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VOORWOORD
Om een toekomst op te bouwen, moet je het verleden kennen
(Otto Frank, vader van Anne Frank).
Als je vandaag wilt begrijpen, moet je op zoek gaan naar gisteren
(Pearl Buck, eerste vrouwelijke ontvanger van de Nobelprijs voor Literatuur).
De zwartste bladzijden uit de geschiedenis zijn meestal de meest
leerzame
(Gordon A. Craig, befaamd historicus en schrijver).
Zowaar drie tot nadenken stemmende citaten. De rode draad hier is de opvatting
dat geschiedenis, dat kennis van het verleden ‘er toe doet’. Niet alleen om het
heden te kunnen begrijpen, maar ook om als gemeenschap gericht aan de
toekomst te kunnen bouwen. Verzetsmuseum Zuid-Holland (VMZH) deelt de
opvatting dat we lering uit het verleden kunnen en moeten trekken. Dat dat ons
helpt de toekomst vorm te geven. Daar wil VMZH een bijdrage aan leveren.
Al meer dan dertig jaar is VMZH de bewaarplaats van unieke objecten,
documenten, historische werken, beeldmateriaal, memorabilia en zo meer uit
hoofdzakelijk WO II. Een verzameling die ook in 2016 wekelijks groeide door
schenkingen uit het publiek, schenkingen van u. VMZH vindt het dan ook een eer
om het rentmeesterschap over zo’n bijzondere ‘publieke collectie’ te mogen
voeren. Nogmaals, het publiek, dat bent u. U gaf en geeft ons dat vertrouwen.
Vertrouwen, niet gegeven om de collectie slechts te beheren.
Nee, de collectie is de bron, de basis voor aansprekende lessen rond
mensenrechten, burgerschap, de thematiek rond vluchtelingen. Het is ook de
bron voor tot nadenken stemmende exposities.
Overduidelijk is dat de collectie er is om iets mee te doen, voor u, voor jongeren,
voor iedereen.
VMZH wil in de toekomst zijn taak voor de gemeenschap niet alleen met kracht
voortzetten, maar ook uitbreiden. De huidige locatie aan de Turfmarkt voldoet
daartoe niet meer. Om die reden zijn in 2016 de eerste stappen gezet die
uiteindelijk moeten leiden tot een verhuizing naar de Chocoladefabriek. Dé
sociaal-culturele hotspot van Gouda! Een plek waar VMZH dan ook graag naar
toe gaat. In 2017 zal duidelijk worden of deze stap door VMZH gezet kan
worden.
In dit jaarverslag leest u waar alle betrokkenen van VMZH het afgelopen jaar
weer met zoveel enthousiasme aan hebben gewerkt. Het doel: de wereld een
klein beetje beter maken. Wat mij betreft hebben Otto Frank, Pearl Buck en
Gordon A. Craig gelijk. Met geschiedenis, met kennis van het verleden moet je
iets doen.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Arjen van Wijngaarden
Directeur
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PRESENTATIE
Tentoonstellingen
Tentoonstelling ‘Licht na Duisternis’
28 december 2015 t/m 27 februari 2016
Over dreiging, angst en duisternis van de oorlog, maar ook over lichtpunten in de
oorlog en de bevrijding. Over thema's en dilemma's die ook nu actueel zijn.
De expositie toonde unieke voorwerpen en foto's van herkenbare plekken in
Gouda uit de eigen collectie van VMZH.
De tentoonstelling bestond uit vier delen. Eerst werden de opmaten naar de
Tweede Wereldoorlog en de dreiging en angst in die tijd getoond. De duisternis in
de oorlog werd letterlijk zichtbaar en ook werd het duistere karakter van de
Duitse bezetting zichtbaar gemaakt. In die duisternis zag je al lichtpuntjes van
de aangepaste verlichting, de humor en de hoopgevende uitzendingen van Radio
Oranje. Uiteindelijk was er het volle licht op de bevrijding, de feesten en de
herbouw van Nederland.

Tentoonstelling ‘Loflied op Verdraagzaamheid’ i.s.m.
Vredesmuseum
12 maart 2016 t/m 26 april 2016
VMZH verzorgde in samenwerking met partner Museum van Vrede en
Geweldloosheid van 12 maart tot en met 27 april 2016 de tentoonstelling ‘Loflied
op Verdraagzaamheid’.
In het kader van het Erasmusjaar in Gouda werd de waarde van
verdraagzaamheid, waar ook Erasmus zich sterk voor maakte, onder de
aandacht gebracht.
De tentoonstelling toonde de vele gezichten en gevolgen van
onverdraagzaamheid zowel in het klein (individueel) als in het groot (tussen
staten). Daarbij werd nut en noodzaak van tolerantie en acceptatie beklemtoond.
Belangrijk uitgangspunt was: “Men moet onverdraagzaam zijn tegen de
onverdraagzaamheid”, zoals de Engelse staatsman en schrijver Lord Chesterfield
(1694–1773) al schreef. Om verdraagzaamheid mogelijk te maken moet men
dus actief in verzet komen voor de vrede.
Voorts ging de tentoonstelling in op diverse vreedzame manieren en middelen
om conflicten te beheersen. Speciaal voor bezoekende groepen en scholen werd
de tentoonstelling door middel van een spelelement interactief gemaakt.

