CONCEPT JAARVERSLAG 2019

CONCEPT JAARVERSLAG 2019

Het Nationaal Onderduikmuseum vertelt met kleine verhalen de grote geschiedenis van verzet,
onderduiken en vrijheid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het museum gaat in op de keuzes en
dilemma’s van gewone burgers en geeft tevens een beeld van de bijzonderheden van het wonen en
werken aan de Nederlands-Duitse grens.
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1. Inleiding en leeswijzer
Wat een jaar hebben we gehad in 2019, indrukwekkend en ook volop bezig met de voorbereidingen
voor een jaar vol met herinneringen en herdenkingen, 2020, het jaar met veel terechte aandacht voor
75 Jaar Bevrijding! Tegelijkertijd met het Jaarverslag is ons tijdschrift De Panne voorbereid. Als je het
overzicht bekijkt van het afgelopen jaar is het bijna onvoorstelbaar wat we allemaal voor elkaar hebben
gekregen. Voor elkaar: door met elkaar zaken op te pakken. Het is niet gek dat mensen verbaasd zijn
dat we dit allemaal met vrijwilligers en een heel kleine staf doen.
Bij het succes komt wel de vraag op: wordt de druk en belasting op schouders van vrijwilligers en
medewerkers niet te hoog om te beantwoorden aan de vraag, en onze ambities?
Dat betekent werk aan de winkel voor middelen en mensen zodat wij ook in de toekomst onze ambities
kunnen blijven realiseren.
Voor nu kijken wij in dit Jaarverslag met trots terug op 2019!
Gerda Brethouwer, directeur

Leeswijzer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De inleiding en deze leeswijzer onder paragraaf 1
Onder 2 vindt u een overzicht van activiteiten en hoogtepunten.
Bij 3 staat informatie over bezoekers en donateurs en leest u bij 4 over onze werkgroep die zich
toelegt op het werven van gelden.
Onder 5 vindt u informatie over de publiciteit en de Panne
En punt 6 de externe contacten.
Bij 7 vindt u informatie over onze organisatie.
In 8 een In Memoriam.
Onder 9 passeren activiteiten en werkzaamheden in dit jaarverslag de revue. Alles in een
persoonlijk verslag opgetekend door vertegenwoordigers van onze diverse werkgroepen. Zij nemen
u letterlijk mee van balie via collectiebeleid naar onze verhalenvertellers.
Onder 10 treft u het jaarverslag van de VVV aan. De VVV is een zelfstandige stichting, maar wel
onderdeel van onze organisatie.
In 11 leest u over het financiële reilen en zeilen, we verwijzen daarin naar ons financieel
jaarverslag.
In 12 geven wij u een beeld van onze plannen voor de toekomst.
We eindigen onder 13 met een dankwoord aan allen die het mogelijk maken om het museum in
stand te houden.

In de bijlage krijgt u een overzicht van de structuur van onze organisatie met de verschillende
werkgroepen.
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2. Activiteiten en hoogtepunten
30-01-2019: Herdenkingsdienst in de Oosterkerk: Razzia op de Kerken

Woensdag 30 januari 2019 was het 75 jaar geleden dat in Aalten een tragedie plaatsvond. Op zondag
30 januari 1944 had de Duitse bezetter een razzia voorbereid op de kerken van Aalten. Er werd jacht
gemaakt op jonge mannen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. 48 mannen werden na de dienst van de
Christelijk Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Westerkerk opgepakt en afgevoerd naar de
Koepelgevangenis in Arnhem en het merendeel van de mannen vervolgens naar Kamp Amersfoort. De
razzia maakte veel indruk, zowel in eigen land als daarbuiten. Nog niet eerder in de oorlog vond een
dergelijke kerkrazzia in Nederland plaats. The London News schreef op 14 februari 1944: “AALTEN Bij
het uitgaan van de kerk werd een razzia gehouden. 50 ondergedokenen liepen er in! Ook een kerkgang
is dus niet meer veilig. Men blijve thuis, al zal dat velen zwaar vallen.” Vanaf dat moment gingen
onderduikers niet meer ter kerke. Een aantal mannen is door de barre oorlogsomstandigheden of
ontberingen in de kampen overleden. De mannen die het overleefden droegen de gevolgen hiervan hun
leven lang mee. Ook in de families en de gemeenschap van Aalten sloeg de gebeurtenis een grote
wond.
De razzia werd in Aalten na 75 jaar onder grote belangstelling herdacht op woensdag 30 januari 2019 in
de Oosterkerk. Na afloop was er een ontmoeting in de Christelijk Gereformeerde Kerk,
Berkenhovestraat 9 in Aalten. Van 7 september 2019 tot en met 23 februari 2020 volgde een expositie
in het Nationaal Onderduikmuseum over deze razzia en de gevolgen ervan.
29-01-2019 werd een uitzending over De Razzia TV Gelderland NPO Radio en Omroep Gelderland.
Met opnames gemaakt in de Westerkerk, welke werden uitgezonden.
21-03-2019 Lezing en expositie Zij – Hij in Gelderland en de ‘Dames Jolink’
Het Nationaal Onderduikmuseum belicht samen met acht Gelderse musea het thema ‘Zij – Hij in
Gelderland’. De musea laten aan de hand van voorwerpen en verhalen de verschillende rollen zien van
vrouwen en mannen (en meisjes en jongens) door de eeuwen heen. Onder de noemer ‘Verscholen in
Varsseveld’ geeft het Nationaal Onderduikmuseum in aansluiting op de expositie ‘De vrouw als spil van
het verzet’ bijzondere aandacht aan de dames Jolink in Varsseveld en de Joodse onderduikers in
Varsseveld en omgeving in de Tweede Wereldoorlog.
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In een lezing op 21-03-2019 (wegens grote belangstelling verschoven naar het gebouw Elim) werd
door de heer John Breukelaer, onderzoeker bij het Nationaal Onderduikmuseum, voor een volle zaal en
aandachtig publiek, de dappere activiteiten en betekenis van de dames Jolink uitgelicht en daarmee
werden ook aan de Joodse onderduikers en hun gastgezinnen een naam en een gezicht gegeven door
middel van een boek, expositie en lezing.

De zusters Gerritdina (Gerrie) en Hermina (Minnie) Jolink.
Na een inval van de Sicherheitsdienst (SD) op 16 februari 1944 en
de dood van een onderduiker, doken Gerrie en Minnie Jolink niet
onder, tegen alle adviezen van burgemeester Boot en anderen
in. Toen ze werden gearresteerd en afgevoerd droegen beiden
een grote Oranjekokarde op de borst! Via Kamp Vught werden
ze naar het vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück
gedeporteerd. Minnie overleed daar op 29 november 1944, Gerrie
op 2 februari 1945.

22-04-2019 Cornelis Ruizendaal – alias zwarte Kees
Deze maandag werd op Omroep Gelderland vanaf 17.20 uur elk uur de
uitzending herhaald over 20 april 1944, de dag dat Cornelis Ruizendaal
en de Doesburgse drogist Gastelaars gedood werden en het verraad van
Willem Markus uitkwam. De dagen erna werden veel mensen van het
verzet en de Landelijke Knokploegen in de Achterhoek gearresteerd
waaronder bijvoorbeeld Martin Lelivelt uit Lichtenvoorde.

24-04-2019 Andere Tijden NPO2 De Onderduik in de Achterhoek
Het msueum staat centraal in de uitzending en podcast ‘Andere Tijden’ op NPO 2 over de onderduikers
in Achterhoek opgenomen vanuit het Onderduikmuseum met beelden uit Aalten en Lichtenvoorde en
interviews van getuigen als Jennie Kemping, Mia Lelivelt en Joop Levy.

02-05-2019 Lezing Frank Krake: De Laatste getuige
Hoe overleef je drie concentratiekampen en een van de grootste
scheepsrampen aller tijden? Frank Krake sprak over zijn boek ‘De
laatste getuige’ waarin het verhaal van Wim Aloserij (1923-2018) uit
Lochem wordt verteld.
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05-05-2019 Bevrijdingsconcert 5 mei 2019

Het Christelijk Mannenkoor Scheveningen
was op zondag te gast in Aalten en gaf een uniek concert samen met het Aaltens Christelijk
Mannenkoor. Het gezamenlijke concert heeft alles te maken met de historische banden tussen
Scheveningen en Aalten die er bestaan sinds de Tweede Wereldoorlog. Na het concert werd een
bezoek gebracht aan het Nationaal Onderduikmuseum
13-05-2019 Uitzending Omroep Gelderland Verzetsspel
vanaf 17.20 uur elk uur herhaalde Omroep Gelderland de uitzending leerlingen van Schaersvoorde in
het kader van ‘75 jaar vrijheid op weg naar 2020 in het museum onder leiding van Marina Nijman het
‘Verzetsspel’ speelden en spraken over de dilemma’s en van vrijheid en vrede in hun eigen leven.

