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VOORWOORD 
 
Het Vrijheidsmuseum leed in 2021 fors onder het juk van COVID-19: van 1 januari t/m 31 mei en van 
19 december 2021 t/m 26 januari 2022 moest het museum de deuren gesloten houden. Voorafgaand 
aan de tweede sluiting in 2021 waren er al sinds begin november diverse beperkende maatregelen 
ingevoerd vanwege het oplevende virus.  
 
Desondanks organiseerde het Vrijheidsmuseum een drietal exposities in de maanden dat het 
museum geopend was, namelijk ‘De Democratiefabriek’, ‘Shared History on Tour’ en ‘Buitengewone 
geschiedenis. Transgender in Nederland’. Vooral De Democratiefabriek was erg populair bij scholen, 
jongeren en gezinnen met kinderen. Zij kwamen dan ook veelvuldig op deze expositie af in de 
zomermaanden. Daarnaast werd in juli 2021 ook de nieuwe educatieve introductiefilm 
gepresenteerd. De film gaat over keuzes maken in bezettingstijd en is voortaan standaard in de 
educatieruimte van het museum te zien.  
 
Het winkelaanbod van het museum is herzien om nog beter aan te kunnen sluiten bij de actualiteit 
en de wensen van onze bezoekers. Bovendien heeft het assortiment van het museumcafé een 
verandering ondergaan en dan met name de lunchbuffetten. Het is nu ook mogelijk om een volledig 
veganistische variant van onze lunchbuffetten aan te bieden. Een grote voorruitgang waar we 
uiteraard erg blij mee zijn. Ten slotte is op 10 december 2021 het eerste ‘Object van de Vrijheid’ 
onthuld op het Vrijheidsplein. Hiermee werd de aftrap gegeven voor een serie waarmee het 
Vrijheidsmuseum de actuele betekenis van vrijheid en onvrijheid voor het voetlicht brengt. Verderop 
in dit verslag, bij ‘Bijzondere projecten’, vindt u hier meer informatie over. 
 
In 2022 hopen we weer volledig open te kunnen zonder verdere beperkingen rondom COVID-19. De 
eerste vooruitzichten stemmen positief. Voor de maanden april en mei 2022 staan de eerste scholen 
en grote buitenlandse touroperators weer geboekt. Daarnaast hebben we met de nieuwe tijdelijke 
expositie ‘De Zwarte Driehoek’ een unieke en niet eerder vertelde geschiedenis in beeld gebracht. 
We verwachten hier dan ook veel publiek mee te trekken. Een mooie stap richting het herstel en de 
stabilisatie van het bezoekersaantal na de COVID-19 crisis.  
 
 
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 een grote groep 
vrijwilligers.  
Het Vrijheidsmuseum heeft een eigen gedragscode voor bestuur, directie en alle betaalde en 
vrijwillige medewerkers. Deze code sluit aan op de nationale en internationale gedragslijnen van 
beroepsethiek zoals die van de International Council of Museums en de Governance Cultuur Code. 
Daarnaast is het Vrijheidsmuseum aangesloten bij de Nederlandse Museum Vereniging (NMV) en 
heeft het museum het keurmerk Geregistreerd Museum. 
 
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 
Vrijheidsmuseum.  

 

Bestuur / College van adviseurs / Directie 
Bestuur  
Mr. H. Verheijen   Voorzitter 
Mr. A.G.J. Knuiman   Secretaris en penningmeester (gestopt per 28 augustus 2021) 
Drs. J. van Baars   Penningmeester (per 28 augustus 2021) 
Dr. E. Manders   Secretaris (per 28 augustus 2021) 
Dr. C. Brand    Lid 
Drs. N. Valentijn  Lid 
P. G. I. Wilbers    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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INHOUDELIJK VERSLAG  
 

Exposities en Educatie 
In het jaar 2021 verzorgde het museum een drietal wisseltentoonstellingen, bedoeld voor het 
algemene publiek en scholen in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië: ‘De Democratiefabriek’, 
‘Shared History on Tour’ en ‘Buitengewone geschiedenis. Transgender in Nederland’. De 
Democratiefabriek is een educatieve tentoonstelling en bestond uit een groot aantal interactieve 
opdrachten voor kinderen. Er kwamen dan ook behoorlijk wat scholen en gezinnen op deze expositie 
af, al dan niet in combinatie met een bezoek aan de Canadese Begraafplaats.  
 
