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VOORWOORD 
 

In 2019 presenteerde het Bevrijdingsmuseum drie wisseltentoonstellingen die veel publiek 

trokken: ‘De Communisten. In Verzet tegen Fascisme en Kapitaal’, ‘Anne Frank – Laat me 

mezelf zijn’, en ‘Zwarte Bevrijders’.  
 

In dit jaar werd toegewerkt naar de verhuizing van het oude naar het nieuwe museum. Die 

verhuizing vond plaats in de gehele maand augustus waarna op 1 september 2019 het 

Vrijheidsmuseum onder grote belangstelling werd geopend voor het publiek. De reacties op 

het nieuwe museum waren erg positief en hartverwarmend. Het museum beleefde in 

september 2019 een topperiode. Ook in de maanden oktober (herfstvakantie), november en 

december bleef het druk. Vergeleken met 2018 zag het museum in de bezoekersstromen deze 

4 maanden een verdubbeling.  

Op 19 november 2019 ging het allerlaatste stukje van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 

1944-1945 definitief plat. Vanaf begin 2020 zal er een start gemaakt worden met de aanleg 

van het nieuwe buitenterrein rondom het museum waarna er medio 2020 een officiële opening 

zal volgen. 

 

 

 

Drs. Wiel P.H. Lenders 

Directeur Vrijheidsmuseum 
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ALGEMEEN 

 

Doelstelling en organisatie  
Het Vrijheidsmuseum is een historisch educatief museum dat voor jong en oud het 

grensoverschrijdende en multiperspectieve verhaal vertelt van Oorlog en Vrijheid zonder 

Grenzen. Centraal staat de Tweede Wereldoorlog, in samenhang met de geschiedenis van de 

20e eeuw én de actualiteit. Dit gebeurt in de vaste expositie en de tijdelijke tentoonstellingen. 

Ook is er een uitgebreid activiteitenprogramma met onder andere battlefieldtours, 

filmvoorstellingen en kinderprogramma’s. Zowel individuen als groepen kunnen in het 

museum terecht, waarbij zij ook kunnen genieten van een bezoek aan het museumcafé en de 

museumwinkel. De rode draad van het museum is het thema ‘Vrijheid’ in zowel Nederland 

als Duitsland, Europa en daarbuiten. Vanuit verschillende perspectieven worden voor de 

bezoekers de menselijke dilemma’s en onbekende verhalen van burgers en soldaten in beeld 

gebracht. Er is nooit één verhaal. Het Vrijheidsmuseum beoogt door middel van 

kennisoverdracht, ervaren/beleven en interactie, historisch besef tot stand te brengen in relatie 

tot de actualiteit. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan bestaansverheldering en kritisch 

burgerschap. Met de inzet van authentieke en moderne presentatietechnieken staat het 

museum klaar voor de huidige en komende generaties. Het Vrijheidsmuseum heeft een 

betaalde professionele staf en steunt mede op vrijwilligers.  

 

Sinds februari 2019 coördineert het Vrijheidsmuseum het Infocentrum WO2 Nijmegen. Dit 

gebeurt in nauwe samenwerking met organisaties die zich bezighouden met het 

herinneringstoerisme WO2 in het Rijk van Nijmegen.  

Het Infocentrum WO2 Nijmegen is een historisch, toeristisch en educatief informatiepunt. Het 

Infocentrum informeert en engageert een groot en breed publiek en verwijst door naar diverse 

historische binnen- en buitenlocaties rondom WO2 in Nijmegen en de regio. Dit gebeurt door 

middel van kennisoverdracht, ervaren, beleven, interactie en faciliteren. Hierdoor wordt meer 

belangstelling gewekt voor de verschillende locaties en initiatieven in het Rijk van Nijmegen 

die verbonden zijn met het thema WO2.   

 

Zowel het Vrijheidsmuseum als het Infocentrum WO2 Nijmegen zijn onderdeel van de 

Stichting Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945.  

