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verzet...VRIJHEID!

Schoolprogramma’s Onderduikmuseum Markt 12 Aalten

Ze worden gemotiveerd om na te denken hun
gedachten uit te wisselen en argumenten en motieven
te verwoorden. Geconfronteerd met alles wat in het
museum staat duiken ze letterlijk in het verleden en
worden zich bewust dat veel zaken ook een rol spelen
in de oorlogen die er nu zijn.

Of het nu de Tweede Wereldoorlog, de onrust in het
Midden-Oosten, Oekraïne of Afrika is: alles verandert in een
oorlog. Huizen worden vernield door bombardementen of
gevechten. Mensen en kinderen raken gewond of worden
gedood. Het werk en de handel worden verstoord, er
ontstaat honger en een groeiende armoede door tekorten
aan voedsel, goederen en kleding.
Dat was in de oorlog van 1940-1945 en dat is nu nog
net zo. Wij laten leerlingen van het voorgezet onderwijs
hierover nadenken en zelf situaties beleven.

Hoe zijn de schoolprogramma’s
opgebouwd?

Onderduikmuseum Markt 12
Markt 12 is zowel het adres als de naam van één van
de van de beide Aaltense Musea. Dit pand ‘ vertelt’ de
verhalen van gewone mensen in een ongewone tijd:
de Tweede `Wereldoorlog. Net als Markt 12 speelde de
grensplaats Aalten een bijzondere rol.
Aalten had tijdens de oorlog procentueel het hoogste
aantal onderduikers in Nederland en bood daarnaast
onderdak aan 398 evacués uit Scheveningen.
Onderduikmuseum Markt 12 is een museum waar de
situaties die getoond worden, ook echt op die plaats
zijn gebeurd.

Alles onder één dak zelf beleven
Onderduikmuseum Markt 12 gaat over gewone mensen,
zoals u en ik, in een bijzondere tijd.
In ongewone tijden doen gewone mensen bijzondere
dingen. Zo was het ook in Aalten.
Markt 12 was tijdens de WO II een gewoon woonhuis
waar een familie met twee kindertjes woonde. Alles
gebeurde daar tijdens de oorlog onder één dak.
- De voorkamer van het gezin werd door de Duitsers
gevorderd, daar kwam de Ortskommandantur.
Hierdoor liepen er regelmatig NSB’ ers, Duitse
militairen, SS’ers en SD’ers door het huis.
- Hun kelder (een gewelfkelder uit de 17e eeuw) was
een schuilkelder, waar de hele buurt schuilde tijdens
bombardementen.
- Op de zolder was een onderduikruimte, waarin soms
wel zes mensen tegelijk zich verstopten, tot er elders
een veiliger plaats was gevonden.

2.500 onderduikers uit alle streken !
De gemeente Aalten telde in die tijd 13.000 inwoners.
Vanaf 1943 waren er maar liefst 2.500 onderduikers.
Er was een tekort aan voedsel en kleding: hoe slaagden
de Aaltenaren erin te zorgen voor 2.500 ondergedoken
mensen? (die ontvingen geen bonnen, omdat ze
illegaal waren!)
De leerlingen gaan zelf op onderzoek door het
museum in groepjes van 3 of 4 en kunnen alle verhalen
zelf beleven en ervaren.

Activerende didactiek
Met rijkssubsidie zijn 9 programma’s ontwikkeld, die
zijn gebaseerd op activerende didactiek van Kolb.
Bij activerende didactiek werken de leerlingen geheel
zelfstandig in groepjes van 3 of 4, aan de hand van
in moeilijkheidsgraad opgebouwde werkbladen
-aangepast aan leeftijden en opleidingsniveau- en zijn
ze actief met de geschiedenis bezig.