 

De Democratiefabriek 
Een interactieve tentoonstelling over democratie, diversiteit en burgerschap 
Het Vrijheidsmuseum liet behalve de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog ook het bredere 
verhaal zien van de 20e eeuw en de actualiteit. Vrijheid en democratie liggen immers nog dagelijks 
onder vuur in de wereld. Om die reden was van 1 juni t/m 31 oktober 2021 in het museum de 
educatieve expositie ‘De Democratiefabriek’ te zien. Dit was een interactieve tentoonstelling vol 
machines, apparaten en gereedschappen, waarin kinderen en jongeren met elkaar of met hun gezin 
democratie onderzoeken en oefenen.  
 
In ‘De Democratiefabriek’ gebruik je je hoofd, hart en handen. Grote thema’s zoals conflicten, macht, 
vrijheid, pesten, gelijkheid en democratie komen in de expositie aan bod. Kinderen en jongeren 
werden uitgedaagd om zelf bij te dragen aan het samenleven in vrede en vrijheid. Gaandeweg 
ontdekten bezoekers dat de tentoonstelling eigenlijk over henzelf gaat en de idealen en waarden die 
ze zelf hebben.  
 
De expositie was ook uitermate geschikt voor schoolgroepen van het basisonderwijs, het voortgezet 
onderwijs en het MBO. In tweetallen volgden leerlingen/studenten op hun eigen niveau een route in 
de tentoonstelling, onder begeleiding van een gids van het Vrijheidsmuseum. Ze werkten aan 
interactieve opdrachten, noteerden de antwoorden in hun routeboekje en konden thuis of op school 
een certificaat printen. Ontdekken, beleven en doen stonden centraal. Voor docenten was een 
digitale handleiding beschikbaar om het bezoek met de leerlingen en/of de studenten te verwerken. 
‘De Democratiefabriek’ is ontwikkeld door de Stichting Vredeseducatie (www.vredeseducatie.nl).  
 
 

Een Duits-Nederlands verhaal op rails 
150 jaar grensoverschrijdende uitwisseling via het spoorwegennet 
De pop-up tentoonstelling “Shared History on Tour” vertelde het verhaal van 150 jaar gezamenlijke 
Nederlands-Duitse geschiedenis in het tijdperk van de stoomtrein. Bezoekers konden kijken en 
luisteren naar de bedrijvige uitwisseling van mensen, goederen en ideeën die door de eeuwen heen 
de basis voor bloei en rijkdom vormden in onze grensoverschrijdende regio “Nederrijnland”.  
 
Via het internationale spoorwegennet is dit gebied historisch gezien een nauw verweven culturele en 
economische regio. In de expositie stond het “Duitse lijntje” centraal, één van de meest belangrijke 
grensoverschrijdende spoorwegverbindingen van de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-
Maatschappij van Boxtel naar Wesel. Later werd dit grensoverschrijdende traject onderdeel van de 
snelste treinverbinding van Londen via Berlijn tot aan Sint-Petersburg.  
 
Een audiovisuele productie met film en 360 graden video’s 
De expositie vertoonde de geschiedenis aan de hand van verschillende aan het spoorverkeer 
gerelateerde onderwerpen, zoals werken in het buurland tijdens de industrialisering, het Duitse 

http://www.vredeseducatie.nl/
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keizerrijk, de twee wereldoorlogen, verzuiling, bedevaart en vlucht. De tentoonstelling bevatte naast 
de expositie ook een documentaire over de spoorweggeschiedenis door middel van vele originele 
historische filmfragmenten en spoorwegmateriaal. Middels AV-stations kon de bezoeker in 360 
graden video’s duiken en onderdeel uitmaken van spannende scènes uit die tijd. “Shared History on 
Tour” was van 3 november tot en met 30 november 2021 te zien in het Vrijheidsmuseum. De 
reizende tentoonstelling werd door het Duitse LVR-Niederrheinmuseum te Wesel in samenwerking 
met het Vrijheidsmuseum in Groesbeek ontwikkeld.  
 
