Brabant Remembers opent Dilemma Doolhof in Bergen op Zoom
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Donderdag 13 juni aanstaande wordt in Bergen op Zoom het Dilemma Doolhof geopend. Deze interactieve
kunstinstallatie tussen Canadese en Britse ereveld in, stelt bezoekers voor ingrijpende keuzes in conflictsituaties
uit het verleden en het heden.
Met het Dilemma Doolhof wordt de impact van de Tweede Wereldoorlog tastbaar en invoelbaar gemaakt en
overgedragen aan jongere generaties. Het Dilemma Doolhof is een concept van Mothership, ontwikkeld voor
het programma van Brabant Remembers in samenwerking met Gemeente Bergen op Zoom en Heijmans.
Levensbepalende keuzes
De verhaallijnen in het Dilemma Doolhof zijn geïnspireerd op keuzes uit de 75 verhalen van Brabant
Remembers. Bezoekers worden zich bewust van de impact van deze vaak levensbepalende keuzes. De keuze
die bezoekers op elk kruispunt in het doolhof maken, bepaalt het vervolg van het verhaal en daarmee de weg
door het doolhof. Om de impact extra goed invoelbaar te maken, is gekozen voor een sober ontwerp, vrij van
beelden en andere prikkels. De verhaallijnen worden ten gehore gebracht en zijn zowel in het Nederlands als in
het Engels te beleven.
Met de locatie van het Dilemma Doolhof tussen de twee militaire erevelden in wordt meer aandacht gevestigd
op de impact van de Slag om de Schelde bij de bevrijding van Brabant - en dus Nederland - tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Vooral veel Canadezen en Britse soldaten streden deze strijd en kwamen hierbij om. Het

Canadese ereveld in Bergen op Zoom is voor de Canadezen dan ook één van de belangrijkste erevelden in
Nederland.
Het Dilemma Doolhof is één van de iconische projecten uit het programma van Brabant Remembers in opmars
naar de viering van 75 jaar bevrijding van Nederland in 2020. Het Dilemma Doolhof blijft tenminste één jaar op
deze locatie staan en is vrij toegankelijk.
Over Brabant Remembers
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn levens voor altijd ingrijpend veranderd. Brabant Remembers vertelt deze
bijzondere, inspirerende, persoonlijke verhalen: groot of klein, over mobilisatie, verzet, collaboratie of
bevrijding. Verhalen waarin een levensbepalende keuze centraal staat. Vijfenzeventig verhalen, voor ieder jaar
dat we in vrijheid leven één. Samen geven ze een goed beeld van de impact van de Tweede Wereldoorlog op
de samenleving. Deze verhalen vormen het uitgangspunt voor een Brabantbreed programma en de
(inter)nationale campagne Brabant Remembers. Samen met gemeenten en partners worden deze verhalen
vertaald naar een innovatief cultureel programma in 2019-2020. Met het doel om de impact van de Tweede
Wereldoorlog over te dragen, tastbaar en invoelbaar te maken en zo ook de jongere generaties te bereiken.
Brabant Remembers is een initiatief van Stichting Crossroads Brabant ‘40-‘45 en wordt mogelijk gemaakt door
de provincie Noord-Brabant en vfonds. Brabant Remembers is partner van Europe Remembers.
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