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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
2020 was een uitzonderlijk jaar in vele opzichten. We wisten dat het intensief zou worden
vanwege de activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid en de rol die ons museum daarin zou
spelen. Wat we niet wisten was dat een virus Nederland - en de wereld - plat zou leggen, met
grote onzekerheden tot gevolg. Dat gaf ons een bijzondere extra taak: de zorg voor het behoud
van ons mooie museum, de toekomstplannen en onze VVV. Dit bijzondere jaar vindt zijn
weerklank in het jaarverslag, zonder voorbij te gaan aan alles wat 2020 speciaal had gemaakt als
er geen corona was geweest. We kijken terug naar activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid.
Wat betreft het Vernieuwingsplan zijn er kansen voor de ontwikkeling en de samenwerking met
kunstenaars.
Dankzij coronaregelingen hebben we diverse aanvragen gedaan om de schade vanwege
coronamaatregelen te beperken en hier sterker uit te komen en dankzij de steun van fondsen, het
rijk, de provincie en de gemeente en zeker ook van onze leden en relaties. Daardoor konden wij
voor dit jaar toch de schade beperken. Wij kregen bovendien spontane schenkingen en
steunbetuigingen, naast de steun van fondsen van de RABO, het rijk, provincie en gemeente,
speciaal daarvoor.
Daarvoor is het bestuur en directie eenieder zeer erkentelijk.
Er was wel grote zorg hoe de situatie is als de beperkingen ook in het nieuwe jaar worden
voortgezet en er geen inkomsten binnenkomen. Bij het opstellen van dit Jaarverslag weten we
dat de versoepeling ook een toename aan bezoekers toont, hoewel we de cijfers niet inhalen.
Toch gaan we door met de vernieuwingsplannen omdat we gesterkt zijn in de ambitie om
bezoekersstromen te kunnen scheiden.
Door de coronacrisis is de noodzaak van vernieuwing alleen nog maar toegenomen. Het
perspectief daarbij is verbreed van toen naar toekomst. Voor de groeiende vraag vanuit het
Duitse en Nederlandse onderwijs, het opvangen van groepen, scheiden van functies en
bezoekersstromen en de toevoeging van nieuwe cruciale onderdelen voor het museum, is
uitbreiding van beschikbare ruimte essentieel om het programma gestalte te geven.
Bovendien, onze verhalen zijn actueler dan ooit!
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2. Activiteiten en hoogtepunten.
Twee exposities voor de vrijheid - Toen en Nu
In de Achterhoek, de Liemers en de Duitse grensstreek wordt 75 jaar vrijheid vanuit het centrale
thema ‘Samen vieren wij vrijheid en vrede’ beleefd. Het accent ligt niet zozeer op de militaire
strijd als wel op 75 jaar lang vrijheid met elkaar, aan weerszijden van de Nederlands-Duitse
grens. De twee exposities ‘Sporen van de Vrijheid’ en ‘Kind van de Vrijheid’ zijn als onderdeel
van het grensoverschrijdende regioprogramma Gelderland Herdenkt gemaakt door het Nationaal
Onderduikmuseum en zijn in mobiele vorm te zien aan weerszijden van de grens bij alle
deelnemende gemeenten. De feestelijkheden zijn doorgeschoven en lopen nu door tot en met
juni 2022.
De exposities bevatten drie thema’s met voor ieder thema drie verhalen: een Duits - en een
Nederlands verhaal en een verhaal van nu. In beide tentoonstellingen komen negen mensen aan
het woord die hebben ervaren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en die daarover willen vertellen.
Het zijn verhalen van toen en nu die met elkaar worden verbonden. Bijvoorbeeld het verhaal van
nu uit ‘Kind van de Vrijheid’ van de dertienjarige Ghassan Aleleiwi die met zijn ouders en zusjes
een gevaarlijke vlucht naar de vrijheid ondernam vanuit Syrië. Daarnaast de ervaringen van toen
van Hubert Meenen die het bombardement van Emmerich overleefde of Hildegard
Schouwenburg-Ostermann die als klein meisje met haar gezin Nederland werd uitgezet omdat
haar vader Rijksduitser was. Haar verhaal is te zien in ‘Sporen van de Vrijheid’.
De centrale en uitgebreide tentoonstelling is te zien in het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten
(Kind van de Vrijheid), en het Grenslandmuseum in Dinxperlo (Sporen van de Vrijheid).
De exposities uitgelicht:
Expositie Kind van de Vrijheid
Het eerste thema: Waar ben ik thuis? Joseph Tetelepta, zoon van een Molukse KNIL militair,
kwam na de bloedige oorlog in Nederlands-Indië met zijn ouders naar Nederland in 1951. Rudi
Ostermann, werd als kind met zijn ouders en zusjes na de bevrijding de grens over gezet louter
omdat grootvader een Duits paspoort had. Ate Meijer groeide in vrede op, maakte samen met
haar ouders twee wereldreizen en leerde dat vrijheid overal anders wordt ervaren in andere
werelddelen.
Het tweede thema: Littekens blijven: Dik de Boef maakte als klein jongetje het bombardement
op Arnhem mee, zat urenlang onder het puin voor hij werd gered. Hubert Meenen, zoon van een
gesneuvelde frontsoldaat, beleefde angstige momenten nadat zijn woonplaats Emmerich (92%)
werd vernietigd door bombardementen. Ghassan Aleleiwi maakte bewust de vlucht vanuit het
door oorlog geteisterde Syrië mee met zijn welgestelde familie. Ze moesten alles achterlaten en
beleefden een veelbewogen vlucht per boot.
Het derde thema: Ik en de ander: Sallo van Gelder en zijn redding als Joods jongetje tijdens het
transport naar Westerbork door een als non verklede verzetsvrouw. Ruth Humberg wiens Joodse
familie midden in de samenleving leeft in het Duitse Dingden tot de Kristallnacht daar een abrupt
einde aan maakt en het gezin moet vluchten. Monique B. uit Rotterdam die als meisje wordt
uitgescholden voor ‘mof’ omdat ze een Duitse oma en opa heeft. Het raakte haar in haar wezen
en maakt haar bewust van het oppervlakkige oordeel over goed en fout, nationaliteit en identiteit.
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Expositie Sporen van de Vrijheid
Het eerste thema: Verzet (Onvrijheid) Zoon Jan vertelt over Fredrik Slomp, alias Frits de
Zwerver die in Duitsland en Nederland predikt tegen het nationaalsocialisme en zich sterk maakt
voor de hulp aan onderduikers. De biograaf Hans-Karl Seeger vertelt over de priester Karl
Leisner uit Xanten die hetzelfde deed maar werd opgepakt, gemarteld en vermoord en na zijn
dood heilig werd verklaard. Sixtina Harris en haar Stichting Kolle Kaal, die in de Grensstreek
vertelt over wat er is gebeurd met de Joodse burgers en het gesprek aangaat met de jeugd over
vrijheid en vrede.
Het tweede thema: Afstand (verwijdering) Helmut Schlütter, over leven in Suderwick pal op de
grens van Duitsland en Nederland, en wat de scheiding in het dagelijks leven betekende.
Hildegard Ostermann, over Black Tulip waardoor alle Rijksduitsers over de grens werden gezet
na de bevrijding “ik blijf toch gewoon Nederlands” en journalist Sinan Can die de grenzen van
vrijheid en oorlog opzoekt, documentaires maakt en essentiële levensvragen stelt over vrijheden.
Het derde thema: Verbroedering (opbouw) Over Gerhard Schröder, die na WO2 op verhaal
mocht komen in Rotterdam. Hij trof een warm bad van mensen die familieleden in het verzet
hadden verloren maar waar verzoening voorop stond. Paul Weller de biograaf van Alfred Mozer,
journalist, verzetsman en politicus, gevlucht vanuit Duitsland en belangrijk voor de Europese
samenwerking, onze Euregio en het vastleggen van de rechten van de mens na de oorlog. Dilsoz
Amin en Chaidaa Gherra, die zich beiden inzetten als ervaringsdeskundigen en cultuurverbinders
bij een welzijnsorganisatie.
Extra informatie
Bij de exposities hoort een educatieve digitale tour en een educatiekoffertje met divers materiaal
om het gesprek over vrijheid te voeren. Zie ook:
www.nationaalonderduikmuseum.nl
Er is besloten om de expositie ‘Kind van de vrijheid’ te verlengen t/m medio februari 2022, zodat
deze mooie tentoonstelling nog volop bezocht kan worden.