Interreg Programma Deutschland-Nederland 
De expositie “Shared History on Tour” was onderdeel van het project “Het Verhaal van Oorlog en 
Vrijheid zonder Grenzen” en werd in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-
Nederland uitgevoerd en met 1,2 miljoen euro 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. 
 
 

Buitengewone geschiedenis. Transgender in Nederland 

“Ik heb geleefd op wat mijn hart mij vertelde. Gevochten om mezelf te zijn. Eigenlijk moet ik dat nog 
steeds.” Dit vertelde Aaïcha Bergamin (1932-2014). Omdat ze leefde als de vrouw die ze van binnen 
was, werd ze lastig gevallen, verstoten, gearresteerd en gedwongen opgenomen. Maar ze bleef staan 
voor wie ze was, reisde de wereld over en vocht voor toegang tot medische zorg en het woord 
‘vrouw’ in haar paspoort. Ze keek als oude vrouw tevreden terug op haar leven. “Toch ben ik blij dat 
alles zo gelopen is. Als ik als meisje was geboren, dan was ik waarschijnlijk een huisvrouw geworden 
met een boel kinderen. Bah, zo saai.” 
 
Het verhaal van Aaïcha was één van de velen in de expositie Buitengewone geschiedenis. 
Transgender in Nederland, een tijdelijke tentoonstelling gemaakt door historicus Alex Bakker en 
IHLIA (Internationale erfgoedorganisatie op het gebied van lhbti-personen). Deze expositie was te 
zien in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek van 6 november t/m 31 december 2021.  
 
De tentoonstelling vertelde het verhaal van de lange weg van uitstoting en vooroordelen naar 
emancipatie en erkenning. Zeventig jaar geschiedenis van trans personen in Nederland kwam samen 
in een visueel rijke expositie met levensgrote portretfoto’s, filminterviews en unieke objecten. 
Persoonlijke verhalen toonden de moed die mensen hebben (gehad) om zichzelf te zijn, dwars tegen 
maatschappelijke beelden en verwachtingen in.  
 
Het Vrijheidsmuseum was zeer verheugd met de nieuwe tijdelijke expositie. Sinds het museum in 
2019 haar naam veranderde van Bevrijdingsmuseum naar Vrijheidsmuseum, toont ze naast 
zelfgeproduceerde tentoonstellingen over onderwerpen gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog 
ook producties van anderen over vrijheid door de jaren heen en vandaag de dag. “‘Buitengewone 
Geschiedenis’ paste natuurlijk perfect in onze nieuwe brede programmering” vertelde conservator 
Rense Havinga, “want wat is er nu fundamenteler dan de vrijheid om jezelf te kunnen zijn?” 
 
 

Bezoekers  
In 2021 bezochten in totaal 18.340 bezoekers het Vrijheidsmuseum. Dit aantal zit net onder de 
eerder opgestelde prognose van 20.000 bezoekers. Het bezoekersaantal in 2021 was nog lager dan 
het totaal van 2020 (25.000 bezoekers). Deze teruggang is natuurlijk deels te verklaren uit het feit dat 
de deuren van het museum vanwege de coronamaatregelen verplicht gesloten bleven tot 1 juni 
2021, maar ook vanuit het gegeven dat de grote touroperators uit het buitenland en de scholen 
wegbleven in de periodes dat het museum wel geopend was. Door de fors gedaalde cijfers en 
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ontbrekende bezoekersgroepen is het in dit jaarverslag onmogelijk een specificatie te geven van de 
verschillende aantallen bezoekersgroepen in percentages van het totale aantal. 
 