Tentoonstelling ‘Nooit meer vrij’
4 mei 2016 t/m 25 juni 2016
Omdat vrijheid nooit vanzelfsprekend is…
Nederland kende in de Tweede Wereldoorlog elf plaatsen waar de nazi’s (om
verschillende redenen) Nederlanders gevangen hielden. Daarnaast waren er
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tientallen werkkampen. De kampen varieerden van de harde strafgevangenis ‘het
Oranjehotel’ in Scheveningen, tot een villa in Doetinchem waar Joodse exNSB’ers in gerieflijke omstandigheden werden vastgehouden. De tentoonstelling
gaf een beeld van de omvang van het interneringssysteem van de nazi’s en
sfeerbeelden van de huidige resten van de kampen.
De sfeerimpressies zijn gemaakt door Izaak P. Slagt (1967) uit Nijkerk. Hij is
fotograaf en digitaal beeldartiest met een sterke voorliefde voor donkere thema’s
en expressieve beelden. Fotografie is voor hem zijn stem, om te verwoorden wat
hij ziet, voelt en beleeft in zijn leven en de wereld om hem heen.

Tentoonstelling ‘Churchill - Image of a Statesman’
8 juli 2016 t/m 24 september 2016
De tweetalige (ENG-NL) tijdelijke dubbel-tentoonstelling
´Churchill - Image of a Statesman´ toonde de grote
staatsman Churchill vanuit verschillende perspectieven.
De indrukwekkende internationale fototentoonstelling
´Churchill´s Finest Hour 1940-1945´ van de Deen Niels
Bjerre toonde een beeld van deze imponerende man,
zoals de hele wereld hem kent. Een kordate
persoonlijkheid, die het Verenigd Koninkrijk met krachtige
hand door de 2e Wereldoorlog heeft geleid: kortom
beelden uit een oorlogstijd.
Daarnaast toonden we de persoonlijke kant van zijn
leven, de grote tegenstelling tussen de vergulde en verguisde Churchill, de
cartoons waarin hij wordt bespot of opgehemeld.
Nu bezien we Churchill vanuit een lange periode van vrede en in groter historisch
verband. Verandert daardoor het beeld van zijn daden en opvattingen, het beeld
van de mens Churchill? De tentoonstelling keek vanuit meerdere invalshoeken.

Tentoonstelling ‘Winterhulp - Grenzen aan Goedheid’
7 oktober 2016 tot en met eind januari 2017
Deze tentoonstelling, gebaseerd op het thema “Grenzen“ van De Maand van de
Geschiedenis, nodigde uit tot nadenken over hulporganisaties, hun noodzaak en
de nadelen.
Winterhulp Nederland was in de Tweede Wereldoorlog een
organisatie voor armenzorg naar Duits voorbeeld. In het
nationaalsocialistische gedachtengoed mocht immers geen
armoede bestaan. Het moest de verzuilde armenzorg
beëindigen, als goed voorbeeld van eensgezind nazisme.
Carel Piek werd de eerste directeur van Winterhulp. Door
middel van collectes en loterijen werd er geld ingezameld.
Al snel trof de hulp slechts de Arische gezinnen en werd de
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Winterhulp steeds meer gezien als een organisatie van de NSB. Deelname aan
collectes en loterijen nam dan ook in rap tempo af!
De huidige hulporganisaties spelen nog steeds een prominente rol bij
noodsituaties. Zij onderscheiden zich naar achtergrond en levensvisie, doelgroep
of werkgebied. De grote vraag is nu of zij verzoek om hulp mogen negeren
omdat het niet past in hun filosofie en of zij zich op één groep mogen richten. Is
hulp niet voor iedereen bedoeld? Zijn er grenzen? Hoe kritisch zijn we op die
hulporganisaties? Of hebben we de toelating van ANBI-organisaties zo goed
geregeld dat we als burgers anders kritisch zijn op hun functioneren?