12-06 en 1306-2019:
Euregionaal
project
Unterwegs
Onderweg
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Het Euregionale project ‘Unterwegs/Onderweg’ is gestart vanuit de kernbegrippen: Gelijkheid, Vrijheid
en Medemenselijkheid’. Het doel is door ontmoeting, en uitwisseling tussen Nederlandse en Duitse
scholieren grenzen letterlijk te laten vervagen. De Nederlandse en Duitse scholieren werken samen op
locaties van de drie samenwerkende musea. Geïnspireerd door de rondleiding in het museum gaan ze
samen aan de slag om met schilderingen, rijm, strip, slogan vorm te geven aan een statement over
vrijheid. Alle kunstwerken worden in een reizende expositie opgenomen die langs de scholen en musea
gaat en ook digitaal wordt gepresenteerd op de site Unterwegs. Ook is het de bedoeling dat de werken
worden getoond op 29 maart 2020, bij de start van de activiteiten 75 jaar vrijheid/Samen vrijheid vieren
op de grens Heelweg Dinxperlo/Süderwick. De drie culturele locaties hebben gemeen dat zij met hun
verhalen medemenselijkheid en tolerantie benadrukken. Naast het Nationaal Onderduikmuseum zijn dat
Otto Pankokmuseum / Haus Esselt en het Humberghaus in Dingden. Met deze twee musea heeft ons
museum al jaren een samenwerkingsverband.
Het Otto Pankokmuseum / Haus Esselt herbergt de nalatenschap van de beeldend kunstenaar Otto
Pankok en zijn familie. Met wisselexposities wordt werk getoond waarin duidelijk wordt dat Pankok zich
altijd openlijk uitsprak voor minderheden en vrijheid en tegen onderdrukking, waardoor zijn werk door
het naziregime als Entartet (ontaard) werd bestempeld: ongewenst en verboden. Portretten en dieren
vormen de kern van zijn werk. Zijn techniek is naast houtskooltekeningen, diverse druktechnieken,
houtsneden, etsen lithografie en ook modellen voor bronzen beelden. Zie: https://www.pankokmuseum-esselt.de
In het ‘Humberghaus’ in Dingden kunnen bezoekers het dagelijks bestaan ervaren van een Joodse
familie tijdens het naziregime. Via de familie Humberg wordt verduidelijkt hoe het Duitse inwoners
verging die als Joods vanuit hun vaste positie in de gemeenschap als buitenstaanders werden
bestempeld, apart werden gezet en buitengesloten, en vervolgens werden vervolgd en massaal
vermoord (Holocaust). Zie http://www.humberghaus.de
De Duitse en Nederlandse leerlingen zijn in het Nationaal Onderduikmuseum na een rondgang met
elkaar in gesprek gegaan over vrijheid en tolerantie. ‘s Middags zijn ze aan de slag gegaan om slogans
over vrijheid vast te leggen op doek (vlaggen) onder leiding van kunstenaars waaronder Berna
Bonekamp en Thea Zweerink. De resultaten komen in een reizende expositie, op de website en
gebruiken we voor 75 jaar vrijheid en de start van de activiteiten op 29 maart op de Heelweg
Süderwick/Dinxperlo.
27-06-2019 lezing over verzetsvrouwen Doetinchem
Op donderdag 27 juni 2019 hield journalist Karel Berkhuysen een lezing in het Nationaal
Onderduikmuseum over twee moedige verzetsvrouwen: Annie de Graaf en Annie Lebbink. Beide
vrouwen uit Doetinchem maken deel uit van de expositie ‘De vrouw als spil van het
verzet’ die tot en met 25 augustus in het museum is te zien
05-07-2019 opening expositie bezield erfgoed
‘Achter elke bocht in de weg zit een verhaal en elk monument of karakteristiek
gebouw heeft een geschiedenis.’ Bezield Erfgoed is een expositie in drie delen en
op drie locaties: Nationaal Onderduikmuseum in Aalten, Grenslandmuseum in
Dinxperlo en ’t Grachthuys in Bredevoort in de periode 6 juli tot 25 september
2019. De expositie vertelt het verhaal van het landschap, de wegen en de
nederzettingen in de gemeente Aalten. Dat gebeurt aan de hand van 34 rijks- en gemeentelijke
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monumenten in onze gemeente. De expositie bevat veel informatie en is rijkelijk voorzien van foto’s en
ander illustratiemateriaal. In de bijbehorende vitrines worden talloze voorwerpen getoond die bij deze
monumenten horen. Zo worden de verborgen schatten in onze gemeente ontsloten.
25-08-2019 bijzondere afsluiting expositie ‘De vrouw als spil van het verzet’

De bijzondere en drukbezochte expositie ‘De vrouw als spil van het verzet’, die was verlengd tot zondag
25 augustus is op een bijzondere manier afgesloten. De laatste dag vond een gesprek plaats met onder
meer Heleen Stevenson-Kuipers (dochter van Heleen Kuipers-Rietberg alias tante Riek) en Mia Lelivelt,
een van de hoofdpersonen uit de expositie.

05-09-2019

Opening Expositie Razzia op de Kerken

Expositie 6 september 2019 t/m 23 februari 2020.
Het Nationaal Onderduik Museum Aalten is enkele jaren geleden
gestart met een onderzoek om de 48 namen van de slachtoffers te
achterhalen. Er zijn interviews gehouden met nabestaanden en
met mensen die alles van nabij meemaakten. Velen hebben ons
hun persoonlijke verhalen verteld, hun herinneringen gedeeld en
materiaal ter beschikking gesteld.
Het is een bijzondere collectie geworden, die het waard is in een
expositie te tonen. Aan de hand van verhalen, uniek fotomateriaal
en filmfragmenten, documentatie en kunstzinnige uiting wordt
ingegaan op de razzia en de gevolgen daarvan.
Kamp Amersfoort leverde digitale documentatie aan over 35
slachtoffers in de vorm van transportlijsten, transportkaarten, kaarten ‘Geldverwaltung’, opnamekaarten
ziekenbarak en kampkaarten. Kamp Amersfoort heeft van één van de slachtoffers ook bestek en een
granaatscherf in de collectie, die in bruikleen worden getoond.
Ook was een prachtig vormgegeven boekwerk te zien met de titel “Over Leven” van kunstenares
Marijke van Dijk. Zij raakte geïnspireerd door het verhaal van slachtoffer Jan Tolkamp, die Kamp
Amersfoort overleefde. Er is ook informatie en werk te zien van beeldend kunstenaar Ab Wouters (ook
hij werd opgepakt bij de razzia). Gerrit Godschalk – ook slachtoffer - was een veelzijdig kunstenaar; hij
maakte aquarellen, etsen, tekeningen en olieverfschilderijen. Indien mogelijk wordt ook werk van hem
getoond.
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28-10-2019 Introductie virtuele museumtour in het Nationaal Onderduikmuseum
IZI Travel Tour De virtuele rondleiding door het Nationaal Onderduikmuseum geeft voor elke ruimte in
het museum informatie.
05 -12- 2019 Nationaal Onderduikmuseum vijftien jaar

Het voltallige college was bij de feestelijke viering om de vrijwilligers een hart onder de riem te steken!
Nationaal Onderduikmuseum (voorheen Markt 12) bestaat in december 2019 vijftien jaar. Reden
genoeg daarbij stil te staan. Het museum is in 2004 als Markt 12 Museum geopend als onderdeel van
de Aaltense Musea. Het scheelde maar weinig of het was er niet gekomen. Diverse mensen hebben
zich hard moeten maken voor de realisatie. Werd het bestaansrecht aanvankelijk nog betwist, inmiddels
is het algemeen duidelijk: het museum doet ertoe. Het is niet meer weg te denken in Aalten. Binnen de
provinciale -, nationale - en zelfs internationale museale wereld van oorlogsmusea en
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herinneringscentra, krijgt het Nationaal Onderduikmuseum algemeen erkenning en waardering. Dat uit
zich ook in het stijgende aantal bezoekers, dat in 2019 richting 30.000 gaat. Het museum ontvangt veel
positieve aandacht van de media en de wisselende exposities worden goed bezocht en gewaardeerd.
De Escaperoom is populair bij alle leeftijdsgroepen en de jaarlijkse bezoekersaantallen blijven stijgen.
Vanwege het belang van deze pijler is in 2017 besloten de naam van het museum aan te passen naar
Nationaal Onderduikmuseum. De lokale en regionale context van de bijzondere geschiedenis van het
pand Markt 12 is daardoor ook voor de toekomst geborgd.
Het museum neemt meer en meer een voortrekkersrol op zich waar het gaat om vrede en vrijheid, het
belang van onze rechtstaat en democratie. Volgend jaar vieren we in Nederland 75 jaar vrijheid en het
Nationaal Onderduikmuseum zal ook daaraan uitvoerig aandacht besteden.
Het Nationaal Onderduikmuseum Aalten werkt sinds de opening in 2004 samen met musea en
instellingen over de grens in Duitsland. Het museum maakt deel uit van het Platform WO2 en de
landelijke Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 waaraan veertien Nederlandse musea en
Henrinneringscentra deelnemen (zie ook www.SMH40-45.nl).

3. Cijfers: bezoekers en donateurs

0 t/m 3 jaar

Gratis

4 t/m 12 jaar

€ 4,00

13 t/m 18 jaar

€ 5,50

19+

€ 7,50

Museumkaart

Geldig

Groepen scholieren vanaf 10 personen

€ 2,50

Groepen vanaf 10 betalende volwassenen

€ 6,50

Studenten

€ 5,50
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Prijzen in 2019

Veteranen

Gratis

Bezoekersaantal
Het totale bezoekersaantal bedroeg in 2019 ruim 26.000. Ten opzichte van vorig jaar heeft het museum
wederom meer bezoekers mogen verwelkomen. De expositie “De Vrouw als Spil van het Verzet” kreeg
circa 5.000 bezoekers gedurende de totale looptijd van de expositie. Daar waar de expositie de Vrouw
als Spil ook landelijk veel belangstelling kreeg, krijgt de opvolgende expositie “Razzia op de Kerken”
meer bezoek uit de regio. Bezoekers komen naar het museum op eigen gelegenheid of boeken een
speciale rondleiding, soms buiten de openingstijden om, in combinatie met een bezoek aan de
Escaperoom. Ook zien we een toename van groepen van scholen, verenigingen, bedrijven en
familiegroepen.