De leerdoelen van deze werkvorm zijn:
- Zich inleven in de situatie tijdens de Tweede
Wereldoorlog in de bezetting
- Zich bewust worden van standplaatsgebondenheid, van de plaats en de omstandigheden die er
toen waren en beargumenteerd formuleren van hun
standpunt op hun eigen niveau.
- Leerlingen leren naar elkaar luisteren.
- De leerlingen werken zelfstandig.
Deze werkvorm is altijd groepswerk. Bij de hogere
niveaus heeft elk groepje een andere opdracht.
De leerlingen verwerken de geschiedenis door het
uitwerken van ideeën, het samen nadenken en het
beargumenteren van hun eigen mening.
De opdrachten zijn speels en laten leerlingen actief aan
de slag gaan met de stof. Er bestaat niet één correct
antwoord. De argumentatie bij de keuze van de
leerlingen is doorslaggevend.
Reken voor een bezoek met een schoolklas op
ca. 1,5 uur all in.
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Schoolprogramma’s Voortgezet Onderwijs
VO_01 De zoektocht
Doelgroep: klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs
Met behulp van de speurtocht leren de kinderen de belangrijkste thema’s kennen. De
leerlingen kunnen deze zoektocht zelfstandig doen, nadat een museummedewerker
hen informatie heeft gegeven over de achtergronden van het museum.
Leerdoel: zich inleven in de situatie tijdens WOII en zich bewust worden van
veranderingen door de bezetting.
Activerende didactiek.

De volgende programma’s zijn met Rijkssubsidie ontwikkeld. Ze zijn gebaseerd op
activerende didactiek van Kolb en voorzien van leerdoelen.
Bij activerende didactiek werken de leerlingen geheel zelfstandig in groepjes van
3 of 4 aan de hand van in moeilijkheidsgraad opgebouwde werkbladen -aangepast
aan leeftijden en opleidingsniveau- en zijn ze actief met de geschiedenis bezig. Ze
worden gemotiveerd om na te denken, hun gedachten uit te wisselen en argumenten
en motieven te verwoorden. Geconfronteerd
met alles in het museum, duiken ze
letterlijk in het verleden. Ze worden
ervan bewust dat dezelfde zaken
een rol spelen in oorlogen en
conflicten die er nu zijn.
Leerdoel van de
onderstaande programma’s:
Contextualiseren- De keuzes
van mensen afzetten tegen de
bijzonderheden van de situatie
VO-02
Ja?! Nee?! Misschien?
Doelgroep: klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs
In het museum worden de leerlingen aan de hand van voorbeelden geconfronteerd
met diverse mogelijkheden van keuzes, waarvoor de mensen gedurende de
bezettingstijd stonden. Hierbij wordt ook een koppeling met het heden meegenomen.
Een museum medewerker ontvangt en begeleidt de leerlingen.
VO-03
Keuzes maken toen en nu:
Doelgroep: klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs
Iedere dag maak je keuzes.Wat trek ik aan? Welke opleiding wil ik volgen? Zoek ik
een baantje erbij of niet? In een oorlog worden de omstandigheden moeilijker, dan
kunnen de keuzes die je maakt levensgevaarlijk zijn. Doe ik wat de bezetter wil, of
ga ik in het verzet? Ga ik werken voor de vijand, of duik ik onder? Onderteken ik de
loyaliteitsverklaring en blijf ik studeren, of ga ik onderduiken?
Leerdoel: Contextualiseren: de keuzes van mensen afzetten tegen de bijzonderheden
van de gegeven situaties. Leerlingen onderzoeken in groepjes de verschilllende
keuzes van Aaltense personen, die in het museum voorkomen. Zij zoeken uit wie deze

mensen waren, wat ze deden, welke keuzes ze daarvoor maakten en wat de gevolgen
waren. Daarna formuleren de leerlingen hun eigen keuze op basis van een actuele
situatie. De uitwisseling van de gevonden informatie leggen ze vast op een werkblad.
VO-04
Keuzes maken, toen en nu
Doelgroep klas 3 en 4 van het voortgezet onderwijs.
Leerdoel: Contextualiseren: de keuzes van mensen afzetten tegen de lokale situatie op
dat moment.
De leerlingen onderzoeken in groepjes de keuzes van verschillende Aaltense personen
die in het museum voorkomen. Zij onderzoeken wie deze mensen waren, wat ze
deden, welke keuzes ze daarvoor maaakten en wat de gevolgen waren van die keuzes.
Daarna formuleren de leerlingen hun eigen keuze, op basis van een vergelijkbare
actuele situatie. De uitwisseling van de gevonden informatie wordt vastgelegd op een
werkblad.