Schenking bijbel Fredrik Slomp door Jan Slomp aan museum
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25-9-2020 overhandiging bijbel van dominee Fredrik Slomp alias Frits de Zwerver door zijn zoon
Jan Slomp aan directeur Gerda Brethouwer. De Bijbel was voor dominee Slomp een belangrijke
bron van inspiratie voor zijn verzet tegen de nazi’s en hulp aan onderduikers. Zo gebruikte hij het
Bijbelverhaal van Sifra en Pua (Exodus 1, vers 15-22) om gelovigen ervan te overtuigen dat ze
mensen die gevaar lopen moeten helpen. In het verhaal vertellen de Egyptische vroedvrouwen
Sifra en Pua een leugen aan de farao, om pasgeboren Joodse jongetjes te redden van de dood.
Daarmee maakt God aan de gelovigen duidelijk dat zelfs een leugen aanvaardbaar is, om
mensen die gevaar lopen te helpen. Op verzoek van de Winterswijkse Heleen Kuipers-Rietberg
(verzetsnaam ‘tante Riek’) reisde Slomp eind 1942 en begin 1943 het land door om de Landelijke
Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO) op te zetten. Daaraan dankt hij zijn verzetsnaam
‘Frits de Zwerver’. Tijdens de Duitse bezetting zijn ruim 300.0000 onderduikers door de LO
geholpen.
20-02-2020: Lezing Tineke Hoopman en Azam Jahanbakshi in het kader de ‘Razzia op de
kerken’: een bijzondere ontmoeting die onderdeel uitmaakte van het project ‘Bekend Maakt
Bemind’ van de Stichting Vluchtelingenwerk Oost-Nederland.
Op 12 juni jl. haar geboortedag, is de Anne Frank Vrijheidsboom geplant in het speciaal daarvoor
vernieuwde plantsoen naast het station in Aalten. De boom is een nazaat van de kastanjeboom in
de tuin van het Achterhuis waar Anne met haar familie zat ondergedoken. De kastanje vormde
een symbool van hoop voor Anne Frank. Ze schreef drie keer over de boom in haar dagboek. De
laatste keer is dat op 13 mei 1944: “Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in volle bloei,
hij is vol met bladeren en veel mooier dan verleden jaar”. De boom is in 2010 ter ziele gegaan,
toen zijn de kastanjes bewaard.
4-12-2020 is ook in Bocholt op het terrein van het Denkmal van het voormalig Kamp uit de
Tweede Wereldoorlog een Anne Frank Vrijheidsboom geplant.

Anne Frank Vrijheidsboom geplant in Aalten en Bocholt .

Zie: https://www.bocholt.de/rathaus/kultur-und-bildung/erinnerungskultur/ QR-Code)
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Albert Heijn plaatjesalbum
Het plaatjesalbum van Albert Heijn Aalten in het kader van de spaaractie ‘ 75 jaar vrijheid’ die
gehouden werd van oktober 2020 tot januari 2021 in samenwerking met het Nationaal
Onderduikmuseum was een groot succes.

