
Persbericht:  

Van Gisteren organiseert: Dreiging en bescherming tijdens de Koude Oorlog.  

Amsterdam 2 oktober 2014 - In de Vondelbunker, de voormalige schuilkelder in het Amsterdamse 

Vondelpark, organiseert Van Gisteren in de Maand van de Geschiedenis een speciaal programma over de 

Koude Oorlog. Op 31 oktober kunnen bezoekers overdag foto’s van het project Remnants of Deterrence 

bezichtigen en deelnemen aan een kleine rondleiding door de schuilkelder. Tijdens het avondprogramma 

worden lezingen gegeven door historicus Arnold Pronk en onderzoeksjournalist Mark Traa.  

Tentoonstelling  

Onder de naam ‘Van Gisteren blikt vooruit’ geeft Van Gisteren een preview op de fototentoonstelling van 

Remnants of Deterrence. Op de foto’s van fotograaf Martin Bruining zijn indringende beelden te zien van 

restanten van de nucleaire dreiging vanuit de Sovjet-Unie. Ooit vreesde het Westen voor deze geheime 

lanceerbasissen aan de andere kant van het IJzeren Gordijn. Vandaag de dag zijn deze symbolen van de 

spanning tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten in verval geraakt. De foto’s roepen een unheimisch 

gevoel op, zeker nu de spanningen tussen Oost en West weer oplopen. Het feit dat de beelden te zien zijn 

in een voormalige schuilkelder uit de Koude Oorlog geeft het project een extra dimensie.  

Lezing 

Tijdens het avondprogramma worden twee lezingen gegeven. Historicus Arnold Pronk spreekt over zijn 

project Remnants of Deterrence. Samen met Bruining trok hij door landen uit het voormalige Oostblok, op 

zoek naar de uitgerangeerde lanceerbasissen van nucleaire raketten uit de Koude Oorlog. De zoektocht 

leverde naast mooie foto’s ook interessante verhalen op die Pronk in zijn lezing zal uitlichten. Na het 

verhaal over de restanten van de nucleaire dreiging geeft onderzoeksjournalist en auteur Mark Traa 

antwoord op de vraag hoe de Nederlandse bevolking destijds tegen een atoomaanval beschermd diende 

te worden. Traa verrichtte voor zijn boek De Russen komen! (2009) uitgebreid archiefonderzoek naar 

overheidsplannen om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen indien de Derde Wereldoorlog 

werkelijk zou zijn uitgebroken. Van publieke schuilkelders tot aan een schaduwbevolkingsregister op 

Curaçao. Op papier was Nederland al in oorlog. Daarnaast zal de auteur een parallel trekken met de 

recente Koude Oorlog spanningen tussen Rusland en het Westen.  

De tentoonstelling is op 31 oktober vanaf 13.00 vrij te bezoeken. Het avondprogramma begint om 18.30. 

Hiervoor dient u zich aan te melden via info@vangisteren.nu. De toegang van zowel de tentoonstelling als 

de lezingen, is gratis. De Vondelbunker is gelegen onder de brug waar tram 3 overheen rijdt, en is 

makkelijk te bereiken vanuit de ingang bij de Van Baerlestraat.  

 

Van Gisteren 

 

Van Gisteren is een werkplaats voor historische projecten, opgericht in 2014. Historisch onderzoek zetten 

wij om in verhalen, toegankelijke artikelen, documentaires, lezingen en lesprogramma’s. Wij werken 

ideeën uit tot kant en klare producten. Onze opdrachtgevers zijn divers. Van culturele- en educatieve 

instellingen tot aan media en productiebedrijven. Daarnaast ontwikkelt, publiceert en organiseert Van 

Gisteren op eigen initiatief.  

 

Noot voor de redactie/ niet voor publicatie 

Voor meer informatie en rechtenvrij beeldmateriaal in hoge resolutie kunt u contact opnemen met Agnes 

Cremers: 0648773011/info@vangisteren.nu 


