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Activiteiten in Verzetsmuseum Amsterdam
Het Verzetsmuseum Amsterdam is een mooie bestemming voor een dagje uit met de
kinderen tijdens de voorjaarsvakantie. Behalve de expositie van Verzetsmuseum
Junior voor kinderen vanaf negen jaar, zijn in de voorjaarsvakantie extra activiteiten
voor kinderen geprogrammeerd. Alle activiteiten zijn bij te wonen met een
toegangsbewijs van het museum.
In Verzetsmuseum Junior maken jonge bezoekers kennis met vier echt bestaande
kinderen uit de oorlog: Eva, Jan, Nelly en Henk. Hoe zag hun leven er tijdens de
bezetting uit? Wat maakten ze mee? En welke gevolgen hadden de keuzes en
opstelling van hun ouders voor hun levens?
Echte spullen
Het Verzetsmuseum heeft veel spullen, die nog uit de oorlog komen. Op dinsdag 27
februari van 13.00 tot 15.00 uur is een medewerker van het museum aanwezig met een
koffer spannende spullen uit de oorlog, die kinderen mogen aanraken Natuurlijk wordt er
ook van alles over de voorwerpen verteld.
Vraag het aan Jan
Eén van de personen in de Verzetsmuseum Junior is Jan. Zijn ouders zaten in het
verzet. Op woensdag 28 februari is Jan zelf van 13.00 tot 15.00 uur aanwezig in het
museum. Dan kunnen kinderen en andere geïnteresseerden hem alles vragen over
zijn ervaringen in de oorlog. Bijvoorbeeld, waarom hij moest onderduiken? En of hij het
moeilijk vond om altijd zijn mond te houden?
Vriendinnendagen in het Verzetsmuseum
Elke dag van de voorjaarsvakantie van 24 februari tot en met 4 maart 2018 is
vriendinnendag. Vriendinnen tussen de 11 en 15 jaar oud die op deze dag samen naar het
museum komen, krijgen allemaal een exemplaar van het boek Meisjes in de oorlog.
Natuurlijk kunnen vrienden ook een boek krijgen.
In het boek Meisjes in de oorlog lees je fragmenten uit dagboeken die tienermeisjes tussen
1940-1945 hebben geschreven. In hun dagboekverhalen lees je bijvoorbeeld over de
zoektocht naar voedsel tijdens de Hongerwinter in 1944 of over de angst tijdens een
bombardement. Maar ook over gewone dingen, zoals bioscoopbezoekjes. Het boek geeft
een mooi beeld over het leven van gewone meisjes in een ongewone tijd.
‘Het gebeurde’
Op zondag 4 maart 2018 kunnen bezoekers van het Verzetsmuseum om 14.00 uur de
voorstelling ‘Het gebeurde’ bijwonen. Actrice Thea Rijsewijk van Het Muzikaal
VertelTheater vertelt in ‘Het gebeurde’ over het lot van de joden tijdens de oorlog en hun
vervolging door de Duitse bezetter. Als toeschouwer beleef je mee hoe een gewoon Joods
gezin geleidelijk van de Nederlandse samenleving wordt afgesneden, om uiteindelijk naar
een vernietigingskamp te worden afgevoerd. Alleen de ik-persoon weet te ontkomen.
Deze monoloog is gebaseerd op werk van Marga Minco, met name Het bittere kruid.
De tekst wordt afgewisseld met jazzmuziek uit de jaren ‘30 en ‘40 , op de saxofoon
gespeeld door Ric Stokes.
De voorstelling duurt 45 minuten en is geschikt voor een leeftijd van 10 jaar en ouder.

Openingstijden en tarieven
Kijk voor de openingstijden en toegangsprijzen op www.verzetsmuseum.org
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