3. Bezoekers en donateurs
Bezoekers
Het totale bezoekersaantal bedroeg in 2020 bijna 12.000. Dit is minder dan de helft ten opzichte
van 2019 maar de reden hiervan is uiteraard bekend. Wat een topjaar had moeten worden in het
kader van 75 jaar vrijheid eindigde geheel anders.
Donateurs
Het museum zag zijn donateursaantallen iets stijgen. Als donateur van het museum geniet men
van diverse voordelen: donateurs ontvangen 2x per jaar thuis ‘de Panne’, een speciale
nieuwsbrief en uitnodigingen voor de tentoonstellingen.
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4. Rondje langs de velden: verslag van enkele werkgroepen
4.1 Balie Nationaal Onderduikmuseum/VVV Agentschap Aalten.
De baliemedewerkers hebben ook een heel vreemd jaar achter de rug. Met veel mooie plannen
voor ogen moesten we op 12 maart 2020 de deuren sluiten, i.v.m. Corona werd een complete
lockdown afgekondigd. Op 9 juni 2020 konden mensen weer komen voor museumbezoek, voor
info, het aanschaffen van een fiets- of wandelroute of een VVV bon. Voor de baliemedewerkers
was het na enige maanden afwezigheid ook weer wennen. Er waren goede voorzieningen
getroffen vanwege het Corona-virus en de regels hieromtrent werden goed nageleefd. In het
museum werd inmiddels met een reserveringssysteem gewerkt. Omdat veel toeristen in eigen
land bleven en onze organisatie wisten te vinden, bleek na enige weken halve dagen open te
weinig en waren gasten weer gedurende de hele dag welkom. Uiteindelijk is het een ongekend
drukke zomer geworden.
In het najaar stak Corona weer de kop en na een drietal onderbrekingen moesten we helaas
medio december de deuren weer sluiten.
In 2020 zijn 2 baliemedewerkers gestopt, zodra versoepelingen het toestaan zullen we alsnog op
een passende manier afscheid van beide dames nemen. Wij hebben 1 nieuwe baliemedewerker
mogen inwerken.
4.2 Collectiebeheer- en Behoud
“Het was een raar jaar”.
Inmiddels is dit de uitdrukking van het jaar 2020 geworden. Voor de vrijwilligers van de afdeling
collectiebeheer hield dit in, dat er zoveel mogelijk thuis gewerkt werd.
Het registreren van objecten, foto’s, boeken, etc. kan voor een deel vanuit huis gedaan worden.
Andere werkzaamheden, waaronder de reorganisatie van de depots, helaas niet. Nadat het
museum op 16 maart de deuren moest sluiten, ligt dit werk grotendeels stil. In de zomermaanden
konden we voor even de draad weer even oppakken. En net toen we weer een beetje onze draai
hadden gevonden, kwam de volgende sluiting.
Toch is er wel een en ander gebeurd. Veel mensen vonden de lockdown een goede gelegenheid
hun huizen op te ruimen en zo kregen we toch een en ander aangeboden. Dit varieerde van
objecten tot documenten, zoals een koekenpan gemaakt van materiaal van een neergestort
vliegtuig, een gevlochten mandje gemaakt door een Russische krijgsgevangen met daarbij een
prachtig verhaal.
Het meest bijzondere object dat we mochten ontvangen, was toch wel de bijbel van dominee Frits
Slomp, alias Frits de Zwerver. De man die samen met Heleen Kuipers-Rietberg, alias tante Riek,
de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers oprichtte. Zijn zoon Jan Slomp kwam de
bijbel persoonlijk brengen en Omroep Gelderland deed er verslag van.
Bent u in het bezit van een object, document, foto’s of ander materiaal, waarvan u denkt dat dit
wel eens interessant kan zijn voor ons museum, maak er een foto van en stuur dit naar
info@onderduikmuseum.nl dan nemen wij contact met u op.
Antoinette Baanders (coördinator)
Gerrit Hinkamp
Ben Lievers
Jannie Meerlo
Marian Megens
Stef Olmer
Irina Peek
Dianne Vreman
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4.3 Textielcommissie
Gerda Brethouwer en haar zusters hebben kleding geschonken van hun overgrootmoeder Naatje
te Paske-Geesink, Barlo 1868 – 1951. Onder deze schenking een zondagse japon, een grote
zijden omslagdoek met franje, enkele knip- en plooimutsen en zogenaamde kapothoeden,
versierd met veren, gitten en zijden linten. Zo’n kapothoed werd op zondag naar de kerk over de
knipmuts gedragen.
Naatje heeft op ’t Bokkel gewoond. In de oorlog zaten er onderduikers en ook geëvacueerde
Scheveningers kregen er onderdak. De boerderij is in maart 1943 afgebrand door fosforbommen
van Engelse vliegtuigen die waren geraakt door afweergeschut van de Duitsers. Ina Brethouwer
heeft het hele verhaal hierover opgetekend tijdens een weerzien tussen enkele onderduikers. De
verhalen en bijbehorende foto’s zijn eveneens geschonken aan het museum.

Thea Schipper, namens de textielcommissie
4.4 Educatie
Educatie onderwijs
Het Nationaal Onderduikmuseum wordt bezocht door schoolgroepen uit Nederland en Duitsland
van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. In 2020 is dit vanwege de
corona-maatregelen maar beperkt mogelijk geweest.
Programma’s
Voor het primair onderwijs heeft het museum De Kleine Zoektocht, De Zoektocht en Ja? Nee?
Misschien!? ontwikkeld.
Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn er projecten De Zoektocht, Ja? Nee?
Misschien!?, Keuzes maken toen en nu en Het Mysterie van Markt 12.
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Voor de midden- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs Keuzes maken toen en nu,
Collaboratie of Verzet. Het nieuwe educatie project Vrouw Spil in het verzet is als pilot inzetbaar.
Voor hoger onderwijs is een programma op maat mogelijk.
Alle educatieve programma’s zijn beschikbaar in Nederlands en Duits, de programma’s worden
begeleid door een team van educatieve vrijwilligers.