Donateurs
Het museum zag zijn donateursaantallen dit jaar nagenoeg gelijk blijven. Als donateur van het museum
geniet men van diverse voordelen. Donateurs ontvangen 2x per jaar thuis ons blad De Panne, een
speciale nieuwsbrief en uitnodigingen voor de tentoonstellingen

4. Vrienden van het Onderduikmuseum
In 2018 is een nieuwe groep opgericht die zich ten doel heeft gesteld de werving van middelen ter hand
te nemen. De groep richt zich allereerst op het verhogen van het aantal leden. We nodigen waar
mogelijk geïnteresseerden en relaties uit donateur te worden. De groep Vrienden van het
Onderduikmuseum doet hierbij verslag:
Vrienden van het Nationaal Onderduikmuseum
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Het doel van de Vrienden van het museum is om meer structurele gelden voor het museum te creëren.
Daarnaast willen wij de bekendheid van het museum vergroten bij de bevolking van Aalten en
omgeving. Wij proberen mensen te enthousiasmeren, te betrekken en/of lid te laten worden van het
museum, om zo het draagvlak in de omgeving te vergroten.
In het tweede jaar van het bestaan van deze enthousiaste groep hebben we de koers gevolgd die we in
het eerste jaar hebben opgezet. We hebben banners laten maken, nieuwe folders laten drukken,
artikelen in de krant gezet, mogelijkheid gemaakt om via de website lid/vriend te worden et cetera. Voor
de bekendheid in de omgeving hebben we in Aalten en Bredevoort huis-aan-huis de vriendenfolder
verspreid. Dit heeft al een mooi aantal nieuwe leden voor het museum opgeleverd. Ook bij activiteiten
en evenementen brengen we het museum meer onder de aandacht door aanwezig te zijn of door
bijvoorbeeld De Panne met de folder neer te leggen. Ook hebben we de vrijwilligers en medewerkers
gevraagd of ze bezoekers van het museum willen attenderen op de mogelijkheid om lid te worden van
het museum. Of anders een Panne met vriendenfolder mee te geven, zodat men er thuis over kan
nadenken. We hoeven niet te bescheiden te zijn om te vragen of mensen lid willen worden. Voor maar €
20,- per jaar zijn veel mensen bereid om het museum te steunen. We houden ons ook bezig met het
benaderen en onderhouden van contacten met bedrijven. Afgelopen jaar zijn er diverse bedrijven
Zakelijke Vriend geworden van het museum, hebben een advertentie in De Panne geplaatst of hebben
op een andere wijze een bijdrage geleverd aan het museum. Hier zijn wij erg blij mee.
Voor het komende jaar gaan we onze aandacht onder andere verder richten op ondernemingen. Wat
kan de onderneming voor het museum betekenen, maar vooral ook: Wat kan het museum voor de
onderneming betekenen? De eerste lijnen hiervoor zijn al uitgezet. Verder hopen we ook plannen te
kunnen maken om grotere projecten aan te kunnen pakken. We hebben meerdere zaadjes geplant en
hopen deze de komende maanden en jaren te kunnen oogsten.

VLNR: Walter Vaags, Annet Westerveld, Gerdie Duenk, Henny Oonk, Herman Onnink en Thea
Schipper.

5. Publiciteit
In 2019 stond het museum weer volop in de publiciteit. Kranten, radio en televisie wisten het museum,
de historische vereniging en de VVV te vinden. Persberichten waarin onze tentoonstellingen en
activiteiten worden aangekondigd werden veelvuldig geplaatst. Met name tentoonstellingen die regio
overstijgend zijn zoals De vrouw als spil van het verzet kreeg veel landelijke publiciteit. Zo was de
banner op de landelijke website www.tweedewereldoorlog.nl geplaatst en eveneens een banner op NSstation Utrecht centraal op een groot info bord in de centrale hal. Omroep Gelderland nam een aantal
documentaires op ook was er aandacht van Omroep Max en VPRO. Een filmploeg van een Australisch
TV-Kanaal kwam opnames maken in oktober. Ze verkozen het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten
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boven de normaal voor de hand liggende locaties. Banners en flyers voor de nieuwe expositie “Razzia
op de Kerken” werden neergelegd bij belangrijke uitgiftepunten in de regio.
In 2019 kwamen er twee Pannes uit, het tijdschrift van het museum. Deze staan ook op de site.

De Panne is het magazine van het Nationaal Onderduikmuseum en komt twee keer per jaar uit: rond
april en november. De redactie bestaat uit: Henk Lensink, Annelies Evers en Annet Westerveld. Ben
Lammers doet de opmaak en vormgeving. Vanwege tijdgebrek heeft Bernhard Harfsterkamp in 2019
besloten om te stoppen met de redactie.
In De Panne zijn er altijd de vaste bijdragen: Nieuws uit de organisatie van Gerda Brethouwer, artikel
over de VVV van Lia de Ridder, over Collectiebeheer van Antoinette Baanders en de vaste column van
Hans de Graaf. Ook de illustratie van Ronald Peet komt elke uitgave terug. Omdat Thea Schipper
aangaf dat er veel te vertellen is over textiel en omdat dit ook een wezenlijk onderdeel van het museum
is, heeft de textielcommissie nu ook een vaste rubriek in De Panne. Ook besteden we elke uitgave
aandacht aan een vrijwilliger van het museum. Voor zowel het gedicht als voor het dialectverhaal
moesten we helaas op zoek naar een andere invulling. Met toestemming van Herman hebben we nog
een gedicht van Thea Onnink geplaatst. Miep Geesink-Wisselink had al aangegeven te willen stoppen
met het dialectverhaal, maar inmiddels is zij helaas ook overleden. In en rondom het museum zijn
meerdere mensen die mooie gedichten en dialectverhalen kunnen schrijven, dus deze zullen zeker
blijven terugkomen in De Panne.
Normaal gesproken kunnen we het na de najaarseditie van De Panne een tijdje rustig aan doen voordat
we met de volgende editie verder gaan. Dat was eind 2019 niet het geval. We hadden namelijk het
ambitieuze plan opgepakt om een Vrijheidsmagazine te maken in verband met 75 jaar vrijheid in 2020.
Toen wisten we nog niet wat we ons op de hals haalden. Hoe dit afloopt, is te lezen in het jaarverslag
van 2020!
Annet Westerveld-Lensink, namens de redactie van De Panne,

6. Externe contacten
Evenals voorgaande jaren zijn de contacten met Erfgoed Gelderland over behoud en beheer van onze
collectie en museale eisen voortgezet. De directeur neemt een aantal keren per jaar deel aan het
directeurenoverleg kleine musea. Dit overleg wordt geïnitieerd vanuit Erfgoed Gelderland.
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Met de Provincie was er contact over regionale samenwerking en met ambtenaren en bestuurders van
de gemeente was veelvuldig overleg over gebouw, museum- en cultuur gerelateerde onderwerpen. De
Burgemeester en/of leden van het college waren aanwezig op openingen van tentoonstellingen.
Samenwerking:
Met betrekking tot de verschillende tentoonstellingen en activiteiten is er samengewerkt met vele
organisaties; onder meer met de Stichting Musea en herinneringscentra 40-45, het Platform WO2, de
Lotty Veffer Foundation, Stadsmuseum Doetinchem, Bevrijdingsmuseum Groesbeek, Kamp Amersfoort
en Kamp Vught, Airborne Museum Oosterbeek, de Anne Frank Stichting, Kult in Vreden, Museum
Winterwijk, het Grenslandmuseum, Stichting Achterhoek Toerisme, de Grenzhoppers, Unterwegs, Gut
Heidefeld Spork, De Koppelkerk Bredevoort, Augustachacht Osnabrück, Haus der Niederlande in
Münster, Humberghaus in Dingden, Otto Pankokmuseum in Hunxe, Erfgoed Gelderland, de synagoge
Winterswijk en Aalten, Figulus, Laborijn, Humanitas, Estinea en MondiAalten.
Tentoonstellingen kunnen niet zonder bruiklenen. Hiervoor heeft het museum contact gezocht met
diverse instellingen en particulieren.

7. Bestuur en interne organisatie
BESTUUR
Het bestuur van de vereniging Aaltense Musea (Nationaal Onderduikmuseum) en van VVV Aalten heeft
10 bestuursvergaderingen gehad.

2019 bestuur
Gyula de Ploeg
Wilco Lensink
Ria Theissen
Kees Schippers
Jon Temming
Marian Nijman
Theo Bussink
Luuk Nijenhuis
Verena Winter

voorzitter
penningmeester
2e penningmeester
secretaris
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid
aspirant bestuurslid
aspirant bestuurslid

De Raad van Advies
Aansluitend bij de focus van het museum hebben voorzitter van de Raad van Advies, voorzitter van het
bestuur en directeur in overleg besloten tot de navolgende werkwijze: Alle huidige en eventueel nog uit
te nodigen adviseurs maken deel uit van een grote, ruim adviserende groep die eenmaal per jaar, in het
voorjaar, plenair samenkomt, wordt geïnformeerd over de hoofdlijnen van het te voeren beleid en levert
14
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daar vrijelijk advies en commentaar op. Aan deze besprekingen kunnen eventueel naar behoefte van
het museum andere adviesleden of deskundigen toegevoegd worden. Adviesraadsvoorzitter Lejo
Schenk zit deze beide commissies voor.
Aan individuele leden kan door het gehele jaar gevraagd worden ad hoc te adviseren (schriftelijk of in
gespreksvorm) over specifieke onderwerpen waar hun interesse en deskundigheid ligt
We beschikken over een kleine professionele staf van 1,9 fte voor het ontwikkelen van projecten, de
aansturing en coördinatie van de activiteiten en werkzaamheden. In 2019 is er incidenteel andere
ondersteuning ingehuurd, onder meer voor educatie, collectiebeleid en het realiseren van de exposities.
P ERSONEEL