Tentoonstellingen i.s.m. museum voor Vrede en Geweldloosheid
Onderdrukking en bevrijding – Over dienstweigeraars en
deserteurs in Nazi-Duitsland
9 januari t/m 30 juni 2016
De conservator van de Friedensbibliothek/ Antikriegsmuseum in Berlijn
Brandenburg begon in 1989 een speurtocht naar de vergeten geschiedenis van
deze Duitsers. Een verhaal over jonge mannen die - meestal in Polen en WitRusland - het niet met hun geweten in overeenstemming konden brengen om
executies van onschuldige burgers uit te voeren. Deze principiële houding
moesten zij met de dood bekopen.
Uit vergeelde familiealbums kwamen foto’s en (laatste) brieven tevoorschijn,
waaruit een beklemmende tentoonstelling werd samengesteld. Geschiedenissen,
die in het ene geval getuigden van een intense geestelijke worsteling en in het
andere geval van een bijna naïeve eenvoud. Soms was het lastig om het
materiaal in handen te krijgen. De familie wilde er dan niet aan herinnerd worden
dat een van hen als dienstweigeraar terechtgesteld was.

Land@scape – Je kunt geen kant op 12 juli t/m 30 september 2016
De tentoonstelling Land@scape is een werk van kunstenaar Marrianne Waalwijk,
waarin het landschap tussen Gouda en Bodegraven gevuld is met vluchtelingen.
Wie komt er eigenlijk voor hen op? En waar kunnen de vluchtelingen heen op
deze kleine wereld? Zij presenteerde tevens een mogelijke oplossing voor het
probleem in de vorm van Hokjeskoeien. Hoewel zij de tentoonstelling in 2014
voor de kunstroute kunstkring Bodegraven-Reeuwijk maakte, waren thema en
beelden nog steeds actueel.

Millenniumdoelen – Een terugblik
11 oktober t/m 30 december 2016
De tentoonstelling ‘Millenniumdoelen – Een terugblik’ bestond uit de kunstwerken
van Irene Peters; zij heeft elk doel in een schilderij verwoord. Deze schilderijen
zijn door het Vredesmuseum voorzien van commentaar rond de
millenniumdoelen. De doelstellingen zijn in 2015 afgelopen en inmiddels heeft de
Verenigde Naties nieuwe doelen gesteld voor de volgende periode. Hebben deze
doelen echt bijgedragen aan het aanpakken van de problemen? Irene Peters is
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actief voor de SVAG (Stichting voor Actieve Geweldloosheid) en exposeerde al
eerder met deze en andere kunstwerken.

Evenementen
7 april 2016 Voorstelling ‘Talent op de Vlucht’ door FADA theater
VMZH, De Goudse Schouwburg en
VluchtelingenWerk Zuid-Holland Midden
haalden de indrukwekkende voorstelling
‘Talent op de vlucht’ naar Gouda. Het
eenmalige optreden van de negen
Syrische vluchtelingen vond plaats op 7
april in de Kleine Zaal van de schouwburg,
die om niet ter beschikking werd gesteld.
‘Talent op de vlucht’ was een bijzondere
voorstelling waarin de dramatische
verhalen van de negen vluchtelingen tot
leven komen. Samen met meer dan 1100 anderen verblijven de acteurs in de
noodopvang in Alphen aan den Rijn. Ieder van hen vertelde op het podium zijn
eigen verhaal; over zijn vlucht, en over zijn leven hier, in Nederland. De scènes
waren volledig in het Arabisch, maar dankzij het intensieve spel van de acteurs
zijn ze zelfs voor de jongste toeschouwers overduidelijk.
Direct na afloop van de voorstelling was er een informele nabespreking in de
zaal. De spelers lichtten toen hun verhaal toe met behulp van een tolk, waarbij
het publiek de gelegenheid had om vragen te stellen. Aansluitend konden
bezoekers in de foyer persoonlijk met de spelers spreken.
“Nu de emoties rond AZC’s zo hoog oplaaien, wilden we graag een dialoog op
gang brengen en het maatschappelijke vraagstuk bespreekbaar maken”. ‘Talent
op de vlucht’ was een prachtige tool om het verhaal vanuit de vluchteling te
vertellen. Het gaf vluchtelingen letterlijk een gezicht. De voorstelling sloot nauw
aan bij onze tijdelijke expositie ‘Loflied op Verdraagzaamheid’.