Multimediatour Izi travel app
De perioden van sluiting gaven gelegenheid om een multimediatour te koppelen aan zowel Markt
12 als aan de tijdelijke expositie Kind van de Vrijheid. De multimediatours Markt 12 en Kind van
de Vrijheid zijn ontwikkeld met de app Izi Travel-tours. Bezoekers kunnen een QR-code scannen
en op hun eigen mobiele telefoons de tours volgen. De tours zijn voorzien van audio, beeld en
verdiepende vragen in quiz-vorm.
Het is ook mogelijk om de tours vanuit huis te gebruiken, tijdens de lockdown-periodes voor
bezoekers een mogelijkheid om toch een, virtueel, museumbezoek af te leggen.
Audiotour Guide ID
Daarnaast zijn er in 2020 fondsen geworven om een vaste audiotour aan te schaffen. De
bezoeker kan gratis met een zogenaamde podcatcher verdiepende verhalen beluisteren in het
museum. Deze audiotour zal in het voorjaar van 2021 in gebruik worden genomen.

Educatie en 75 jaar Vrijheid
Educatief project Kind van de Vrijheid/Sporen van de Vrijheid
Aan de centrale tentoonstelling Kind van de Vrijheid en de tentoonstelling Sporen van de Vrijheid
is een educatief project verbonden. Dit project is in het najaar van 2020 ontwikkeld en zal in
voorjaar van 2021 uitgerold worden.
Het betreft een lesbrief voor de hoogste groepen van het basisonderwijs, de lesbrief bevat lessen
omtrent het thema vrijheid. Daarnaast zijn de lessen een uitnodiging om een van de
tentoonstellingen klassikaal te bezoeken. De mobiele, reizende tentoonstellingen zijn in de
verschillende gemeenten te bezoeken.
In iedere tentoonstelling bevindt zich een educatieve koffer met interactief materiaal dat te
gebruiken is door zowel individuele bezoekers als door schoolgroepen.
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Basisscholen Aalten Project Sallo van Gelder
In 2020 heeft het museum het project 75 jaar Vrijheid in een aantal basisscholen in de gemeente
Aalten uitgevoerd. Leerlingen leerden aan de hand van het boek over Sallo van Gelder hun
regionale geschiedenis kennen en interpreteren. Aan dit project zat een museumbezoek
gekoppeld. Hiervan hebben enkele scholen gebruik kunnen maken. De corona-crisis zorgt voor
uitstel voor de overige groepen.
Memorygame en persoonsbewijzenapp
Digitale vernieuwing in het museum: Op de zolder van Markt 12 kunnen bezoekers met behulp
van een app hun eigen vervalste persoonsbewijzenapp maken. De app is ontwikkeld door
Verzetsmuseum Amsterdam.
In de expositieruimte kunnen bezoekers het spel Vrijheidsmemory spelen. Een student van de
opleiding CMD (HAN) heeft de vormgeving van het spel verzorgd.