 

 

Bestuur / College van adviseurs / Directie / Comité van Aanbeveling 
 

Bestuur  

P. G. I. Wilbers                                  Voorzitter 

Mr. A.G.J. Knuiman                                  Secretaris en penningmeester  

Dr. C. Brand        Lid 

Mr. H. Verheijen       Lid 
 

 

 

College van adviseurs  

Dr. B.R.C.A. Boersema       Museaal beleid algemeen 

Prof. dr. J. Bosmans                Vakhistorisch beleid 

 

Directie 

drs. W.P.H. Lenders 
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VERSLAG  

 

Exposities en Educatie 
In het jaar 2019 verzorgde het museum een drietal wisseltentoonstellingen, bedoeld voor het 

algemene publiek en scholen in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië: ‘De Communisten. 

In Verzet tegen Fascisme en Kapitaal’, ‘Anne Frank – Laat me mezelf zijn’, en Zwarte 

Bevrijders’.  Deze werden - waar van toepassing - voorzien van bijbehorend educatief 

materiaal. Veelal werd een bezoek aan de tentoonstellingen gecombineerd met een rondgang 

door de vaste expositie. Bovendien werden gevarieerde opdrachtenlijsten samengesteld, al 

dan niet in combinatie met een bezoek aan de Canadese Begraafplaats.  

 

 

De Communisten: In Verzet tegen Fascisme en Kapitaal 
Het communistisch verzet kent een turbulente geschiedenis. De communisten kwamen als 

eersten in Nederland in verzet tegen het fascisme. Al vroeg in de jaren ’30 deden zij illegaal 

werk ter ondersteuning van het verzet in Duitsland. Op de eerste dag van de Duitse bezetting 

van Nederland werd de gehele Communistische Partij van Nederland (CPN) een 

verzetsorganisatie. Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek vertelde dit 

bewogen verhaal in de boeiende tijdelijke tentoonstelling ‘De Communisten. In Verzet tegen 

Fascisme en Kapitaal’. Deze expositie was te zien van 2 mei t/m 28 oktober 2018. De 

expositie werd daarna verlengd t/m 31 maart 2019. 

 

De voorlopersrol van de communisten had voor- en nadelen. Na mei 1940 had de illegale 

CPN al snel duizenden verzetsleden waarvan velen al waardevolle ervaring hadden met 

illegaal werk. De Gestapo had echter ook een voorsprong. Zij had in de jaren ’30 

samengewerkt met de Nederlandse inlichtingendienst en bezat reeds veel informatie over de 

Nederlandse communisten. Deze informatie werd gebruikt om hen fanatiek te vervolgen. 

Toch slaagde het communistisch verzet er in zeer actief te zijn. De verzetskrant De Waarheid 

werd in 1940 landelijk verspreid en het communistisch verzet stond aan de basis van de 

Februaristaking van 1941. Direct na de bevrijding was de CPN mede dankzij haar rol in het 

verzet zeer populair. Dit was van korte duur, met de Koude Oorlog nam het anticommunisme 

Nederland in zijn greep. Opnieuw volgden inlichtingendiensten communistische oud-

verzetsleden. Communisten werden verwijderd uit de vereniging voor ex-politieke 

gevangenen en de herdenking van verzetsstrijdster Hannie Schaft werd in 1951 zelfs 

verboden.  

 

‘De Communisten. In Verzet tegen Fascisme en Kapitaal’ toonde deze meeslepende 

geschiedenis aan de hand van vele verzetsposters, kranten, foto’s, videomateriaal en 

muziekfragmenten. De verhalen van het communistisch verzet kwamen tot leven in 

historische verzetsobjecten uit Nederland en Duitsland: van een stencilmachine waarmee De 

Waarheid werd gedrukt tot sabotagegereedschap waarmee treinen werden ontspoord. De 

vervolging van de communisten werd vertelt aan de hand van de indrukwekkende tekeningen 

van Henri Pieck en het bijzondere schaakspel dat verzetsman Nico Mourer in gevangenschap 

maakte van broodkruimels.  

 

2018 – Jaar van Verzet 

Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog stond in 2018 centraal tijdens het Jaar van Verzet. 

Door heel Nederland vonden activiteiten plaats die mensen kennis lieten maken met - en na 
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lieten denken over - verzet. Uiteenlopende verzetsverhalen van toen zetten aan tot nadenken 

over de betekenis daarvan voor de wereld van nu.  