Medewerkers 
In 2021 telde het museum 120 vrijwilligers naast acht betaalde medewerkers: de directeur (met de 
taakgebieden: algemene leiding, fondswerving, PR en bedrijfsbeheer), een hoofd 
groepsreserveringen (met de taakgebieden intake en voorbereiding groepsbezoeken en aftersales), 
een conservator (met de taakgebieden beheer, behoud en onderzoek), een coördinator 
PR/Marketing (met de taakgebieden PR/Marketing en directieondersteuning), een coördinator 
educatie (met de taakgebieden educatie, tijdelijke tentoonstellingen en evenementen), een 
medewerker educatie (met de taakgebieden ondersteuning coördinator educatie, evenementen en 
social media), een coördinator Infocentrum WO2 (met ondersteunende taken onderzoek en 
projecten Vrijheidsmuseum), een tijdelijke medewerker museumcafé en een algemeen 
medewerkster/secretaresse (met de taakgebieden secretariële ondersteuning, assistentie 
museumwinkel en museumcafé). Daarnaast was er 1 stagiair tijdelijk in dienst ter ondersteuning van 
de conservator. Ten slotte had het museum in 2021 tijdelijk 1 medewerker in dienst (ter 
ondersteuning van het Infocentrum WO2 Nijmegen) in het kader van de Startersbeurs. 
 
Het vrijwilligersteam verrichtte werkzaamheden op de volgende terreinen: ontvangst, entree/ 
winkel, museumcafé, rondleidingen, techniek/onderhoud, secretariaat, donateursadministratie, 
roostering, beheer en behoud, historisch onderzoek, inrichting en evenementen.  
 

Donateurs / fondswerving / subsidie 
Het museum had in 2021 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.  
 
2021 was, net als in 2020, ook een jaar waarin het museum substantiële noodsteun verkreeg in 
verband met COVID-19. De volgende overheden en fondsen droegen hiertoe bij: het ministerie van 
VWS, het vfonds, de provincie Gelderland, de gemeente Berg en Dal, het Mondriaan Fonds en het 
Kickstart Cultuurfonds. 
 

Beheer / behoud / onderzoek 
De museumcollectie bereikte een omvang van 84.000 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 systeem van 
Memorix. De registratiegraad van de collectie is 98%, de automatiseringsgraad is 96% en 
gefotografeerd/gescand is 57%. Er zijn daarnaast voorbereidingen getroffen voor een groot 
scanproject in 2022-2023.  
 

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. 
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• Erfgoed Gelderland. 

• Nederlandse Museumvereniging. 

• Nationaal Comité 4 & 5 Mei.  

• Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN). 

• Hüttenwerke Krupp Mannesmann. 

• Airborne Museum Hartenstein. 

• Oorlogsmuseum Overloon. 

• Berg en Dal Museumlandschap (samenwerking met Museumpark Orientalis, Afrika Museum, 
Gemeente Berg en Dal en TVAN).  

• 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). 

• Begraafplaats Ysselsteyn. 

• LVR Bonn (D). 

• Heinrich-Heine Universität Düsseldorf (D). 

• Westfälische Wilhelms-Universität Münster (D). 

• Liberation Route Europe. 

• vfonds. 

• Provincie Gelderland. 

• muZIEum. 

• De Bastei. 
 
 
 

Bijzondere projecten  
  
Nieuwe kidsfilm over keuzes in bezettingstijd 
Een nieuwe introductiefilm voor kinderen/jongeren van ± 9 t/m 14 jaar 
 
In het Vrijheidsmuseum draait vanaf juli 2021 een nieuwe kidsfilm die gaat over keuzes maken in 
bezettingstijd. De presentatie is in handen van niemand minder dan Jeugdjournaal-presentator Lucas 
van de Meerendonk.  
 
De film is vooral geschikt voor kinderen/jongeren uit de bovenbouw van de basisschool en 
onderbouw van de middelbare school. Hij is een goede inleiding op het verhaal van de Tweede 
Wereldoorlog en op wat in de vaste tentoonstelling te zien is. Het maken van keuzes in bezettingstijd 
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staat centraal. Coördinator Educatie van het Vrijheidsmuseum Anthony Livius: “De vraag ‘wat zou jij 
doen?’ lijkt in eerste instantie makkelijk te beantwoorden. Natuurlijk willen we anderen helpen en 
het liefst zouden we bij het Verzet gaan. De realiteit was echter complexer. Verreweg de meeste 
mensen pasten zich aan de regels van de bezetter aan. Je verzetten was namelijk niet zonder gevaar. 
Presentator Lucas laat dat in de film goed zien op een kindvriendelijke (maar niet kinderlijke) 
manier.”     
 