Gezinsvakantie-activiteiten
In 2020 zijn er diverse gezinsvakantie-activiteiten ontwikkeld. De herfstvakantie viel helaas in het
water, het museum moest zijn deuren onvoorzien sluiten wegens een ziektegeval. Ook in de
kerstvakantie kon het Nationaal Onderduikmuseum geen bezoekers ontvangen. Ditmaal wegens
de lockdown.
Vakantie-actie Herfstvakantie 2020
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4.5 Expositiecommissie
Als een donderslag bij heldere hemel werd op 13 maart 2020 de intelligente lockdown
aangekondigd. Drie april …. Geen opening van de tentoonstelling Kind van de Vrijheid, geen
Prinses Margriet, geen vol museum waar het gonst van de bedrijvigheid. Het zou, naast een hele
mooie dag, ook een aanzet tot veel bezoek zijn. Niet dus. Een hard gelag is het spreekwoord,
maar er klonk geen gelach.
Hard was er gewerkt door iedereen die op wat voor manier dan ook te maken had met de
tentoonstelling. En dat was heel breed door alle werkgroepen heen. De aanloop begon het jaar
ervoor al, maar de laatste maanden was het doorpezen om de deadline te halen en alles pico
bello in orde te hebben. Nog wat puntjes op de i konden gezet. Wat kleine aanpassingen in de
inrichting die nodig waren. Een opening in een besloten gezelschap. Dat was het.
Opengaan voor een gelimiteerd aantal bezoekers gaf niet veel extra werk. Zorgen dat de
tentoonstelling er goed uit bleef zien was niet heel veel werk. En verder was het kleuren tussen
de steeds bewegende lijntjes van wat mocht en wat niet.
De volgende tentoonstelling is verschoven naar het voorjaar 2022, zodat Kind van de Vrijheid wat
langer te zien is in de hoop dat we wat meer open mogen. Inmiddels zijn we bezig om de
tentoonstelling over de 46 van Rademakersbroek een mooie invulling te geven die recht doet aan
het verhaal. Deze staat nu in de planning voor het voorjaar 2022.
De jaren 2020 en 2021 zijn in heel veel opzichten nogal gedenkwaardig ….
Expositiecommissie, Jo Kal, Loes de Rode, Gerda Brethouwer, Thomas Rave, Luuk Nijenhuis,
Sonja Rexwinkel.
4.6 De Panne
2020 was het jaar van 75 vrijheid. De redactie van De Panne heeft hierop ingespeeld door een
speciale Vrijheidseditie te maken van De Panne. De redactie, bestaande uit Henk Lensink,
Annelies Evers, Annet Westerveld en Ben Lammers voor de opmaak, kon dit niet alleen.
Eenmalig werd de redactie uitgebreid met Ina Brethouwer, Gerrit Hendrik van Eerden, René en
Mark Westendorp en Gerrit Nijman. Het was een prettige samenwerking en er is een mooi
Vrijheidsmagazine ontstaan. De inhoud richtte zich voornamelijk op verhalen rondom de
gemeente Aalten. Onderwerpen/thema’s waren: de bevrijding, herdenken-beseffen-belevenvieren, verleden-heden-toekomst, vrede, vrijheid, verzet en onderduik. Het Vrijheidsmagazine
had uiteindelijk 52 pagina’s (normaal 28) en een oplage van 15.000 (normaal 1.500). Het
magazine is, naast de leden en vrienden, huis-aan-huis verspreid in de hele gemeente Aalten,
dus inclusief Dinxperlo, Bredevoort en de buurtschappen, en daarnaast ook in de randgemeenten
Breedenbroek, Voorst en Sinderen. Ook bij diverse verzorgingshuizen is het magazine
uitgedeeld.
De vele reacties op de verhalen in het Vrijheidsmagazine gaven aan dat er in De Panne veel
aandacht moet blijven voor de mooie verhalen die er zijn. Het Onderduikmuseum heeft, mede
door de verhalenvangers, een hele databank aan verhalen en hiervoor wordt inmiddels op de
achtergrond regelmatig Ina Brethouwer ingeschakeld als extra hulp of vraagbaak.
Vanaf De Panne van het najaar van 2020 kreeg de redactie versterking van Anne-Marieke
Vreeman. Een goede aanvulling door haar kennis van communicatie, marketing en projecten.
Verder zijn er weer mooie verhalen en artikelen aangeleverd door diverse mensen, waardoor De
Panne een rijk gevuld magazine is.
Annet Westerveld-Lensink, namens de redactie van De Panne
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4.7 Verhalenvangers - Collectie en onderzoek
Persoonlijke levensverhalen zijn uitgangspunt en doel voor Nationaal Onderduikmuseum, ook in
educatief opzicht. Wij verhalenvangers - ongeveer vijftien vrijwilligers - volgen deze missie.
Veel gesprekken met mensen uit het hele land: dit jaar vooral digitaal en telefonisch.
Ook dit jaar zijn we continu doorgegaan met het spreken van oorlogsgetuigen en vastleggen van
hun verhaal. Daarbij vervolgden we ons onderzoek naar de verbanden van onderduik, LO en
LKP. Emails die via het secretariaat bij ons kwamen, werden beantwoord. De bestaande kennis
van oorlogsgeschiedenis neemt nog elk jaar toe. Binnenkort zal het accent van verhalen
vastleggen verschuiven naar onderzoek via dagboeken en egodocumenten. Want de
oorlogsgetuigen ontvallen ons helaas. Wij gedenken Mia Lelivelt en Anne Klein Nijenhuis-Reiring,
dit jaar overleden, verzetsmeisjes in wo2 in navolging van de ouders. Beiden schonken hun
verhalen (en meer) aan Onderduikmuseum.
Een klein deel van onze groep kwam slechts eenmaal dit jaar bij elkaar op 7 februari 2020. Door
de pandemie heeft de werkgroep vanaf maart vooral thuis digitaal verder gewerkt aan
museumzaken. Het werk ging door achter de schermen. Afspraken voor gesprekken en
ontvangen bezoekers (o.a. uit Duitsland) moesten we helaas afzeggen in afwachting van betere
tijden. Eind april reikte de burgemeester een koninklijke onderscheiding uit aan Herman Onnink.
Bij de voorbereiding daarvan waren wij zeer betrokken. Herman is al vele jaren actief op een
breed front in Aalten en ook voor het museum. Een van ons maakte een feestelijk bord in de tuin
“Herman hef zien lintjen verdeend”.
Artikelen, exposities, boeken en video’s in het “Jaar van de vrijheid” 2020
De expositie over de Razzia op de kerken in Aalten liep door tot februari. Twee werkgroep leden
hebben veel tijd gestoken in het ontvangen en rondleiden van bezoekers (zie ook jaarverslag
2019). Intussen werden de verhalen voor de expositie “Kind van de Vrijheid” voorbereid en de
Duitse vertaling gemaakt.
De viering van 75 jaar vrijheid is door de pandemie vanaf maart anders verlopen dan voorzien.
Op 22 februari in Dinxperlo kon nog onbezwaard genoten worden van de voorstelling
“Geluksvogel”, het verhaal van Joop Levy. Dit was een unieke samenwerking van velen op
initiatief van Jeugdorkest Psalm 150. Joop zelf heeft genoten. Hij kreeg van ons een mooie dvd
en fraai album met foto’s van de avond.
We deden in februari mee aan het project “brief aan mijn bevrijder” (van provincie Gelderland).
Omroep Gelderland kwam in maart naar Aalten om een filmopname te maken van het “gravenproject Aalten” (markeren van oorlogsgraven) waaraan enkelen van ons hard gewerkt hebben in
het kader van 75 jaar vrijheid. Het is een waardevol tijdsdocument geworden als herinnering aan
het project.
Zeven leden van onze werkgroep (!) werkten samen met de redactie aan de vrijheidseditie van
ons museumtijdschrift De Panne. Begin 2020 werd het magazine huis aan huis in Aalten
verspreid dankzij subsidie van de gemeente Aalten. Uiteraard ging het ook naar al onze
museumleden. Het is een bewaarnummer, kan ook later nog uitgereikt worden aan bezoekers
van het museum. Er kwamen veel positieve reacties binnen over de inhoud en kwaliteit van de
verhalen.
Er werd dit jaar veel voorbereidend werk gedaan voor het boek “Verscholen in Varsseveld” dat
volgend jaar verschijnt (joodse onderduik Varsseveld e.o.). Ook werd samengewerkt met het
Comité Herdenkingen WO2 Warnsveld en een boek uitgebracht met negen levensverhalen van
gevallenen uit Warnsveld (verschenen september 2020). Bij dit onderzoek werd ook interessante
informatie ontdekt wat betreft LO en LKP-Aalten: twee zonen Te Gussinklo uit Aalten, Warnsveld.
In overleg met de directeur en de projectmanager werd een wat dikkere folder/catalogus gemaakt
met levensverhalen van de 46 mannen die gefusilleerd werden op 2 maart 1945 aan het
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Rademakersbroek (een vervolg op de vorig jaar gelanceerde website). Naar verwachting zal in
het voorjaar 2022 een tentoonstelling geopend worden over dit onderwerp in het museum.
In augustus 2020 werd ons artikel over Bernard Leezer (onderduik joodse jongen) geplaatst in
Terugblik, landelijk maandmagazine van de Documentatiegroep 40-45.