2019 medewerkers
Gerda Brethouwer
Diny Griffioen
Anita Bolks
José Mateman
Karin Westerveld

functie
directeur
algeheel secretariaat
secretariaat/pr/boekingen
secretariaat/administratie
huishoudelijke dienst

uur
16 uur
24 uur
6 uur
12 uur
14 uur

V RIJWILLIGERS
De Musea en de VVV kunnen niet zonder vrijwilligers. De bijna 150 vrijwilligers zijn werkzaam op
verschillende plekken in het museum en de VVV. Daarnaast hebben zij taken binnen verschillende
werkgroepen. Er zijn onder andere werkgroepen voor collectiebeheer en registratie, tentoonstellingen,
activiteitenwerkgroep, PR, BackOffice VVV, winkel, klusteam, rondleidingen, educatie, gidsen etc.. In
het volgende hoofdstuk leest u de verslagen van enkele van deze werkgroepen. Maandelijks vindt er
een coördinatorenoverleg plaats om met elkaar en de directeur informatie uit te wisselen. Twee keer per
jaar vindt er een zogenaamde Grote Teamvergadering plaats waar een ieder welkom is om te horen
wat er vanuit de organisatie en werkgroepen speelt. Daarnaast zijn er structurele overlegmomenten met
de verschillende werkgroepen en afdelingen zoals de VVV. Op 13 april was er de inloop voor de
vrijwilligersmarkt en in oktober vond ons jaarlijkse Vrijwilligersbijeenkomst plaats in ons eigen museum.
Vrijwilligerscoördinator
Selma Leeuwenstein vrijwilligerscoördinator was in 2019 vanwege ernstig oogletsel niet in de
mogelijkheid haar taken uit te voeren maar hield contact met het museum. Wij hopen dat zij weer
herstellen zal.
Het werven of plaatsen van vrijwilligers via verschillende kanalen liep wel door en is zo goed mogelijk
opgevangen door het secretariaat. Door in kaart te brengen welke kwaliteiten en wensen de vrijwilliger
heeft, wordt de vrijwilliger het effectiefst ingezet. Melden vrijwilligers zich, dan volgt er een gesprek met
de coördinator, nu hebben coördinatoren van werkgroepen zelf het intakegesprek gevoerd. Met de
desbetreffende coördinator van de werkgroep of commissie wordt afgestemd of de vrijwilliger wordt
geplaatst.
Het afgelopen jaar zijn er verschillende activiteiten ondernomen om nieuwe vrijwilligers te werven.
•
•
•
•
•
•

Via mond op mondreclame door vrijwilligers zelf (werkt het beste!)
Deelneming vrijwilligersmarkt en vrijwilligersvacatures Figulus
Vrijwilligersvacatures via de website
Vrijwilligers die zich intern melden
Vrijwilligersvacatures via social media
Oproep in de huis aan huisbladen
15
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•

Door een oproep in de Panne is geworven onder eigen leden en vrijwilligers van het museum
om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Tevens is het aanmelden voor vrijwilligers gedeeltelijk
geautomatiseerd via de website.

In 2019 zijn we op zoek gegaan naar vrijwilligers ter versterking van verschillende teams.
•
•
•
•
•
•
•

Rondleiders en gidsen
Expositiecommissie
Collectiebeleid
Coördinator /gastheren/vrouwen met betrekking tot de catering
Begeleiders Escaperoom
Ondersteuning medewerker Veiligheid
Ondersteuning in digitale vaardigheden/ict achtergrond

Vrijwilligerstreffen als hoogtepunt
Het jaarlijkse vrijwilligerstreffen, ditmaal in huis, behoorde natuurlijk tot de hoogtepunten met betrekking
tot beloning voor de inzet van de vrijwilligers. Met een buffet van het Noorden werd een heerlijke
maaltijd genuttigd. Vooraf waren er rondleidingen en als speciale actie werd er nekmassage door een
gecertificeerde masseur gegeven.
Cijfers
Instroom organisatie 2019: 13 vrijwilligers ingestroomd.
Exit organisatie 2019: 8 vrijwilligers uitgestroomd.

8. In Memoriam
In 2019 zijn ons ontvallen en wij gedenken
Kees Ruitenbeek

13-07-2019

Werkgroep Goastok en bezorging

Thea ten Barge

29-08-2019

Collectie beheer en behoud

Nico Griffioen

02-11-2019

Zoon van onze gewaardeerde medewerker Diny

9. Rondje langs de velden: verslagen van enkele werkgroepen
Wat waren de inspanningen in de praktijk? Dat leest u in de verslagen die een aantal coördinatoren
hebben gemaakt over hun activiteiten van 2019.

9.1 Balie
Als gastheer/- dame van het Nationaal Onderduikmuseum hebben de vrijwilligers weer veel bezoekers
mogen begroeten komende uit alle windstreken van Nederland. Ook konden we veel gasten
verwelkomen uit het buitenland, waaronder Duitsland, Polen, Verenigde Staten, Canada. Naast de
individuele bezoeker waren de groepsbezoeken in stijgende lijn. Behalve scholieren uit het basis- en
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voortgezet onderwijs, uit Nederland en Duitsland, hadden we vele groepen te gast die een binding met
elkaar hebben vanuit het verenigingsleven, wandel, - fiets, - sport en buurtverenigingen. Ook
personeelsuitjes en familiebijeenkomsten kwamen ons bezoeken. Bijzonder was de groep visueel
gehandicapten, de internationale schakelklas, maar ook de ouderen die nog vele herinneringen hebben
aan de oorlogstijd.
Naast een bezoek aan het Nationaal Onderduikmuseum riep een bezoek aan het Industriemuseum, het
klompenklasje en de Dorpsboerderij bij menigeen, herinneringen op.
Het afgelopen jaar hebben we van een aantal trouwe medewerkers, afscheid moeten nemen.
Daarentegen hebben we gelukkig weer nieuwe aanwas, die na een gedegen inwerkperiode, zowel aan
de VVV-zijde als aan de museumzijde, goed functioneert en de klant /bezoeker goed weet te bedienen.
Het team bestaat momenteel uit 19 baliemedewerkers, met ieder een taak zoals die is vastgelegd in het
takenoverzicht.
Bijzondere activiteiten in 2019 waren o.a. twee projectdagen, waarbij de scholieren van 2 Nederlandse
en 2 Duitse scholen samenwerkten in een project “Unterwegs”. De resultaten van deze twee
projectdagen zullen worden getoond in een reizende tentoonstelling, die in 2020, in het kader van 75
jaar Vrijheid, aan beide zijden van de grens, te zien zal zijn.
Een bijzonder geschenk ontvingen wij van de heer en mevrouw Nijhoff, een nieuwe kassa, waardoor de
financiële transacties aan de kassa, goed en snel kunnen worden afgehandeld. Nieuwe
scanapparatuur voor de museumjaarkaart gaf ook een hele verbetering. En in december werd de
museumtour “IZI Travel” gelanceerd, deze tour kan als app worden geladen in de mobiele telefoon en
per ruimte kan men via de app het verhaal lezen van het Nationaal Onderduikmuseum.

Foto: De cheque aangeboden door de heer Nijhoff werd door de heer Teeuwen namens Hospice en
Gerda Brethouwer dankbaar in ontvangst genomen en wordt bestemd voor een nieuw kassasysteem
(lang gekoesterde wens van de balie). Ook mevrouw Cecile Nijhoff en voorzitter Gyula de Ploeg waren
getuige van dit heuglijk gebeuren.
Van het Vriendencafé, waaraan het museum in 2019, onderdak bood, hebben wij helaas afscheid
moeten nemen.
Voorbereiding 75 jaar vrijheid 2020
Het jaar 2020 staat in het teken van “75 jaar Vrijheid”. Gemeentes, scholen en andere instellingen zijn
bezig met het organiseren van vele herdenkingen en festiviteiten. Het museum, de baliemedewerkers
en rondleiders maken zich op voor een groot aantal bezoekers in 2020, vele scholen en groepen
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hebben zich al gemeld.
Namens de baliemedewerkers
Cecile Nijhoff en Sinie Sonderen