Op 20 juli jl. ging de film feestelijk in première met de kinderen van het #Vteam, compleet met rode 
loper en popcorn. Achteraf ontstond een levendige discussie over wat vrijheid vandaag de dag 
betekent en hoe we de vrijheid van anderen kunnen beschermen. Livius: “Dat is precies wat we 
willen bereiken met deze film en onze tentoonstelling: dat ook de jonge bezoekers gaan inzien dat de 
roep om vrijheid niet stopte in 1945 maar dat we nog steeds moeten werken aan de bescherming 
ervan.” 
 
De film is geproduceerd door RHO-producties in samenwerking met De Kindercorrespondent en is 
gefinancierd met een projectsubsidie van ‘75 jaar Vrijheid’ en een gulle gift van ‘Rotaryclub Nijmegen 
Zuid’ en ‘Rotary Club Kleve Schloβ Moyland’. 
 
 

‘Zoomen’ met echte Rosies en ‘Rosie the Riveter Model-City Community’ 
Op vrijdag 3 september 2021 organiseerde het Vrijheidsmuseum een speciale ‘We Can Do It!’ Dag. 
Op deze dag eerden we alle vrouwen die een bijdrage geleverd hebben aan de Amerikaanse 
oorlogsindustrie tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
 
Na een korte lezing over het ontstaan en de beeldvorming van Rosie de Riveter als internationaal 
symbool volgde de wereldwijde “Ring a Bell for the Rosies” ceremonie om precies 13.00 uur. Het 
absolute hoogtepunt van deze middag was echter het videogesprek met drie echte Amerikaanse 
Rosies: Anna Hess (geb. 1928), June Robbins (geb. 1926) en Ruth Edwards (geb. 1923.). Gedurende 
anderhalf uur vertelden deze Rosies hun verhalen en kregen bezoekers de kans om vragen te stellen.  
 
“I’m proud to be a Rosie”, besloot de 98-jarige Ruth Edwards uit Hamlin, West Virginia. Zij was een 
van de miljoenen vrouwen die werkten in de Amerikaanse oorlogsindustrie. Zij fabriceerden de 
tanks, vliegtuigen en parachutes voor de jonge mannen aan het front. Hun werk was zwaar en vaak 
gevaarlijk, maar ze deden het met overtuiging. Ruth: “Our main concern was to get the boys home.” 
De onmisbare bijdrage van de “Rosie the Riveters” aan het winnen van de oorlog is lang 
ondergesneeuwd gebleven en onvoldoende erkend geweest. 
 
Ons museum onderhoudt al jaren warme contacten met de Amerikaanse Rosies. In onze vaste 
expositie besteden we ook volop aandacht aan hun plaats in de geschiedenis. “I’m still here and I’ll 
keep telling the stories of the Rosies”, vertelde June Robbins uit Pennsylvania. Als enige meisje op 
haar middelbare school volgde ze het vak technisch tekenen. Een jaar later ontwierp ze al 
onderdelen voor oorlogsschepen. Over de Rosies zegt ze: “The women of today are standing on our 
shoulders”. Haar setje tekenmaterialen schonk ze aan het museum en is te bekijken in de vaste 
expositie.  
 
Wat deze dag helemaal bijzonder maakte was dat de Amerikaanse organisatie ‘Thanks! Plain and 
Simple, Inc.’ het Vrijheidsmuseum heeft verkozen om toe te treden tot de ‘Rosie the Riveter Model-
City Community’. Het museum is ontzettend vereerd dat Groesbeek/Nijmegen de enige regio buiten 
de Verenigde Staten is die onderdeel wordt van dit bijzondere samenwerkingsverband samen met 
Philadelphia, Washington, Brunswick, Camden en Huntington. 
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Dag van de Rechten van de Mens en onthulling eerste ‘Object van de Vrijheid’ 
Op vrijdag 10 december is ieder jaar de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Het 
Vrijheidsmuseum in Groesbeek stond in 2021 bij deze dag stil met een boeiende avond in de filmzaal 
over de actuele mensenrechtensituatie in Afghanistan.  
 