Joop Levy met Jesse (in zijn rol) op 22 februari 2021 (foto Jan Oberink)
Naar de provincie stuurden wij een aantal nog onbekende foto’s in het kader van het provinciaal
c.q. landelijk project “Gelderland in 50 foto’s”, die alle in de Gelderse selectie zijn opgenomen. De
twee foto’s van Dina Geurink met kinderen (kijkend naar overvliegende jabo’s herfst 1944) en die
van onderduikers Van Eerden en Janssen voor hun onderduikhol haalden de eindronde en
werden opgenomen in het boek dat landelijk verscheen.

Dina Geurink en kinderen op het land tijdens de oorlog (zorg over bommenwerpers)

14

JAARVERSLAG 2020

VERENIGING AALTENSE MUSEA

Boek gevallenen Warnsveld
Via onze werkgroep werd dit jaar ook de samenwerking geïntensiveerd met René en Mark
Westendorp = “collectie Westendorp” uit Dinxperlo/Aalten. Zij willen een dubbel belang dienen:
dat van Nationaal Onderduikmuseum en dat van hun eigen collectie. Op een aantal onderwerpen
wordt onderzoek gedaan, dat nog jaren voortgezet kan worden, zoals Nederlands-Indië en
Waffenschule Aalten. Interessant is ook dat zij een goede lezing kunnen verzorgen, wat gebleken
is in februari in ’t Noorden met het onderwerp “Fallschirm-Armee Waffenschule”.
5. Vrienden van het Nationaal Onderduikmuseum
Het doel van de Vrienden v/h NOM 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 (zakelijk) Vriend te laten
worden van het museum, om zo het draagvlak in de omgeving te vergroten. De groep ‘Vrienden
van het Nationaal Onderduikmuseum’ bestaat uit: Walter Vaags, Herman Onnink, Gerdie Duenk,
Thea Schipper, Luuk Nijenhuis (bestuur) en Annet Westerveld. Henny Oonk heeft de groep in
2020 verlaten.
2020 was het derde jaar van “de Vrienden”. Waar we in het begin best wat slagen konden
maken, merkten we dat we nu soms een beetje vastliepen. Corona werkte zeker niet in het
voordeel om langs bedrijven te gaan of mensen te ontmoeten. We hadden aan het eind van het
jaar een nieuwe focus nodig. Door het enthousiasme dwaalden we namelijk vaak af naar andere
terreinen, omdat we daar ook veel mogelijkheden zagen. Dit kostte veel tijd en energie en
leverde niet altijd op wat we voor ogen hadden.
We hebben een evaluatie gehouden met wat we tot nu toe hebben bereikt, waar we tegenaan
lopen en wat onze doelen zijn. Om te weten wat en waarvoor we met de Vrienden aan de slag
zijn, krijgen we nu periodiek cijfers te zien met de stand van zaken. Ook hebben we de lijst met
zakelijke vrienden geactualiseerd. Bedrijven die als zakelijke vriend stonden genoteerd, bleken in
sommige gevallen vrijblijvende zakelijke vrienden te zijn. Samen met de administratie is hier een
en ander wat beter gestroomlijnd.
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In verband met de aandacht en vieringen rondom 75 jaar vrijheid hadden we diverse plannen om
leden te werven bij activiteiten. Helaas gingen deze activiteiten wegens corona niet door. En
doordat de leeftijd van de huidige leden vrij hoog is, vallen er jaarlijks ook veel leden af. Het
aantal nieuwe leden loopt op, maar niet zo snel als we hadden gehoopt. Er zijn in 2020 wel
enkele advertenties verkocht voor De Panne. Voornamelijk voor de Vrijheidseditie in verband met
75 jaar vrijheid.
Naast het werven van nieuwe leden, zakelijke vrienden en advertenties, richten we ons ook op
het leggen van contacten tussen bedrijven en bestuur/directie van het museum om te zien wat we
voor elkaar kunnen betekenen. Er zijn inmiddels enkele gesprekken gevoerd.
Voor de toekomst hebben we een plan gemaakt met waar we ons nu vooral op richten. Hiervoor
kunnen we enige versterking gebruiken. We zijn op zoek naar mensen die contacten met
bedrijven willen en kunnen leggen. Vol enthousiasme gaan we door voor het museum!
Annet Westerveld-Lensink, namens de Vrienden van het Nationaal Onderduikmuseum
Gerdie Duenk
Thea Schipper
Herman Onnink
Luuk Nijenhuis
Walter Vaags
6. VVV
Ondanks corona gebeurde er achter de schermen veel, de nieuwe website van de VVV is gereed
en gelanceerd en de nieuwe werkgroep Recreatie en Toerisme is bezig gegaan met plannen die
in het komende jaar hopelijk gestalte gaan krijgen.
De werkgroep gaat zicht bezighouden met:
• alle VVV zaken zoals die voorkomen en al worden gedaan (website, informeren, folders pr)
• activiteiten Recreatie & Toerisme die wij zelf (willen) ondernemen
• activiteiten samen met de Agentschappen Bredevoort en Dinxperlo (zoals stand bij Obelink)
• pr verzorgen Recreatie & Toerisme
• zorgdragen voor contact met de leden
• meedenken over beleid en uitvoering
• de balie informeren over activiteiten en ontwikkelingen (in balieoverleg en via
baliemedewerkers)
• contactpersoon in het bestuur van de VVV’s gemeente Aalten voorzien van informatie.
7. Externe contacten/ Samenwerking
Samenwerking SMH 40-45
Het Nationaal Onderduikmuseum is partner van de stichting Musea en Herinneringscentra 40-45.
De SMH is een samenwerkingsverband met 15 grote musea en herinneringscentra met een
bereik van 1,2 miljoen bezoekers per jaar. Ook in 2020 hebben directeuren en educatoren
samenwerking gezocht. De educatie van de instellingen werd in 2020 middels video’s digitaal
gepresenteerd.
Platform Cultuureducatie Achterhoek
Vanuit de vraag van schoolbestuurders voor een meer integraal aanbod van cultuureducatie is
het Platform Cultuureducatie Achterhoek (Cultuurpact Achterhoek) ontstaan. Dit komt voort uit
convenanten Mission Statement en Meer Muziek in de Klas. Het streven is een regionale
structuur van ICC’s. Sceda wordt een van de partners van het platform. Het Nationaal
Onderduikmuseum is betrokken bij deze ontwikkeling.
Denkboek Nationaal Comité 4 en 5 mei
Patsboem Educatief benaderde het Nationaal Onderduikmuseum met de vraag of het museum
mee wilde werken aan het Denkboek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor het jaar 2021.
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Het Denkboek daagt leerlingen uit om na te denken over herdenken en vieren, de Tweede
Wereldoorlog, vrijheid en democratie.
Het museum heeft drie Aaltense schoolkinderen bereid gevonden om te figureren in de fotostrip
van het Denkboek. Het Denkboek is gratis te bestellen en bedoeld voor groep 7 en 8 van het
basisonderwijs.