9.2 Escaperoom

In het Onderduikmuseum in Aalten is in 2017 De ‘Escaperoom voor de Vrijheid’ met een knaller
geopend. De Escaperoom werd daarmee een nieuwe pijler van het museum die zowel inhoudelijk als
financieel een belangrijke meerwaarde biedt aan de ambitie van het museum om het gesprek over
vrijheid en vrede levend te houden. De interesse voor Escaperooms is groot maar vergt wel aparte
aandacht in het managen van klantenkontakten, bezetting ook buiten openingsuren, planning, beheer,
maar ook onderhouden en het overig (financiële) management.
De Escaperoom is een ruimte waarin groepen van 2-6 personen worden ‘opgesloten’. Binnen een uur
moeten zij uitvinden wat de beste manier is om zich te bevrijden. Via puzzels, raadsels,
geheimschriften, codes en dilemma’s, voert de oplossing daarvan hen uiteindelijk naar de vrijheid. Een
vertaling van ‘onvrijheid’ naar e en eigentijdse taal die ook jongeren aanspreekt. Escaperooms zijn erg
populair onder jongeren. In 2018 is gebleken dat we op deze actuele, nieuwe manier veel jongeren
konden enthousiasmeren. Er is een aparte website voor de Escaperoom waar op men een bezoek kan
boeken.
Een aantal enthousiaste vrijwilligers is werkzaam bij de organisatie als ‘Spelbegeleider’ Zij verwelkomen
de bezoekers en begeleiden hen in de escaperoom. De spelbegeleider legt de spelregels uit, start het
spel en houdt de spelers via een videoscherm in de gaten. De spelbegeleiders zijn ook belangrijk als
oren en ogen van dit nieuwe onderdeel van ons museum. Om aan de groeiende vraag naar de
Escaperoom optimaal te kunnen blijven beantwoorden wordt regelmatig een oproep gedaan voor het
ondersteunen van de Escaperoom Aalten. Daarbij heeft Rick Bussink, een van de spelbegeleiders, de
taak als coördinator met verve op zich genomen. Samen hebben zij gezorgd voor een mooi jaar in
2019.
Sinds de opening hebben wij als vrijwilligers enkele honderden groepen toegang verschaft tot de
Escaperoom. En elke groep speelt het spel weer compleet anders, dat maakt de begeleiding keer op
keer weer ontzettend leuk en uitdagend. We werken standaard met 2 vrijwilligers, de 1 instrueert de
groep over hoe de escaperoom werkt en welke regels er gelden. En daarna is het de beurt aan de
spelbegeleider om de groep mee te nemen in de sfeer dat er ondergedoken moet worden en dat er
maar een uur de tijd is om uit handen te blijven van de vijand!
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2019 was ten opzichte van 2018 een goed jaar voor de escaperoom. De doelstelling is dat wij
gemiddeld zo'n 10 groepen per maand willen ontvangen in onze escaperoom.
In 2018 waren er dat 106 en in 2019 al 119.
2019 was ook het jaar van de uitwisselingen tussen ons en andere escaperoom eigenaren.
In navolging van Escaperoom Nederland in 2018 kregen wij in juni 2019 eerst Escaperoom Gelderland
en later die maand de mensen die Escaperoom Oss beheren op bezoek. Zij kwamen bij ons escapen
waarna wij met ons team op bezoek mochten in Bemmel (escaperoom gld) en Oss.
Later dat jaar mochten wij ook nog op bezoek komen bij Escaperoom Hof te Langelo in Haaksbergen.
Zij hebben op hun boerderij een koeienstal omgebouwd tot escaperoom.
In September van 2019 brachten zij een bezoek aan onze escaperoom!
Verder bracht de Jugendring Dortmund in Oktober van 2019 met 2 groepen een bezoek aan onze
escaperoom. Een hele uitdaging aangezien het nu eens in het Duits moest. Gelukkig zijn wij niet voor
niets naar school geweest en hebben wij ons daarmee prima gered!
De maanden augustus, oktober en november waren bijzonder goede maanden voor ons en we hopen
dat te behouden!
U ziet het, wij zijn nog lang niet uitgespeeld en kijken uit naar nieuwe groepen die de Escaperoom
Aalten durven te trotseren.
Voor reserveringen en verdere informatie over de escaperoom zie: www.escaperoom-aalten.nl.
Rick Bussink namens de spelbegeleiders

9.3 ONDERZOEK / V ERHALENVANGERS

Persoonlijke levensverhalen zijn uitgangspunt en doel voor Nationaal Onderduikmuseum, zeer zeker
ook in educatief opzicht. Wij verhalenvangers – ongeveer vijftien vrijwilligers - volgen deze missie. Een
paar vrijwilligers verliet onze groep, een aantal anderen kwamen ons versterken.
In dit jaar vervolgden wij ons onderzoek naar verhalen over verzet en onderduiken. Met regelmaat
hadden wij gesprekken in het museum of bij mensen thuis. Elk verhaal op zich kan ook weer een
ontbrekend puzzelstuk vormen in een andere of grotere geschiedenis. Door ons contact met mensen
krijgen we ook schenkingen, zoals veldtelefoons uit de oorlog en vooral ook belangrijke documenten.
Steeds beter worden de verbindingen duidelijk van de Landelijke Organisatie voor hulp aan
onderduikers, die destijds vanuit de Achterhoek begon. Er kwamen veel e-mails binnen die beantwoord
moesten worden. Het aantal verzoeken om informatie uit het hele land neemt toe. We horen nog
weleens “Vader heeft ons nooit veel verteld, weten jullie meer?” Soms weten wij inderdaad meer dan
nabestaanden van verzetsmensen, vooral over de omgeving of omstandigheden waarmee hun vader of
grootvader te maken had.
Tot eind augustus was de eigen tentoonstelling “De vrouw als spil van het verzet” te zien. Met veel
voldoening kijken we terug op het grote bezoekersaantal van deze expositie. De verhalen over zoveel
moedige en daadkrachtige vrouwen maken nu een interessant deel uit van onze collectie, waarop wij
kunnen voortbouwen. Een aantal van ons was in het afgelopen jaar zeer intensief bezig met de
voorbereiding van de expositie die in oktober opende over de Razzia op de kerken in Aalten.
Vervolgens hebben zij veel tijd gestoken in het ontvangen en rondleiden van bezoekers, vaak
familieleden van de mannen die weggevoerd zijn en anderen die het overleefden. Deze expositie loopt
nog door tot februari 2020.
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RAZZIA verhaal van Jan Tolkamp
Na de drie eigen exposities van ons museum - waarvoor wij vanaf 2016 (de start van onze groep) het
materiaal hebben aangedragen – maakten we een start met het in beeld brengen van lokale verhalen
voor de expositie “Kind van de Vrijheid” in het kader van 75 jaar vrijheid. Het geeft ons voldoening en
we zijn er trots op dat wij hebben bijgedragen aan vier eigen exposities in vier jaar tijd. En zo hebben wij
als groep zeker ook meegeholpen aan een solide basis.
Dit jaar kwam de prachtige eigen website “De 46 van het Rademakersbroek” in de lucht met informatie
over de gefusilleerde verzetsmensen, een project van Nationaal Onderduikmuseum, waarmee een paar
jaar geleden gestart werd vanuit verhalenvangers en directeur, en waaraan een externe projectleider
(tevens vrijwilliger) haar volle inzet leverde. Zie het resultaat:
https://de46vanhetrademakersbroek.nl/
John Breukelaar gaf een lezing over joodse onderduikers in Varsseveld. Samen met Erfgoedcentrum
Achterhoek en Liemers organiseerden we een lezing voor cursisten die gehouden werd door Dineke
Stam.

Welkom Gerda Brethouwer aan cursisten, lezing Dineke
Stam in het kader van “De vrouw als spil van het verzet”. (foto van Janette van Egten @Klomptgoed)
Onze groep hielp verder met de voorbereiding van een aantal concerten en evenementen voor volgend
jaar 75 jaar vrijheid. Er wordt gewerkt aan een aantal boeken die zullen uitkomen. Een aantal
verhalenvangers is toegevoegd aan de redactiecommissie voor de vrijheidseditie van het
museumtijdschrift De Panne, dat begin 2020 huis aan huis in Aalten verspreid zal worden.
Ina Brethouwer namens de verhalenvangers: Gerda Brethouwer, Willeke Navis-Luiten, Jan Wikkerink,
Willy Brouwer, Sonja Rexwinkel, John Breukelaar, Gerrit Hendrik van Eerden, André Fukkink, Henk
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Lensink, Gerrit Nijman, Jan Oberink, Louis Veldhuis, Bert Smeenk, Teun Oortgiesen, Machiel Jongste,
René en Mark Westendorp.

Louis Veldhuis, Gerda Brethouwer, Anja Tolkamp

r: Gerrit Nijman geeft uitleg (expositie razzia)

9.4 Collectie Beheer- en Behoud
Het woord ‘collectiebeheer’ zegt het al, dat is waar deze werkgroep zich mee bezig houdt. Het is
veelomvattend en er gebeurt veel. Heel belangrijk is dat alle objecten, documenten, boeken, etc. goed
worden geregistreerd en in zuurvrije dozen, - papier en – enveloppes wordt verpakt. Van belang is dat
alles op de juiste manier bewaard wordt onder de juiste klimatologische omstandigheden en daarvoor is
depotruimte nodig.
Het ombouwen van de zolder tot depotruimte is het afgelopen jaar gerealiseerd en ingericht. Hierna zijn
we aan de gang gegaan met de reorganisatie van de depots. Ieder object wordt nagekeken,
schoongemaakt, gefotografeerd, in zuurvrij papier verpakt en vervolgens krijgt het een plek in een van
de stellingen. Alles wat je verplaatst moet worden vastgelegd en terug te vinden zijn. Een zeer
tijdrovende klus waar we in ieder geval de komende periode meer bezig zullen zijn.
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We werkten mee aan de expositie ‘Bezield Erfgoed’. De haardplaat is overgedragen aan het
Weeshuismuseum in Culemborg waar het een mooie plek heeft gekregen.

Er was een controle check door de restaurator archeologie
van Museum Het Valkhof. Alle originele foto’s zijn naar het
Gelders Archief gebracht waar ze klimatologisch zijn
opgeslagen. En er is hard gewerkt aan het
Collectiebeheerplan 2020-2025 samen met Charlotte van Dijk
die hiervoor werd ingehuurd als adviseur.