Dr. Massouda Jalal, voormalig minister van vrouwenzaken in Afghanistan (2004-2006), gaf een lezing 
over de actuele situatie in haar thuisland. Dr. Jalal heeft zich als minister ingezet voor het recht van 
Afghaanse vrouwen op een leven zonder geweld, onderdrukking en armoede. Daarnaast was zij de 
eerste vrouwelijke presidentskandidaat in de geschiedenis van het land (in 2002, 2004 en 2019). Ze 
heeft veel Afghaanse vrouwen geïnspireerd om deel te nemen aan de politiek. In 26 jaar tijd heeft Dr. 
Jalal meerdere aanvallen op haar leven overleefd. Ook nu ze in ballingschap leeft in Nederland, zet ze 
zich nog steeds in voor vrouwenrechten en haar onderdrukte landgenoten.  
 
Wat de terugkeer van de Taliban mogelijk betekent voor het recht op onderwijs in Afghanistan werd 
besproken door drs. Daud Allajar, voorzitter van de Stichting Innovatie in Educatie voor Afghanistan 
(IEAF). Het IEAF beheert een basisschool in Kabul voor kansarme kinderen. Op deze school zat ook 
Sima Nabavi. Op 11-jarige leeftijd schreef en illustreerde zij een verhaal over een vredesduif die niet 
kan vliegen omdat de vleugels onderling strijd voeren met elkaar. Deze duif staat symbool voor 
Afghanistan en de vleugels voor haar inwoners. Sima’s boodschap: zonder vrede en onderlinge 
samenwerking kun je niet vliegen.  
 
Sima Nabavi overleed helaas in 2022 aan leukemie. Het Vrijheidsmuseum en Stichting IEAF hebben 
Sima’s verhaal laten vertalen en het boekje opnieuw laten drukken. Het eerste exemplaar werd deze 
avond onthuld en werd vanaf dat moment ook verkocht in de museumwinkel. De opbrengst komt 
ten goede aan Stichting IEAF. Een exemplaar uit Afghanistan is bovendien te zien als ‘Object van de 
Vrijheid’ op het Vrijheidsplein van het museum. Het boekje vormt daarmee de aftrap van de serie 
‘Objecten van de Vrijheid’ waarmee het Vrijheidsmuseum de actuele betekenis van vrijheid en 
onvrijheid voor het voetlicht brengt.  
 
 

Groot scan- en digitaliseringsproject 2022-2023 
Het team Beheer en Behoud van het Vrijheidsmuseum pakt een enorme klus op met een ambitieus 
doel: 140.000 scans online aan het einde van 2023. 
 
Tijdens de pandemie lag veel historisch onderzoek stil. Archieven waren gesloten. Collectie kon niet 
worden ingezien. Meer dan ooit te voren werd duidelijk wat veel publiekswetenschappers al wisten: 
wat niet op het internet staat, is niet toegankelijk. Ook zonder pandemie kost het immers tijd, geld, 
energie en in veel gevallen een paspoort om archiefonderzoek te doen.  
 
Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) en de Stichting Musea en Herinneringscentra WO2 (SMH) wisten 
niet dat de pandemie er aan ging komen, maar ze hadden al wel vóór 2020 door dat historische 
collecties veel meer gebruikt worden wanneer ze online staan. Zij stelden zichzelf een ambitieus 
doel: in 2021-2023 alle unieke collectiestukken in de archieven van Tweede Wereldoorlog musea en 
herinneringscentra digitaliseren en, voor zo ver copyright en AVG dit toestaan, online plaatsen.  
 
Wat zijn die ‘unieke stukken’? Het zijn niet allemaal topstukken. Uniek betekent dat er van ieder 
document maar 1 of zeer weinig van zijn geproduceerd. Bijvoorbeeld een brief van een 
dwangarbeider die hij naar huis heeft gestuurd, een politierapport van een vliegtuigcrash, een 
dagboek van een onderduiker, een ingevuld formulier waarin een bewoner van Nijmegen schade aan 
zijn huis opgeeft, enzovoort. Hoeveel van dit soort unieke stukken er precies in de collectie van het 
Vrijheidsmuseum zijn moet nog blijken, maar op dit moment gaan we uit van 140.000 kantjes papier 
die gescand moeten worden. Een enorme stap dus. Gelukkig bedachten NOB en SMH niet alleen dit 
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plan: ze zorgden ook voor de subsidieaanvragen en zetten een plan op, zodat deze collecties bij 
professionele scan-bedrijven gedigitaliseerd kunnen worden. 
 