Het Nationaal Onderduikmuseum in het Denkboek van 2021
Samenwerking PABO Hogeschool Iselinge
In 2020 is de basis gelegd voor een samenwerking met de PABO van Hogeschool Iselinge.
Helaas verliep de subsidieverstrekking voor het geplande project Historisch redeneren niet
geheel naar wens en kon dit geen doorgang vinden. Er ligt een intentie om een dergelijk project
in samenwerking te realiseren.
Samenwerking Erfgoed Gelderland & HAN
Het Nationaal Onderduikmuseum heeft deelgenomen aan het SIM-project van de Hogeschool
Arnhem-Nijmegen. Studenten van de opleiding Communication Multimedia & Design werkten in
opdracht van diverse erfgoedinstellingen aan concepten. Het project werd begeleid door Erfgoed
Gelderland.
Een groep heeft een werkvorm ontwikkeld die inzetbaar zou kunnen zijn bij een educatief project
omtrent de kajak van Pieter Timmermans. De andere groep heeft een innovatieve oplossing
ontwikkeld om bezoekers een introductie te geven alvorens zij Markt 12 binnenstappen.

Conceptontwerp introductiekast HAN - studenten
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8. Financiën (Zie de Jaarrekening van de vereniging)
Ondersteuning
In het afgelopen jaar heeft het Nationaal Onderduikmuseum financiële ondersteuning gekregen
van Rijk, Provincie en Gemeente zodat de deuren niet definitief gesloten hoeven te blijven. Ook
hebben sponsoracties, zoals de Rabobank Clubsupportactie en de plaatjesactie van Albert Hein,
bijgedragen aan het realiseren van nieuwe informatiemedia. Voor de uitvoering van de
Vernieuwingsplannen zijn via het Mondriaanfonds door het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport substantiële meerdere subsidies toegekend. De toekenning van deze subsidies
geeft het Nationaal Onderduikmuseum de bevestiging dat de plannen realistisch en uitvoerbaar
zijn. Daardoor kunnen in 2021 de voorbereidingen getroffen worden voor de uitvoering van de
plannen.
Corona
Dankzij coronaregelingen hebben we diverse aanvragen gedaan om de schade vanwege
coronamaatregelen te beperken en hier sterker uit te komen en dankzij de steun van fondsen, het
rijk, de provincie en de gemeente en zeker ook van onze leden en relaties. Daardoor konden wij
het jaar toch redelijk afsluiten. Bestuur en directeur zijn eenieder zeer erkentelijk voor de steun!
Er blijft wel zorg hoe de situatie is als de beperkingen ook in het nieuwe jaar worden voortgezet
en er geen inkomsten binnenkomen.
9. Organisatie
Dienstverband
Per 1-1-2020 waren in vaste dienst:
• Gerda Brethouwer, directeur 2x 8 uur
• Ria Theissen, financieel medewerker 1x 8 uren
• Diny Griffioen, secretariaat 3x 8 uren
• José Mateman, adm. medewerker 3x 4 uren
• Anita Bolks, adm. medewerker 2x 8 uren
• Karin Westerveld, interieurverzorger
Totaal vast personeel

