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Nieuwtande 1940-1945

The entire area of Nieuw

Nieuw[ande, a vittage in

the province of Drenthe,

is

known for the many peopte
it harbored during Wortd
War ll. Most of them weÍe
Jewish refugees who fled the
hotocaust.

[ande received the lsraetian
Yad Vashem Certificate for

these acts of resistance.

l4useum De Duiketaar tetts
the stories of peopte in
hiding and their host
famities. Find out the retation
between nationat resistance
hero Johannes Post and

Nieuwtande.
Enjoy the beautifuI scenery

near Nieuwtande by hiking
or cycting and visit the
hideaway in the woods.

Nieuwlande 194A-f945
Nieuwlande, ein Dorf in
Drenthe, bot wàhrend
des Zweiten Wettkriegs
Hunderten von versteckten
Menschen Schutz. Es waren
Menschen aus dem Wider"
stand, desertierte Nazis, Leute
die nicht frir den Arbeit5einsatz nach Deutschtand
woltten, aber die meisten
waren Juden, die vor dem
Holocau5t ftohen.
Hilfe fL]r die Juden
erhiett das ganze Dorf
Nieuwtande und Umgebung
eine lsraetische Yad Vashem
Auszeichnung. Nur ein
anderer Ort auf der Wett hat
die gleiche Ehre erhalten.
FLir diese

Onderduikersmureum
Museum De Duiketaar in

Nieuwtande erzàhlt die
Geschichten der versteckten
f4enschen und ihrer Gastfamitien. Erteben Sie wie
es war sich zu verstecken.
Lernen Sie welche Risiken
Menschen eingingen um
Fremde zu retten. Erfahren
Sie, was der Widerstandshetd
Johannes Post damit zu tun
hatte.
AuRerhalb des Museums
kann man auch ein instand
gehattenes Versteck im
Watd aus dieser Zeit
besichtigen und in der Nàhe

von Nieuwtande gibt es
viete schöne Radtouren und
Wanderungen.

De Duikela§.

Jutianataan 3
7918 AH Nieuw[ande
06-38038793

contact@
m useu mn

ieuw[a nde. nI

Kijk voor meeÍ informatie
en een overzicht van

a[[e activiteiten op
www.museumnieuwtande.nt

Openiogrtirden
. wo t/m za
10.00-17.00 uur
. zon- en feestdagen
13.00*17.00 uur
Groeps rond [eid ing
op afspraak
Tarieven

. votwassenen
€ 6 p.p.

. kinderen Vm 12.iaar
gratis

. veteranenpas
gratis
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Wande[- en fietsto€hten
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Ontdek de
historische omgeving
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eeft èen rijke oorlogsgeschiede
Were[doortog was het verzet

aan honderden veetaI Joodse

De nationaal bekende
verzetsman Johannes Post
haatde in 1942 Joodse
vervotgden uit AmsteÍdam
naar Nieuwtande en bracht
ze onder bij Íamilie, vrienden
en bekenden. Het'eenmansbedrilfje' breidde zich at
gauw uit over Nieuwlande
en omgeving. Het aantaI
Joodse onderduikers wa5 zo
groot dat Nieuwlande ook
weI bekend stond ats'Drenls
Jeruzalem'.

bossen, woeste gÍonden en

verspreid staande huizen
in hét vèÉnkolonieàl
gebied vormden een idea[e
omgeving voor onderduikers.

Vanuit het museum kunt u
Nieuwlande en omgeving
verkennen aan de hand
van diverse wande[- en
fietsroutes. De routes [eiden
u [angs markante plekken
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. Fietsrout€ Do Drikelaar
40 km

. Zomèr Fietspuzzellochl

uit

20 km
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de ooÍlogstiid, waaronder

Onderduikersmuseum
De Duiketaar verte[t
in vier exposities het unieke
verhaaI van onderduik en
verzet in Nieuw[ande.

het onderduikershoL
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Vanuit zijn boerderij in
N ieuwtande regelt Johannes
Posi onderduikadressen,
op intitiatieí van zijn broer
Marinus. Hun verzetswerk
zal resulteren in het opzetten
van twee knokptoegen.

Op 29 september 1944, om
3 uur's nachts, komt een

wordt in 1942 tijdens een

verkenningsvtie8tuig
brandend neer bij Nieuw'
lande. De twee bemannings
leden komen om. 'Memories
Remain' staat er op het
oortogsgraf van een van hen.

razzja opgepakt. Sat[y moet
onderduiken. een onbekende
bestemming tegemoet. ZaI hij
zijn famitie ooit terug zien?
De expositie vot8t Satty tot
het eind van de oorlog.

Eécr:Ea

Een expositie met verhaten
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De vele waterwegen,

uit de onderduik. Hoe is
het onderdu iknetwerk van
Nieuwlande ontstaan? Wie
waren de hoofdrotspeters?
Hoe kwam het verzetskrantje
De Duiketaar tot standT

iÀt
Op museumnieuwtande.nI

. Hisiodsch€ wandeting

leest u meer informatie en
kunt u zich aanmetden.

met gids
ledere woensdag
in de periode
21ju[i-29 5eptember
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De moeder van Sally Kimel