Musea die met het project meewerken kunnen echter niet achterover leunen. Ze moeten alle 
140.000 velletjes voorbereiden voor de scanners. Dat betekent: nietjes er uit halen, scheuren 
afplakken, ijzeren bindringen verwijderen, vouwen platstrijken, alles netjes op stapels klaarleggen en 
barcodevellen plaatsen die aangeven om welk objectnummer het gaat. Deze enorme klus heeft het 
team Beheer en Behoud van het Vrijheidsmuseum ter handen genomen. Het voorbereidende werk is 
begonnen in september 2021 en werd aan het einde van 2021 / aan het begin van 2022 afgerond. 
Vervolgens konden de dozen naar de scanner.  
 
Daarna zit het werk er niet op: wanneer de 140.000 scans gemaakt zijn moeten al deze scans 
gekoppeld worden in ons archiefsystem (Memorix) en moet de collectie beschreven worden en 
worden voorzien van trefwoorden, locatie-gegevens en andere ‘meta-data’ die de gescande objecten 
beter vindbaar maken in een computersysteem. Heel 2022 en 2023 zal hieraan gewerkt worden. Om 
al deze kilometers te maken zijn er het afgelopen jaar vier extra vrijwilligers getraind in dit werk en 
mogelijk komen daar in 2022 nog een paar vrijwilligers bij. De professionele fotografie van objecten, 
waarover in de vorige Vrije Tijding al bericht is, gaat intussen ook door.  
 
Na de digitalisering wordt er kritisch gecontroleerd wat er écht online mag. Is het goed beschreven? 
Voldoet het aan de regels op het gebied van copyright en AVG? Is het materiaal geschikt om op een 
website te staan waar gebruikers van alle leeftijden er mee aan de slag gaan? Als alles in orde is, 
worden de stukken vrijgegeven. Ze zijn dan zichtbaar op www.collectiegelderland.nl en 
www.oorlogsbronnen.nl. Op deze twee sites is al collectie te zien die op een eerder moment 
gedigitaliseerd is. In totaal staan er nu 40.000 historische collectiestukken van het Vrijheidsmuseum 
online met 100.000 individuele scans en foto’s. Eind 2023 zullen dat mogelijk zo’n 60.000 stukken zijn 
met 240.000 scans! Een schat aan informatie die het publiek straks thuis vanuit hun luie en 
nieuwsgierige stoel zal kunnen opzoeken.  

 
 
 

Verwachting 2022 
In 2022 hopen we weer volledig open te kunnen zonder verdere beperkingen rondom COVID-19. De 
eerste vooruitzichten stemmen positief. Voor de maanden april en mei 2022 staan de eerste scholen 
en grote buitenlandse touroperators weer geboekt. Dit is een eerste stap richting het oude niveau 
van de grote groepsbezoeken zoals we dit voor de COVID-19 pandemie gewend waren. Daarnaast 
hebben we met de nieuwe tijdelijke expositie ‘De Zwarte Driehoek’ een unieke en niet eerder 
vertelde geschiedenis in beeld gebracht. We verwachten hier dan ook veel publiek mee te trekken.  
 
De hoop is dat het museum aan het einde van 2022 redelijk hersteld is en langzaam aan weer 
teruggaat naar een regulier bezoekersaantal. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met het 
feit dat bezoekers, zeker in de eerste maanden van 2022, lastig de weg naar het museum terug 
wisten te vinden. Een landelijke trend die bij meer musea in Nederland te zien is. Voor 2022 is 
daarom een lager aantal van 50.000 bezoekers geprognosticeerd, in plaats van het eerder geraamde 
bezoekersaantal van 70.000 per jaar in het bedrijfsplan van het museum. 

 

http://www.collectiegelderland.nl/
http://www.oorlogsbronnen.nl/

