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De vrouw als spil van het verzet
De tentoonstelling De vrouw als spil van het verzet laat zien
dat het aandeel van vrouwen voor de illegaliteit tijdens de
Tweede Wereldoorlog zeer belangrijk is geweest. Vrouwen
speelden een essentiële rol als ‘managers’ van het verzet.
Ze opereerden doorgaans in de schaduw van hun mannen en
vaders en vooral na de oorlog bleef hun werk veelal onbekend.
Dat wordt met deze expositie doorbroken met de indringende
verhalen centraal van hen die ertoe deden. Via niet eerder
ontsloten bronnenmateriaal in de vorm van interviews, brieven,
dagboeken, voorwerpen en foto’s komen deze vrouwen uit de
schaduw van de geschiedenis.
Parallel aan de tentoonstelling De vrouw als spil van het verzet
is de reizende tentoonstelling Palet van Verzet - moedige
vrouwen toen en nu te zien. Deze tentoonstelling is gebaseerd
op het gelijknamige boek van Simone Jacobs en is geïnitieerd
door Stichting Aletta.
Naast vijf vrouwen in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog
komen negen vrouwen aan het woord die zich na de oorlog
hebben ingezet voor een betere samenleving. Wat zijn de
overeenkomsten tussen hun drijfveren?

De opening vindt plaats op vrijdag 5 oktober
Oosterkerk, Oosterkerkstraat 1, Aalten
Uw aanwezigheid wordt hierbij zeer op prijs gesteld!
Programma
15.30 Inloop
16.00 Welkom door Gerda Brethouwer,
directeur Nationaal Onderduikmuseum
16.05 Welkom door Simon Jacobus,
directeur Stichting Aletta
16.10 Muzikaal intermezzo vrouwenkoor Musica, Dinxperlo
16.15 Voordracht Heleen Stevenson-Kuipers,
dochter van Heleen Kuipers-Rietberg (Tante Riek)
16.20 Opening door Gerdi Verbeet,
voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei
16.40 Muzikaal intermezzo vrouwenkoor Musica, Dinxperlo
16.45 Afsluiting door Gerda Brethouwer en vertrek naar
museum voor bezichtiging tentoonstellingen
Parkeren: In de nabijheid van de Oosterkerk zijn er voldoende
gratis parkeergelegenheden. De kerk ligt op loopafstand van
het museum: Markt 12-16, Aalten.
RSVP Wilt u ons laten weten of en met hoeveel personen u
komt? Dat kan via info@onderduikmuseum.nl
Reageren voor 30 september.