Zij geven ook in een grafiek aan of deze keuze voor collaboratie en verzet gemaakt
werd uit eigenbelang (jij of ik) of op basis van een algemeen belang.
De plaatsing van de personen op het grafiek moeten ze ook kunnen motiveren.
In de Kamer van de Vrijheid worden zij geconfronteerd met de gevolgen van een
keuze tijdens de Tweede Wereldoorlog voor collaboratie, vastgelegd in een gedicht.
De uitwisseling van alle gevonden informatie wordt vastgelegd in een
waardenkwadrant.
VO-08
Collaboratie of Verzet?
Doelgroep klas 5 en 6 van het voortgezet onderwijs
Leerdoel: Contextualiseren en standplaatsgebondenheid: de keuzes van mensen
afzetten tegen de lokale situatie en het herkennen van nuances tussen zwart-wit dan
wel goed-kwaad.
Leerlingen onderzoeken in groepjes aan de hand van instructies, welke keuzes twee
personen maakten tijdens de oorlog. Was dit collaboratie of verzet?
Zij moeten aangeven op een waardenkwadrant (een grafiek) aan of deze keuze voor
collaboratie en verzet gemaakt werd uit eigenbelang (jij of ik) of op basis van een
algemeen belang. Zij moeten de invulling van het waardenkwadrant goed kunnen
onderbouwen.

VO-05
Keuzes maken, toen en nu
Doelgroep klas 5 en 6 van voorgezet onderwijs
Leerdoel : Contextualiseren: De keuzes van mensen afzetten tegen de lokale situatie.
Leerlingen onderzoeken in groepjes de keuzes van twee verschillende Aaltense
personen, die in het museum voorkomen. Zij onderzoeken op basis van een instructie
zelfstandig welke motieven ten grondslag liggen aan die keuzes. Hierbij spelen de
toenmalige omstandigheden een belangrijke rol. Tot slot formuleren de leerlingen
hun eigen keuze op basis van een vergelijkbare actuele situatie. Ze moeten ook
aangeven waarom ze tot die keuze komen. De uitwisseling van de gevonden
informatie wordt vastgelegd in een tabel.
VO-06
Collaboratie of Verzet?
Doelgroep klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs
Leerdoel: Contextualiseren: de keuzes van mensen afzetten tegen de lokale situatie
en het herkennen van nuances tussen zwart-wit dan wel goed-kwaad.
Leerlingen onderzoeken met werkbladen in groepjes welke keuze een bepaalde
persoon maakte tijdens de oorlog. Was dit collaboratie of verzet? Zij geven ook
in een waarden kwadrant (grafiek) aan of deze keuze voor collaboratie
en verzet gemaakt werd uit eigenbelang (jij of ik) of op basis van een
algemeen belang. In de Kamer van de Vrijheid worden zij geconfronteerd
met de gevolgen van een keuze tijdens de Tweede Wereldoorlog
voor collaboratie, vastgelegd in een gedicht. De uitwisseling van alle
gevonden informatie wordt vastgelegd in een waardenkwadrant
VO-07
Collaboratie of Verzet?
Doelgroep klas 3 en 4 van het voortgezet onderwijs
Leerdoel: Contextualiseren en standplaatsgebondenheid: de keuzes van mensen
afzetten tegen de gegeven situatie en het herkennen van nuances tussen zwart-wit
dan wel goed-kwaad. Leerlingen onderzoeken aan de hand van opdrachtbladen in
groepjes welke keuzes twee personen maakten tijdens de oorlog. Was dit collaboratie
of verzet?

•
•
•

•

•
•
De plaatsing van personen op het waardenkwadrant moeten ze ook kunnen
motiveren. In de Kamer van de Vrijheid worden zij geconfronteerd met de gevolgen
van een keuze tijdens de Tweede Wereldoorlog voor collaboratie, vastgelegd in een
gedicht. Het wordt de groepjes gevraagd hun reactie te geven in een rap met elf
woorden. De uitwisseling van alle gevonden informatie wordt vastgelegd in een
waardenkwadrant.