 

Platform WO2 

Het Jaar van Verzet was een initiatief van het Platform WO2, een netwerkorganisatie waarin 

het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het NIOD, de Oorlogsgravenstichting, Liberation Route 

Europe en de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 samenwerken met als doel de 

herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland levend te houden. De tentoonstelling 

‘De Communisten’ werd geproduceerd door het Bevrijdingsmuseum dankzij financiële steun 

van het vfonds: Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg en het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

 

Anne Frank – ‘Laat me mezelf zijn’ 
Succesvolle expositie van Anne Frank Stichting te zien in Bevrijdingsmuseum 

‘Laat me mezelf zijn, dan ben ik tevreden’, schreef Anne Frank op 11 april 1944 in haar 

dagboek. Het Bevrijdingsmuseum presenteerde van 8 april t/m 31 juli 2019 de gelijknamige 

reizende expositie, de opvolger van een eerdere tentoonstelling die sinds 1995 10 miljoen 

mensen bereikte over de hele wereld. ‘Laat me mezelf zijn’ verbindt het levensverhaal van 

Anne Frank met de belangrijkste gebeurtenissen uit WO2 en de actualiteit.  

 

De expositie was opgebouwd uit verschillende hoofdelementen. Het eerste deel van de 

tentoonstelling ging in op het levensverhaal van Anne Frank en de gebeurtenissen die zij heeft 

meegemaakt. Het dagboek van Anne zelf kwam eveneens aan bod, aangevuld met historische 

achtergrondinformatie over o.a. de opkomst van het nationaalsocialisme, het begin van de 

Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging in Nederland. Het tweede gedeelte van de 

expositie maakte een verbinding met de actualiteit. Jongeren van nu kwamen aan het woord 

en vertelden, naar aanleiding van het verhaal van Anne Frank, over o.a. hun plaats in de 

samenleving, discriminatie, idealen en verwachtingen. De expositie werd verrijkt met een 

aantal kernobjecten en een impressie van het Achterhuis, de onderduikplek waar Anne en haar 

familie tijdens de oorlog zaten ondergedoken.  

 

‘Laat me mezelf zijn’ was een educatieve productie van de Anne Frank Stichting en was 

samengesteld uit boeiende displays, audiovisueel materiaal en een aantal kernobjecten. Voor 

Engelse en Duitse bezoekers waren er hand-outs beschikbaar.  

 

 

‘Zwarte Bevrijders’  
Afro-Amerikaanse soldaten in Nederland 

Wanneer Nederlanders praten over bevrijders in de Tweede Wereldoorlog denken ze aan 

witte Amerikaanse, Canadese, Engelse en misschien aan Poolse soldaten. Ze weten vaak niet 

dat een tiende van de Amerikaanse troepen uit zwarte soldaten bestond. Ondanks hun 

verdiensten verdwenen de verhalen over Afro-Amerikaanse bevrijders na de oorlog snel uit 

het collectieve geheugen, de geschiedschrijving en -tot voor kort- uit nationale herdenkingen. 

 

De tentoonstelling Zwarte Bevrijders: Afro-Amerikaanse soldaten in Nederland wilde 

eraan bijdragen deze soldaten weer zichtbaar te maken. Vanwege het geringe aantal 

historische documenten is het van groot belang de overgeleverde verhalen over hen te 

bewaren. 
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Zes kunstig geweven wandkleden verbeeldden enkele hoofdstukken uit de geschiedenis van 

Afro-Amerikaanse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog, vooral die in Nederland. De 

wandkleden werden aangevuld met historische documentatie. De wandkleden waren gemaakt 

naar tekeningen van kunstenaar Brian Elstak, vormgegeven door Lyanne Tonk en geweven 

door FiberArt Pure Country Weavers. 

 

De tentoonstelling werd gecombineerd met de graphic novel Franklin. Een Nederlands 

bevrijdingsverhaal (ROSE stories, 2019), getekend door Brian Elstak, geschreven door 

Marga Altena en vormgegeven door Lyanne Tonk. Franklin: Een Nederlands 

bevrijdingsverhaal is een fictief verhaal dat is gebaseerd op historische bronnen. Het boek 

vertelt over de romance tussen een Afro-Amerikaanse soldaat en een wit Nederlands meisje, 

en over de speurtocht van hun kleindochter naar haar familiegeschiedenis en haar identiteit als 

vrouw van kleur. 