Het vrijwilligers team is afgelopen jaar uitgebreid met twee nieuwe vrijwilligers. Helaas hebben we
afscheid moeten nemen van ons zeer gewaardeerde teamlid Thea ten Barge. Zij overleed in augustus
van het afgelopen jaar. Niet alleen als persoon missen wij haar erg, ook haar kunde en kennis op het
gebied van de museale registratie. In februari 2019 heeft Thea er nog voor gezorgd, dat het vliegtuigje
van Joop Levy weer veilig is geland in het museum dat bijna een jaar in Madrid geëxposeerd is
geweest.
Dan is er de samenwerking met Erfgoed- en Collectie Gelderland, de Stichting Musea en
Herinneringscentra ’40-’45 (SMH) en het Netwerk Oorlogsbronnen (onderdeel van het NOID.) Van hen
krijgen we regelmatig verzoeken die weer extra werkzaamheden met zich meebrengen, zoals
bijvoorbeeld de ontsluiting van informatie, objecten en foto’s via hun websites.
Hiervoor is drie dagen fotografen van Erfgoed Gelderland en SMH in huis geweest.
Een aantal objecten zijn in 3D op locatie gefotografeerd.
Kortom – want er valt nog veel meer te vertellen- een bruisende afdeling binnen ons mooie museum.
De werkgroepleden Thea ten Barge (in memoriam), Stef Olmer, Janny Meerlo, Marian Megens, Gerrit
Hinkamp, Ben Lievers, Irina Peet, Dianne Vreman en Antoinette Baanders (coördinator.)
9.5 Textielcollectie
De textielcommissie is verantwoordelijk voor de aanname, het beheer en het behoud van het textiel dat
eigendom is van de Stichting Collectie Aalten. Ook heeft deze commissie tot taak (kleine) exposities te
organiseren, het textiel in de permanente opstellingen te onderhouden en te beheren, het verrichten van
diverse, aan textiel gerelateerde werkzaamheden en het schrijven van artikelen over textiel in de
Panne.
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De Textielcommissie bestaat uit Joke Warner en Thea Schipper en kan een beroep doen op de
deskundigheid van Fenny de Heus als extern adviseur.
In het verslagjaar heeft de voorgenomen textielschouw plaatsgevonden. Het textiel in de depots Markt
14 en Markt 12 is bekeken. Diverse items zijn uit de collectie genomen. Textiel dat niet in de collectie
paste is aan een ander museum of culturele instantie geschonken. Textiel dat ernstig versleten was en
daarbij niet uniek is definitief af gestoten. Geconstateerd is dat het textiel zorgvuldig was opgeborgen.
Een aantal malen is de inhoud van een hele grote doos overgepakt in een aantal kleinere om de druk
van het gewicht van het op elkaar liggend textiel te verminderen. In veel gevallen is het zuurvrije papier
vervangen aangezien dit na jaren zijn beschermende functie verliest. Ook is er textiel dat gewassen zal
moeten worden. Het betreft vooral items van katoen dat keurig gestreken de dozen in is gegaan, maar
dat gesteven is. Stijfsel kan een bron voor ongedierte worden. Idealiter behoeft de kleding die hangend
wordt bewaard meer kastruimte. Te meer aangezien het wenselijk is om met zacht materiaal beklede
klerenhangers te gebruiken en een aantal oudere en rijkversierde kledingstukken van hoezen te
voorzien Dit neemt ruimte in. Verhuizing van een deel van de museumcollectie uit het depot Markt 14
naar het zolderdepot biedt mogelijkheden voor extra ruimte voor kleding op hangers. De actiepunten
naar aanleiding van de textielschouw zullen in 2020 worden opgepakt.
Hoewel de inhoud van de meeste dozen in de afgelopen jaren is bekeken, zijn er toch weer
ontdekkingen gedaan door in de tussenliggende tijd opgedane kennis en inzicht. Een voorbeeld is een
geborduurde blouse van boerenlinnen, waarschijnlijk gemaakt ten tijde van textiel schaarste in of net na
de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn enkele zeer oude damasten servetten, zijden schorten en
omslagdoeken ‘ontdekt’.
In de textielcollectie zijn dit jaar de tules opgenomen met daarop de portretten van de verzetsstrijdsters
uit de expositie: “De vrouw als spil in het verzet”. Deze tules zijn geschonken door Thea Zweerink. Aan
museum Hagendoorn Plaatse in Epe is bevrijdingstextiel uitgeleend waaronder een jurk van
parachutestof en een bevrijdingsrok. Het gemeentebestuur van Rhede heeft dit verslagjaar de rubbings
van de grafstenen van de Joodse Begraafplaats in Bredevoort geleend voor een expositie. Op initiatief
van het Erfgoed Gelderland heeft in het najaar de eerste netwerkbijeenkomst plaatsgevonden voor
textielvrijwilligers van musea in Gelderland. Het netwerk is bedoeld om informatie, kennis en ervaringen
uit te wisselen. Van dit treffen is een erfgoedvrijwilligersfilm gemaakt. In 2020 zal de tweede
netwerkbijeenkomst in het Nationaal Onderduikmuseum worden georganiseerd.
Thea Schipper
Namens de Textielcommissie

9.6 KLUSGROEP EN V EILGHEID
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Het klusteam bestaat uit: Wim Kraaijenbrink, Dick Wikkerink en Bennie Stronks, tevens voor de
Veiligheid. Elke dinsdag morgen zijn we in het museum aanwezig, kijken wat er stuk is en repareren we
het zo mogelijk. Jaarlijks knippen we de hagen opzij en achter de gebouwen. We maken preventief de
dakgoten schoon en controleren deze op eventuele verstoppingen.
Laatst hebben we enkele dagen besteed aan het verplaatsen van het depot Piet Hein straat naar de
sportzaal in Dinxperlo. Ook zijn er bureaustoelen onlangs opgehaald.
Verlichting wordt bijgehouden en bij vervanging lampen gebruiken we nu uitsluitend Led
We geven assistentie bij het inrichten exposities enz.
Op verzoeken van baliepersoneel wat is genoteerd in het klusboekje, reageren we altijd positief en
voeren deze snel zo mogelijk uit.

Extra verwarming aangelegd bij de Escape room voor de daar zittende
controlerende personen, het is daar soms echt koud. Hoop dat de geplaatste
radiator voldoende warmte afgeeft.

Eigenlijk zouden we veel meer preventief willen en kunnen werken. Maar het klusteam is klein en de
beschikbare tijden zijn beperkt. Het museum bestaat uit oude gebouwen, die nu door de grotere
bezoekersaantallen meer onderhoud vergen. Ze “slijten” hard.

Veiligheid in het museum
Om de veiligheid bezoekers en personeel zoveel mogelijk te garanderen, beschikken we over een
aantal BHV-ers, helaas zijn het er maar enkele. Binnenkort krijgen ze een oproep voor een cursus
herhaling.
Daarnaast hebben de meeste balie mensen een instructie gekregen over hoe te doen bij
•
•
•
•
•

Brand en de werking blus apparatuur en waar zitten deze
Het ontruimen van het gebouw, geheel of gedeeltelijk
Vastzittende personen in de lift, hoe haal je ze eruit
Hoe werkt het alarmsysteem
Het invalidentoilet met de alarmering daarvan
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Op 10 februari aanstaande gaan we dit voor belangstellenden nogmaals doornemen.
Zoals al vaker aangegeven, zijn de museumgebouwen oud met een zeer hoge vuurbelasting Daarom is
het noodzakelijk om alle voorschriften ook daadwerkelijk op te volgen. Dus geen vluchtroutes blokkeren,
blus apparatuur vrij toegankelijk te houden. Niet onnodig ruimtes afsluiten en deuren op slot draaien
Namens het klusteam en de veiligheid, Bennie Stronks.
9.7 STICHTING DE GAOSTOK

De stichting De Gaostok, waaronder de werkgroep Geschiedeniskoffer, wil kinderen van de
basisscholen in de gemeente Aalten kennis laten maken met het erfgoed uit de eigen omgeving.
‘Geschiedenis laten beleven’ is de missie. De lessen kunnen verbonden worden met onderdelen van
het reguliere geschiedenisprogramma. De vorm waarin dat gebeurt zijn voornamelijk gevarieerde
leskoffers en leskisten. Soms bezoeken klassen het Nationaal Onderduik Museum, het oude historische
deel van het museum of de Synagoge en de Oude St.-Helenakerk. Een bezoek aan het Textielmuseum
in Bocholt is ook mogelijk. Dat ligt aan de inhoud van een koffer. Er is ook een aantal gastlessen zoals
‘Kind op de boerderij’ en ‘Alles in de wind, het schipperskind’. Oud-leerkrachten vertellen uit eigen
ervaring met beelden.
Het bestuur van de stichting de Gaostok vergaderde in 2019 twee keer. Opnieuw was er een wisseling
van secretaris. Afscheid werd genomen van Suzanne van Hoek. Het bestuur verwelkomde in mei 2019
Corrie Elferink van Basisschool ’t Bastion. Op 20 november werden de jaarstukken van de Stichting
vastgesteld. Het dagelijks werk werd verricht door de werkgroep Geschiedeniskoffer, waarin 11 leden.
In juli 2019 overleed het trouwe en zeer actieve lid van de werkgroep Geschiedeniskoffer, de aimabele
Kees Ruitenbeek. De werkgroep mist hem. De werkgroep vergaderde 5 keer. Van 15 maart t/m 12 mei
was een periode gepland waarin, in samenwerking met de Koppelkerk, een aantal voorstellingen
konden worden gepland over de Tachtigjarige Oorlog en Bredevoort. Het aantal was afhankelijk van het
aantal inschrijvingen. Verhalenverteller en troubadour Gery Groot Zwaaftink had een educatieve
kindervoorstelling samengesteld met een vertelling, met beelden en muziek. In de Koppelkerk was ook
een expositie daarover. Leerlingen van groepen 6 en 7 werden meegenomen naar het Bredevoort ten
tijde van de Tachtigjarige Oorlog. Over beleving gesproken! Acht klassen namen deel. Jos Wessels met
zijn boek ‘Bezield Erfgoed’ werd in 2019 inhoudelijk en financieel ondersteund.
Het streven was om 1900 leerlingen van de basisscholen in 2019 kennis te laten maken met onze
lespakketten. Er waren immers enige zorgen over de wat tanende belangstelling van scholen voor het
aanbod van de Gaostok., ooit als stichting in het leven geroepen, mede door de scholen. Scholen
vergeten na verloop van jaren echter bepaalde delen van de eigen geschiedenis t.a.v. erfgoededucatie.
Overdracht bij wisselingen vindt soms niet plaats. Over de wijze waarop het aantal van 1900 zou
kunnen worden bereikt werd gebrainstormd. De Gaostok bestond in 2019 12 ½ jaar, waarin in totaal
23.205 leerlingen werden bereikt. Besloten werd om op 18 september 2019 daarom een feestelijke
kofferbeurs te houden onder het motto ‘Kom ’s koffers kieken’. Naast berichten naar de scholen over
aandacht voor het digitaal bestellen van de leskoffers werd ook de kofferbeurs ruim van te voren
aangekondigd en ook nog eens herhaald. Het was een grote teleurstelling voor de werkgroep dat slecht
één school reageerde. Er werd besloten contact op te nemen met het DPO en/of de stichting SCEDA,
waarin de scholen samenwerken voor cultuureducatie. Eerst op 25 november vond een gesprek plaats
met een vertegenwoordiging van het DPO/SCEDA in Nieuw Hessen. Om een aansluiting te maken in
dit jaarverslag t.a.v. deze kwestie vond op 27 januari 2020 een brainstormsessie in het gemeentehuis
plaats, waarbij leerkrachten, aanbieders van culturele programma’s en ook de Gaostok (als stichting
erfgoededucatie) aanwezig waren. In de verslaglegging echter wordt geen woord gerept over de zorgen
van de Gaostok die daar naar voren zijn gebracht. Ook kan de indruk vooralsnog niet worden
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weggenomen dat vanuit de leiding van deze bijeenkomst nauwelijks oog was voor het werk van de
vrijwilligers van de Gaostok.
Een 8-tal scholen werd in dit jaar weer ondersteund bij het programma rond 30 maart ‘Adoptie
Oorlogsmonumenten’. In het nieuwe jaar willen wij starten met een educatief programma ‘Toverfoto’s’
als vervolgprogramma op het boek ‘Bezield Erfgoed’ en een lespakket over de beeldend kunstenaar en
Achterhoeker Joop Kruip, die met zijn mozaïek werken de wederopbouwperiode vertegenwoordigd. Dit
jaarverslag bevat een kritische noot over de samenwerking tussen basisscholen en de Gaostok,
waaronder de werkgroep Geschiedeniskoffer. Noodzakelijk, om als Gaostok weer enige toekomst te
hebben én voldoening in het werk als vrijwilligers.
Het bereik van de leskoffers door de jaren heen
jaar