•
•
•

Het museum beschikt over een educatieve ruimte, voorzien van een beamer,
waar de klas het bezoek begint en afsluit. Hier wordt het bezoek ingeleid en
nadien ook besproken.
De docent en andere begeleiders gaan mee tijdens het zelfstandige bezoek aan
het museum, evenals twee museummedewerkers, die ondersteuning bieden
aan de leerlingen.
U als begeleider draagt de
TIP: in Lievelde vindt u het AVOG’s
verantwoordelijkheid voor
Crash Museum over de Luchtoorlo
g die boven
de gedragingen en de
de Achterhoek woedde waar ruim
orde binnen de groep.
400 vliegtuigen
neergestort zijn in WO II. Kijk voo
Markt 12 is een interactief
r meer
informatie op www.crashmuseum
museum, waarin gezocht,
.nl.
ontdekt en geëxperimenteerd
wordt. Het interieur is zorgvuldig
samengesteld uit meubelstukken uit de oorlogsjaren; materiaal waar
we zuining op moeten zijn. Wijst u er a.u.b. op dat veel voorwerpen snel
beschadigd kunnen raken en dat voorzichtigheid dus geboden is. We zijn per
slot van rekening een museum.
Een bezoek aan het Onderduikmuseum ondersteunt u bij het
lesprogramma want:
Kan de status verhogen van het thema: Oorlog en wat doet het met mensen?
De leerlingen beseffen het belang van dit onderwerp omdat ze de school er
voor verlaten en de andere lessen stilliggen.
De authentieke locatie creëert een specifieke atmosfeer, deze zorgt bij de
leerlingen vaak voor een speciale motivatie: we zien vaak dat ze meer over
oorlog te weten willen komen.

VO-09
Het mysterie van Markt 12
Doelgroep: klas 1 en 2 van het voorgezet onderwijs.
Leerdoel: zich inleven in groepen en zich bewust worden van veranderingen door de
bezetting.
Leerlingen onderzoeken in groepjes wat de oorlog betekende voor verschillende
groepen mensen, die zich tijdens de oorlog in het pand Markt 12 bevonden. In de
Kamer van de Vrijheid worden zij geconfronteerd met hedendaagse wetgeving die tot
verschillende reacties heeft geleid. Hoe reageren zij daarop? De uitwisseling van de
gevonden informatie wordt vastgelegd op een werkblad.
Hoe verlopen de programma’s?
•
Reken voor een bezoek van een klas ongeveer 1,5 tot 2 uur.
•
Door de interactieve aard van de tentoonstelling, werken de leerlingen tijdens
het museumbezoek zelfstandig in kleine groepjes,
aan de hand van kant en klare werkopdrachten. Het is handig als u de
leerlingen al van te voren verdeeld in groepjes van 3 of 4.
•
De klas verzamelt zich in de hal van het museum, daar worden ze ontvangen
door twee museummedewerkers. De scholieren kunnen hun jassen ophangen,
hun tassen kunnen ze kwijt in grote kisten in de hal.
•
Kostbare zaken kunnen in kluisjes. De kinderen moeten hun mobiele telefoons
in het museum uitzetten.

•
•
•
•

Originele voorwerpen bestuderen, kan de belangstelling en de leergieringheid
stimuleren en een directe en voelbare band met de mensen uit het verleden tot
stand brengen, wat in een klaslokaal minder makkelijk is.
Bovenstaande effecten worden groter als u het zorgvuldig plant.
De voorbereiding moet duidelijk maken dat het museum een oorspronkelijke
locatie, een gedenkplaats, is met een eigen geschiedenis.
Bezoek aan deze plek leert niet alleen iets over het verleden, maar ook over hoe
het verleden wordt herinnerd en herdacht.

Onderduikmuseum Markt 12 Aalten. www.aaltensemusea.nl, info@aaltensemusea.nl, tel. 0534-47 17 97
Toegangsprijzen scholen: Groepen vanaf 10 leerlingen € 1,50 p.p. Tarief rondleiding € 35,00 per groep. Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