16 uur
8 uur
24 uur
12 uur
16 uren
14 uur
90 uren

Tijdelijke dienstverbanden
Per 1-6-2020 is begonnen als educatief medewerker Marjon Hermeling 2x 8 uren (tijdelijk ZZP
basis) voor 16 uur Via projectsubsidies is in 2020 ook externe deskundigheid ingehuurd van
Charlotte v. Dijk (collectieplan en SMH advisering), Kirsten Zimmerman (Rademakersbroek
expositie), Berna Bonekamp (vormgeving expositie Kind van de Vrijheid en 75 jaar Vrijheid.
Voor actualisatie website en online boekingssysteem werd bureau Tech Koningin ingehuurd.
Vrijwilligers
Het Vrijwilligersbestand bestaat uit zo’n 140 personen, die het museum draaiende houden.
Omdat er in 2020 geen jaarlijks Vrijwilligerstreffen mogelijk was kregen zij een extra kerstattentie.
Overleden Miep Geesink 10.1.2020, Mia Lelivelt op 15.10.2020 en Evert Smilda 11.11.2020.
In 2019 en 2020 kwamen er 18 nieuwe vrijwilligers bij.
Bestuursleden Aaltense Musea
Gyula de Ploeg, voorzitter
Kees Schippers, secretaris
Wilko Lensink, penningmeester
Jon Temming, alg. bestuurslid
Marian Nijman-Heijink, alg. bestuurslid
Luuk Nijenhuis, alg. bestuurslid
Verena Winter-Reeken, alg. bestuurslid
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Leden Beheer Aaltense Musea
Wilma Winkelhorst-van Engeldorp Gastelaars, voorz.
Gerrit Rutgers, secretaris
Jolanda de Lauw, penningmeester
Ria Theissen, alg. lid
Everhard Aalderink, alg lid
Er heeft i.v.m. corona in 2020 geen ledenvergadering plaatsgevonden.
Ook de Raad van Advies is niet bijeengeweest in 2020.
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10. Toekomst
Het Nationaal Onderduikmuseum wil vernieuwen en uitbreiden, en heeft daartoe ‘Ruimte voor de
toekomst – Vernieuwingsplan’ opgesteld dat de komende jaren gefaseerd zal worden uitgevoerd.
Met het oog op deze vernieuwing wordt in 2021 een businessplan opgesteld en toegewerkt naar
een exploitatiebegroting om de toekomstige bedrijfsvoering te kunnen waarborgen. Het doel is
een toekomstbestendig en grensoverschrijdend museum voor een breed publiek, waarin waarden
van het verleden gekoppeld worden aan die van nu en de toekomst. De aanvraag die wij hebben
gedaan bij het Mondriaanfonds is in december 2020 voor een maximumbedrag gehonoreerd
waardoor wij bevestigd zijn in de kwaliteit van onze plannen. De landelijke experts loven onze
grensoverschrijdende aanpak, het accent op de burgerverhalen, de samenwerking met
kunstenaars en vrijdenkers en de manier hoe wij het gesprek naar deze tijd halen.
De belangrijkste punten uit onze aanvraag volgen hieronder.
Noodzakelijke aanpassingen
Er heeft een inventarisatie plaatsvonden van noodzakelijk aanpassingen om het voortbestaan
van het museum te bestendigen, bezoekers nog beter te kunnen ontvangen en
bezoekersstromen te kunnen scheiden. Tot aan de corona groeide het aantal bezoekers gestaag
en werd een groeiend aantal schoolklassen en andere groepen ontvangen, met name ook uit
Duitsland. Dat levert de nodige ruimte- en logistieke problemen op. Via het Ontmoetingsplein
kunnen groepen opgevangen en direct doorgeleid naar de dorpsboerderij om hun programma te
starten. Ook kan er bijvoorbeeld digitaal informatie over onderduiken opgezocht worden.
Onderduiken rode draad
Verhalen over onderduiken gaan ‘de rode draad’ vormen in het gehele museum. De persoonlijke
verhalen van toen worden verbonden met die van nu. Waardoor moest men vluchten, of ging
men helpen? Waar kon men terecht en hoe werd dat georganiseerd? Wat zeggen deze verhalen
van toen over nu? De geschiedenis dichtbij brengen, ontmoeting en uitwisselingvormen is wat het
Nationaal Onderduikmuseum zich ten doel stelt: van toen naar nu, met het oog op morgen.
Vaste expositie over de onderduik
Er komen veel vragen over hoe het er in de rest van Nederland - en ook Internationaal - aan
toeging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om aan die vraag te voldoen, wordt een
contextexpositie gemaakt waarin bezoekers meer achtergrond krijgen over de onderduik. Ook
deze gaat uit van persoonlijke verhalen, waarbij niet het militaire perspectief maar de burgers
centraal staan. Met kleine verhalen de grote geschiedenis van oorlog en vrede vertellen, dat is de
kracht van het museum.
Onderduikzolder
De zolder van Markt 12 wordt een spannende onderzoekszolder met een educatief programma
voor kinderen met opdrachten, informatie en verhalen over kinderen in oorlogssituaties.
Betrokkenheid van kunstenaars
Kunstenaars worden uitgenodigd hun visie en interpretatie te geven als het gaat om onderduiken,
verzet en vrijheid en het samenleven voor de toekomst.
Dorpsboerderij
De dorpsboerderij kan nu alleen in de zomermaanden gebruikt, een renovatie is onontbeerlijk. De
boerderij wordt geïsoleerd, gerestaureerd en multifunctioneel gemaakt. Daardoor kan deze
duurzaam gebruikt gaan worden voor groepsontvangsten en presentaties. Ook wordt hier
ingegaan op de geschiedenis van Aalten en regio op een eigentijdse manier.
Gefaseerde uitvoering
De vernieuwing van het museum gebeurt in fasen en zal meerdere jaren in beslag nemen. De
uitvoering hangt af van beschikbare subsidies en vergunningen i.v.m. de uitbreidingsplannen.
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Jaarverslag vastgesteld, 4 oktober 2021

Namens directeur en bestuur van het Nationaal Onderduikmuseum

Gerda Brethouwer, directeur
Gyula de Ploeg, voorzitter
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