Aantal leerlingen

jaar

Aantal leerlingen

2006
2007
2008
2009
2010

714
1309
1925
1752
2104

1978
1625
1291
2122
3211

2011
2012

2563
1904

2013
2014
2015
2016
2017 Erfgoedjaar
scholen
2018
2019

707
1124

Voorzitter: Ab Tenkink, secretaris: Corrie Elferink

9.8 Museumwinkel

De museumwinkel van de Nationaal Onderduikmuseum in de centrale hal heeft een opvallend breed
assortiment. Veel klanten komen regelmatig in de winkel om een origineel cadeau of relatiegeschenk te
kopen. Het is de moeite waard om regelmatig even te komen kijken, want het assortiment wordt steeds
meer uitgebreid en vernieuwd. Wat meteen opvalt is de uitgebreide collectie boeken, vooral over de
Tweede Wereldoorlog. Daarnaast zijn er natuurlijk de boeken die alles te maken hebben met Aalten en
de Achterhoek. Naast bekende en minder bekende boeken vind je er ook boeken die in eigen beheer
zijn uitgegeven.
De streekproducten zijn divers en komen zoveel mogelijk uit Aalten en omgeving: klompjes uit
Dinxperlo, theedoeken uit Bocholt, jam van de Heelweg en ansichtkaarten uit Barlo. En natuurlijk
ontbreken de Achterhoekse wijnen niet. Een belangrijk deel van het assortiment bestaat uit museum
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gerelateerde producten. Dit zijn allerlei artikelen die iets met het museum of, iets algemener, met kunst
hebben te maken. Er is een ruime keuze, van prachtig bedrukte kaartenmapjes en kunstzinnige
brillendoekjes tot de mooie artikelen van Plint, waarin op allerlei manieren gedichten worden
gecombineerd met beeldende kunst en illustraties.
We willen in onze winkel vernieuwende en verrassende producten verkopen die een relatie hebben met
musea in het algemeen, ons museum in het bijzonder en natuurlijk de Achterhoek.

Het assortiment is met veel zorg samengesteld. Sommige producten blijven vast in het assortiment,
andere verdwijnen na een tijdje omdat er te weinig vraag naar is of omdat er betere artikelen te
verkrijgen zijn. En als we niet kunnen vinden wat we zoeken, gaan we kijken of we het zelf kunnen
(laten) ontwikkelen, zoals de koelkastmagneten en de boekenleggers met afbeeldingen van de
Scheveningse Kap en het vliegtuig van Joop Levy. Dit zijn met recht absoluut unieke producten en
alleen te verkrijgen in onze museumwinkel.
Waar het enigszins kan, kiezen we voor artikelen die op een milieuvriendelijke en maatschappelijk
verantwoorde manier zijn geproduceerd.
José Mateman-Heijnen en Yvonne Wikkerink
9.9 E DUCATIE
Samenwerking met andere musea
Het Nationaal Onderduikmuseum werkt sinds enkele jaren samen met de Stichting Musea en
Herinneringscentra WO2 (de SMH). Samen met het Nationaal Onderduikmuseum zijn 14 WO2 musea
daar bij aangesloten o.a. het Verzetsmuseum Amsterdam,

Rondleiding in Kamp Westerbork
Herinneringscentra Westerbork,
Vught en Amersfoort, Het Museon, Indisch Herinneringscentrum, het Fries Verzetsmuseum, Airborne
museum en nog enkele anderen. Dankzij de SMH heeft het museum in 2018 en 2019 geparticipeerd in
de Kwaliteitsimpuls Educatie. Het ministerie van VWS heeft subsidie gegeven, zodat er kon 2 jaar een
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professionele educator de educatie kon ondersteunen. Er verandert veel in huidige tijd. In het museum
doen we mee met nieuwe ontwikkelingen die op het gebied van educatie nodig zijn.
Wilt u hier meer van weten? Kijk dan op https://smh40-45.nl/leren-van-wo2/
Schoolgroepen
In het jaar 2019 is er hard gewerkt door de rondleiders. Veel meer groepen bezoeken het Nationale
Onderduikmuseum. Scholen uit veel plaatsen in de Achterhoek, uit Duitsland en klassen die op vakantie
zijn in de Achterhoek zijn in 2019 rondgeleid.We merken aan de reacties van de kinderen dat de WO2
steeds langer geleden is. 10 jaar geleden zeiden kinderen nog vaak: “Mijn oma heeft ook zo’n
koffiemolen of zo’n fornuis, nu staan leerlingen vaak verbaasd in de keuken te kijken, hé wat is dat nou?
“De museumdocenten weten ze te boeien met de verhalen over de mensen die toen een belangrijke rol
speelden in de bescherming van slachtoffers van de terreur. Het unieke in ons museum is dat wat ze
zien ook in de oorlog echt zo was. “Oef zaten ze écht in zo’n donker ruimte ondergedoken? De héle
dag?!!” Ja zeker, zou jij dat kunnen? - Nooou misschien wel met mijn mobiele telefoon. Tja maar die
bestond toen nog niet.” Sprakeloos kijken ze ons dan aan .
Leerlingen van het Technasium van Schaersvoorde deden
mee aan een interessant initiatief. De vraagstelling was:
Kunnen jullie ons adviseren over vernieuwing van de zolder?
De verhalen uit de koffers werden goed bestudeerd en er
kwamen originele voorstellen van de leerlingen die varieerden
van het maken van een soort ganzenbord, waarbij je de
antwoorden met je mobiel op moest zoeken tot het ontwerpen
van een escape room voor de kajak die nu in de hal hangt.

Een ander waardevol project in samenwerking met het Pankok Museum uit Duitsland was de
ontmoeting van Duitse en Nederlandse leerlingen in het project Unterwegs. Het onderwerp van de
ontmoeting was: Wat is Vrijheid? Tijdens de ontmoeting hebben de leerlingen, na een workshop en
een rondleiding, onder leiding van kunstenaars mooie vlaggen ontworpen en gemaakt over het thema
vrijheid.
Van één van de vlaggen (zie afbeelding) wordt een mooie sleutelhanger gemaakt die u binnenkort in de
museumwinkel kunt kopen.
Groepen volwassenen
Er waren ook veel rondleidingen voor volwassenen. Hierbij waren een paar interessante buitenlandse
groepen. Heel bijzonder was een fietsgroep uit Duitsland die een fietstocht maakte voor de vrede. Ze
waren erg onder de indruk van het museum.
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Een andere bijzondere groep waren de nabestaanden van krijgsgevangenen
uit de WO2 uit Letland, Oekraïne, Rusland, Bulgarije, Roemenië. Een heel bijzondere internationale
groep.
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Door de expositie de Vrouw als Spil
van het Verzet kwamen er ook veel
vrouwengroepen uit Nederland en
Duitsland. Ze waren diep onder de
indruk van de vrouwen die in de oorlog
heel gevaarlijk werk hebben verricht.
Gelukkig hebben we er een paar nieuwe rondleiders erbij, zodat we het samen voortvarend aan konden
pakken. Het was een waardevol jaar!
Marian Nijman, coördinator educatie, namens Karin Degen, Joke Warner Dick Jansen, Wilma
Winkelhorst, Werner Brand, Sonja Willemsen, Tanja Bruggeman en de gidsen.