 

Fondsen en partners: 

Vrijheidsmuseum, Groesbeek; United States Embassy, The Hague; Theater aan het Vrijthof, 

Maastricht; Stimuleringsfonds Creatieve Industrie; Stichting LovingDay.NL; Stichting 4 en 5 

mei; Stichting 75 Jaar Vrijheid; Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Maastricht; ROSE 

stories; Provincie Limburg; Prins Bernhard Cultuurfonds; NIOD Instituut voor Oorlogs-, 

Holocaust- en Genocidestudies, Amsterdam; J.E. Jurriaanse Stichting; The John Adams 

Institute; 75 Jaar Bevrijding Limburg; Hendrik Muller Fonds; Centrum voor Gender en 

Diversiteit, Universiteit Maastricht; BankGiro Loterij Fonds; Amsterdams Fonds voor de 

Kunst. 

 

De expositie was van 16 september t/m 25 november 2019 in het Vrijheidsmuseum te 

bezichtigen. Voor Engelse en Duitse bezoekers waren er hand-outs beschikbaar.  

 

 

 

      Bezoekers  
In 2019 bezochten in totaal 44.233 bezoekers het Vrijheidsmuseum. Dit is flink hoger dan de 

bezoekersaantallen van afgelopen jaar. Dit heeft te maken met de opening van het nieuwe 

museum en het begin van de herdenkingen en evenementen rondom 75 jaar Market Garden, 

die in september 2019 van start gingen.  

De verhoudingen tussen de verschillende bezoekersgroepen zijn de laatste jaren redelijk 

constant, al merkten we in 2019 een kleine stijging in het aantal schoolbezoeken, naar alle 

waarschijnlijkheid vanwege de herdenkingen rondom 75 jaar Market Garden in september 

van dit jaar.  

Ongeveer 24% van alle bezoekers bestond uit jongeren tot 18 jaar die in school- of 

gezinsverband of individueel de weg naar het Vrijheidsmuseum wisten te vinden. Het aandeel 

van de groep 65+ in het totale bezoekersaantal wordt geschat op ca. 18%. Het merendeel van 

de bezoekers aan het museum (ca. 58 %) was tussen de 18 en 65 jaar. De verdeling van de 

bezoekers naar nationaliteit was als volgt: 55% Nederlands, 30% Angelsaksisch en 15% 

Duits. 

 

 

 

Medewerkers 
 In 2019 telde het museum 120 vrijwilligers naast zeven betaalde medewerkers: de directeur 

(met de taakgebieden: algemene leiding, fondswerving, PR en bedrijfsbeheer), een hoofd 
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groepsreserveringen (met de taakgebieden intake en voorbereiding groepsbezoeken en 

aftersales), twee conservatoren (met de taakgebieden educatie, beheer, behoud en onderzoek), 

een medewerker PR/Marketing (met de taakgebieden PR/Marketing en 

directieondersteuning), een medewerker Onderzoek en Projecten en een algemeen 

medewerkster/secretaresse (met de taakgebieden secretariële ondersteuning, assistentie 

museumwinkel en museumcafé). Ten slotte had het museum in 2019 tijdelijk 3 medewerkers 

in dienst in het kader van de Startersbeurs. 

 

 Het vrijwilligersteam verrichtte werkzaamheden op de volgende terreinen: ontvangst, entree/ 

winkel, museumcafé, rondleidingen, techniek/onderhoud, secretariaat, donateursadministra- 

tie, roostering, beheer en behoud, historisch onderzoek, inrichting en evenementen.  

 

 

 

Donateurs / fondswerving / subsidie 
Het museum had in 2019 de steun van circa 500 donateurs. 98% van de baten van het 

Vrijheidsmuseum werd gegenereerd door entreegelden, de verkoop in de museumwinkel en 

het museumcafé en fondswerving. 2% van de baten werd gevormd door de inkomsten van 

structurele subsidie.  

 

 

 

 Beheer / behoud / onderzoek 
De museumcollectie bereikte een omvang van bijna 78.000 museumstukken. Het register van 

in- en uitgaande stukken kon, ondanks de grote toevloed van objecten en documenten, 

optimaal worden bijgewerkt.  

Er is verder doorgewerkt aan de invoering in het geautomatiseerde Adlib Information Systems 

(ADLIB). De registratiegraad van de collectie is 96%, de automatiseringsgraad is 98% en 

gefotografeerd/gescand is 45%.  