10 VVV

Het toeristisch seizoen 2019 kende vele mooie activiteiten, de zomerse dagen nodigden velen uit voor
een bezoek aan zwembaden en een koele duik in recreatieplassen.
Het bezoekersaantal van de VVV liet een stijgende lijn zien en al deze bezoekers werden door onze
vrijwilligers aan de balie vriendelijk en kundig voorzien van de nodige informatie. Het droeg bij aan een
bijzonder verblijf in de Achterhoek. Wij horen steeds vaker dat toeristen jaarlijks terugkomen om te
genieten van de rust, de ruimte, de natuur, de fiets en wandelmogelijkheden en de cultuur die de
omgeving te bieden heeft. Een bezoek aan het Nationaal Onderduikmuseum wordt daarbij niet
overgeslagen. Het zijn mooie momenten voor ons baliemedewerkers om oude bekenden te verwelkomen
in de hal van het museum.
Afgelopen jaar ontvingen we meer aanvragen voor een georganiseerd bezoek aan het museum en de
wisselexposities, in combinatie met een bezoek aan de Synagoge of het spelen van de Escaperoom.
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Kortom gezelschappen organiseren vaker een heel dagje uit in Aalten met ter afsluiting een etentje of
drankje, wat voor de plaatselijke horeca een toeloop van gasten betekende.
Naast deze activiteiten hebben we veel informatie kunnen geven over de mooie wandel- en fietsroutes.
Door een aantal vrijwilligers van het VVV zijn deze routes nagelopen en nagefietst, zodat alle
aanwijzingen goed en betrouwbaar zijn en de toerist onbekommerd kan genieten van al het moois dat
de Achterhoek te bieden heeft. Dat de routes in trek zijn hebben onze vrijwilligers gemerkt, de Falkplan
fietskaarten met knopennetwerk vliegen over de toonbank. Wandelaars nemen gretig aftrek van de
Wandelnetwerkkaarten, maar ook de eigen ontwikkelde routes en de Akkerrandenroute worden veel
verkocht.
Aanvragen voor een georganiseerde Gängeskesroute namen toe, we boekten er 31. Voor de
maandelijkse vrije inloop, zaterdags tijdens het toeristisch seizoen, groeide de belangstelling. In 2020
zal de nieuwe route op locatie “Historisch Centrum Aalten “worden geïntroduceerd.
Het VVV-agentschap heeft de beschikking gekregen over meer presentatieruimte. De info van de
logies-verstrekkende bedrijven, campings, restaurants zijn overzichtelijker gerangschikt en vallen beter
op.
Per mei 2019 vervult Herlinda ter Maat de functie van regio-coördinator Stichting Achterhoek Toerisme.
Regelmatig schuift zij aan bij onze vergaderingen en dat werkt verrijkend.
In 2019 waren we present op de 50 plus beurs, de vakantiebeurs in Utrecht en de vakantiebeurs bij
Obelink. Deze laatste beurs werd druk bezocht door onze Duitse buren, zij hadden vooral veel
belangstelling voor kampeeraccommodaties.
Voor 2020 zijn er plannen voor een nieuwe website en wordt er gewerkt aan nieuwe programma’s .
Namens de medewerkers VVV-balie,
Cecile Nijhoff en Sinie Sonderen

11 Financiën
Het museum, de historische vereniging en de VVV verkrijgen inkomsten uit verschillende bronnen. We
ontvangen een subsidie van de gemeente Aalten en we genereren eigen inkomsten door entreegelden,
museumkaartvergoedingen, activiteiten en onze winkel. Naast deze inkomsten leveren de donateurs
van het museum een essentiële financiële bijdrage en verschillende bedrijven hebben het museum
ondersteund door middel van schenkingen, sponsoring of diensten. We hebben het jaar 2019 opnieuw
met een positief exploitatiesaldo kunnen afsluiten. Dit hebben we ook nodig in verband met onze
aflossingsverplichtingen aan de Gemeente Aalten (via de Stichting Beheer Aaltense Musea) en de
buffer voor verantwoord ondernemen.
Voor de jaarcijfers verwijzen wij u naar de separate jaarrekening.

12 Toekomst
Conclusie en plannen voor de toekomst: wat willen we in het nieuwe jaar doen?

31
Markt 12-14-16 | 7121 CS Aalten | 0543 471797 | info@onderduikmuseum.nl | www.nationaalonderduikmuseum.nl

CONCEPT JAARVERSLAG 2019
De expositie ‘De Vrouw als spil’ werd vanwege het succes verlengd tot 25 augustus 2019. We krijgen
met deze tentoonstelling landelijke aandacht en dat levert niet alleen naamsbekendheid op maar ook
nieuwe bezoekers. Ze komen van heinde en verre en zijn verast door onze breedheid van museale
presentaties.
Het is duidelijk dat wij inmiddels landelijk aan de weg timmeren en daarin ook onze credits krijgen. Dat
doen wij met elkaar en de kracht van vele vrijwilligers. Met het bestuur is door de directeur een
prioriteitenprogramma opgesteld voor 2019. De verdere professionalisering staat daarin centraal. Want
wat je kracht is, is tegelijkertijd ook een valkuil: de smalle top en de verantwoordelijkheden en
taakverdeling binnen de organisatie: ze vormen een continu onderwerp van zorg. Dat geldt ook voor het
versterken van de deskundigheid op het terrein van collectie, presentatie, educatie pr en communicatie.
In 2019 kunnen we ook nog steun krijgen voor het educatief beleid via de Stichting Musea en
herinneringscentra 40-45. Ook wordt voor het up to date krijgen van onze certificering als erkend
museum in 2019 een deskundige ingehuurd die begeleiding kan geven aan het collectiebeleid.
In 2019 hebben we veel van onze plannen en ambities kunnen verwezenlijken. Dit neemt niet weg dat
zich nieuwe plannen en ambities hebben aangediend. Er staan prachtige tentoonstellingen in de
planning zoals die voor de razzia op de kerken en de expositie en activiteiten in het kader van het
vieren van 75 jaar vrijheid in 2020, onder meer het uitbrengen van een speciale Vrijheidsmagazine, het
voorbereiden van de exposities Kind van de Vrijheid voor ons eigen museum en Sporen van de Vrijheid
voor het Grenslandmuseum, het planten van de Anne Frank Vrijheidsboom nabij het station.

Vernieuwing en uitbreiding
Het museum wordt door andere musea, het ministerie en het NIOD gezien als een zich ontwikkelend
educatief museum en kenniscentrum over onderduiken, vrijheid en verzet. Dat is ook een van de
argumenten voor de toekenning van de subsidies. Tegelijkertijd lopen we tegen de grenzen van onze
ambities aan. De inrichting van het woonhuis Markt-12 wordt wat ‘sleets’, de vaste opstellingen over het
vroegere rurale leven (archeologie en agrarisch) en de textiel- en hoornindustrie hebben geen
verbinding met het thema onderduiken. Tevens missen we een vaste expositie over onderduiken, vanuit
burgerperspectief, in lokaal, nationaal en internationaal verband en aanpassing van lespakketten voor
studenten en leerlingen. Ook is er bij het publiek behoefte aan een introductiefilm over onderduiken, en
een database over onderduiken. Alle opstellingen moeten inclusiever worden, toegankelijk voor
mindervaliden, slechtzienden, blinden en slechthorenden.
Hierom, maar ook omdat de meeste opstellingen niet meer van deze tijd zijn, meer informatie behoeven
voor de bezoekers en integratie van (interactieve)multimedia, moeten de vaste opstellingen tevens
worden vernieuwd en her in gericht.
Nut en noodzaak waren aanleiding om subsidie aan te vragen voor een haalbaarheidsonderzoek naar
de mogelijkheden en de uitvoerbaarheid van uitbreiding en vernieuwing. Inmiddels is de door ons bij het
ministerie/ Mondriaanfonds aangevraagde subsidie toegekend voor een haalbaarheidsonderzoek naar
mogelijkheden. In de beschikking krijgen wij waardering voor het door ons gevoerde beleid:
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Middelen voor vernieuwing werven
Een uitdaging bij dit alles betreft het verwerven van middelen. In 2018 is een groep actieve mensen aan
de slag gegaan die hierin ons willen helpen zodat wij hierin betere vooruitzichten hebben om ons te
richten op de grensoverschrijdende projecten die wij ontwikkelen in het kader van 75 jaar vrijheid sinds
de Tweede Wereldoorlog en het centrale thema van de Achterhoek: ‘Samen vrijheid vieren!’ Zodat wij
door kunnen gaan om het gesprek te voeren over het belang van vrijheid, vrede en onze democratie.

13 Slot
Wij hopen u door dit jaarverslag een inzage te hebben gegeven in de doelstelling en de activiteiten van
het Nationaal Onderduikmuseum. U begrijpt dat dit doel slechts gerealiseerd kan worden dankzij de
inzet van velen; onze financiers, partners en bezoekers, onze bestuursleden, Raad van Advies,
Stichting Beheer, de Stichting Vrienden i.o. en onze medewerkers en vrijwilligers. Last but not least
bedanken we onze trouwe leden voor hun trouwe steun voor ons museum.
Ook in 2019 zijn het museum, onze historische vereniging en de VVV weer vastbesloten een
interessant aanbod te bieden op het gebied van geschiedenis, erfgoed, kunst en toerisme. Wij hebben
onze bezoekers iets heel bijzonders te bieden: schoonheid maar ook stilstaan bij het feit dat onze
verworvenheden bij vrede, vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn!
Namens het bestuur van het Nationaal Onderduikmuseum
Gerda Brethouwer, directeur
Gyula de Ploeg, voorzitter
Kees Schippers, secretaris
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BIJLAGE 1. Organogram
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