 

             

                                                           

Samenwerking 
De samenwerking van het museum met de volgende instellingen werd voortgezet, dan wel 

geïntensiveerd met o.a.:  

• Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.  

• Stichting Musea en herinneringscentra ’40-‘45 

• Landelijk Overleg Collectiebeheer Oorlogs- Verzets- en Bevrijdingsmusea. 

• Landelijk Overleg Educatie Oorlogs- Verzets- en Bevrijdingsmusea. 

• Instituut voor Maatschappijgeschiedenis Erasmusuniversiteit Rotterdam. 

• Vakgroep Geschiedenis Radboud Universiteit Nijmegen. 

• Afd. Amerikanistiek Radboud Universiteit Nijmegen. 

• Gelders Erfgoed. 

• Nederlandse Museumvereniging. 

• Nationaal Comité 4 & 5 Mei.  

• Regionaal Bureau voor Toerisme Knooppunt Arnhem en Nijmegen (RBTKAN). 

• Hüttenwerke Krupp Mannesmann. 

• Airborne Museum Hartenstein. 
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• Oorlogsmuseum Overloon. 

• Groesbeek Museumlandschap (samenwerking met Museumpark Orientalis, 

Afrikamuseum, Gemeente Berg en Dal en RBT KAN).  

• Gemeente Nijmegen, Gemeinde Kranenburg (D), Gemeinde Kleve (D) 

• Stedelijk Comité 4 & 5 mei Nijmegen. 

• Duitsland Studies Radboud Universiteit Nijmegen. 

• Oorlogsgravenstichting. 

• Euregio Rijn-Waal.    

• Stichting Toerisme en Recreatie Berg en Dal. 

• Stichting Wandelen in Vrijheid. 

• Market Garden Veterans Association. 

• Anne Frank Stichting Amsterdam. 

• Nachbarn ohne Grenzen (D/NL) 

• Cultureel Historisch Platform Nijmegen. 

• Preussen Museum Wesel / LVR Niederrheinmuseum (D). 

• Royal Airforce Museum Weeze (D). 

• Valkhof Museum Nijmegen. 

• Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. 

• Nationaal Onderduikmuseum Aalten. 

• Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (D). 

• LVR Bonn (D). 

• Heinrich-Heine Universität Düsseldorf (D). 

• Westfälische Wilhelms-Universität Münster (D). 

• Liberation Route Europe. 

• vfonds. 

• Provincie Gelderland. 

 

 

 

Bijzondere projecten  
 

Euregio-Interreg project ‘History without Borders 

Het Vrijheidsmuseum heeft een Nederlands-Duits Interreg Project voortgezet. Het project 

draagt de titel ‘History without Borders’ (Het Verhaal van Oorlog en Vrijheid zonder 

Grenzen) en werd in oktober 2017 door de Interreg-stuurgroep van de Euregio Rijn-Waal 

goedgekeurd. Aan deze grensoverschrijdende samenwerking nemen vijf musea, drie 

universiteiten, twee onderzoeksinstituten en de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 

deel. De onderzoeksresultaten zijn tot leven gebracht in de  nieuwe vaste presentatie in het 

Vrijheidsmuseum. 

 

Interreg Programma Deutschland-Nederland 

Het project “Het Verhaal van Oorlog en Vrijheid zonder Grenzen” wordt in het kader van het 

INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie, het 

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-

Westfalen (MWIDE NRW) en de provincies Gelderland en Limburg financieel ondersteund. 
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Verwachting 2020* 

Het Vrijheidsmuseum zal in 2020 de vruchten gaan plukken van de nieuwbouw en de nieuwe 

museale presentatie. De verwachting is dat de bezoekersaantallen verder zullen verdubbelen 

en dat er ook substantieel meer bezoekers zullen komen uit Duitsland. Behalve gezinnen, 

dagrecreanten en toeristen zullen ook vele schoolgroepen de weg naar het museum weten te 

vinden. Tot slot zal ook een uitgebreid evenementenprogramma tot bloei komen dat volledig 

in het teken zal staan van de nieuwe vrijheidsboodschap: multiperspectief, 

grensoverschrijdend in de context van de 20ste eeuw en geplaatst in de verbinding met de 

actualiteit.  

 

* Op de datum van het verschijnen van dit jaarverslag was het museum in de ban van de 

Corona-crisis. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen dit heeft voor de toekomst. 