11 juni 2016 Benefietconcert Tania Kross
Zaterdagmiddag 11 juni verzorgde de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en
Jagers samen met Tania Kross een prachtig muzikaal optreden in de SintJanskerk. Voor de pauze kende het concert een klassiek deel, waarin Kross twee
aria’s zong uit de opera Rinaldo van Händel. Na de pauze zong zij onder andere
‘Somewhere’ uit de West Side Story, de gospelklassieker ‘When the Saints’ en
‘Gabriela’s Song’ uit de film ‘As it is in Heaven’. Met als hoogtepunt een
bloedstollende uitvoering van ‘Bridge Over Troubled Water’ met een solerende
Jurgen Wentzel op trombone.
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Gedichten van Erasmus
Aan het begin van het eerste en het tweede deel van het concert droeg Oliver
Kruse-Dougherty een gedicht van Erasmus voor. Beide elegieën waren een
indrukwekkende inleiding van het muzikale programma. De volle kerk, de
professionele musici en de prachtige stem van Tania Kross zorgden ervoor dat de
vele aanwezigen deze zaterdagmiddag niet snel zullen vergeten. Daarbij speelt
zeker ook de enthousiaste presentatie van Tania Kross een rol. Na haar
zangpartijen stopte haar vurigheid niet. Bij iedereen drong ze aan om tientjeslid
te worden. Wat zij zelf dan ook als eerste deed!
Het ging dus niet alleen om een muzikaal feestje. Het benefietconcert stond in
het teken van de campagne ‘Kom in verzet. Word tientjeslid’. Want door het
verdwijnen van subsidies dreigt voor VMZH sluiting van de deuren. In een
bevlogen toespraak haalde Arjen van Wijngaarden velen over om tientjeslid te
worden.
Tania Kross ‘eretientjeslid’

Foto gemaakt door Ginetta Blokzijl
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Veel aandacht
Het benefietconcert is goed in de aandacht gekomen van de schrijvende pers en
actieve bloggers. Tekstschrijver Corinne Hamoen schreef op haar website een
gedetailleerd verslag met veel mooie foto’s van haar bezoek aan de SintJanskerk. De Goudse Post gaf het benefietconcert en de actie ‘Kom in verzet’
veel aandacht. Op goudsdagblad.nl en andere nieuwssites werd het verslag
gedeeld. Nu maar hopen dat al die aandacht leidt tot nieuwe tientjesleden.

10 september 2016 Open Monumentendag
Tijdens Open Monumentendag was VMZH gratis toegankelijk. In dit voormalige
bankgebouw was toen een expositie te zien over Churchill, hét icoon van de
Tweede Wereldoorlog.
Speciaal voor Open Monumentendag werd café Vrijheid en de museumtuin
uitgebreid met een kleine markt met informatie, boeken en heerlijke Oosterse
hapjes. De WO II expert Bert van Puffelen was aanwezig om bezoekers te
informeren over door hen ingebrachte voorwerpen, documenten of andere
memorabilia uit de Tweede Wereldoorlog. Muzikanten zorgden op gezette tijden
voor muzikale omlijsting. Na het bezoek lag er voor iedere bezoeker een kleine
attentie klaar.

30 september 2016 VMZH op de Goudse Seniorendag
Om VMZH beter op de kaart te krijgen bij de ouderen, is een zware delegatie van
VMZH naar de Goudse Seniorenbeurs (initiatief SSG) geweest. Met een kraam op
de informatiebeurs zijn onder andere de ouderenworkshop, de Verhalentafel en
zoektocht naar persoonlijke verhalen onder de aandacht gebracht.

2 oktober 2016 VMZH op het Goudse Kinderboekenfeest
Thema van het feest was: over Opa´s en Oma´s.
Met een “praattafel” over de schatkist van opa
werkte VMZH hier aan mee. In deze schatkist zat
een aantal voorwerpen uit de Tweede
Wereldoorlog. Die had opa erin gestopt en er
verder nooit iets over verteld.
Het is de bedoeling dat kinderen zelf uitvinden
wat het verhaal achter deze voorwerpen is. Door
vragen te stellen, met elkaar te overleggen en
goed na te denken komen zij tot een eigen
uitkomst. Als die niet goed is, zal de medewerker
van VMZH met aanvullende verhalen de kinderen
tot de juiste conclusie brengen.
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16 oktober 2016 Zotte Zaterdag: Pop-upzeepkist ‘Te Zot voor
Woorden’
Op Zotte Zaterdag, 16 oktober, zwengelde VMZH de dialoog aan met bewoners
en bezoekers van Gouda. Tussen 12.00-17.00 uur stond de zeepkist in de
binnenstad en werd u uitgenodigd om in gesprek te gaan,
onder andere over het feit dat het vak geschiedenis langzaam
uit ons onderwijssysteem verdwijnt. Het is toch te zot voor
woorden!
Verkondig je mening. Het enige wat je nodig hebt is een open
houding en een vrije geest! De Zeepkist van VMZH zwerft door
Gouda, maar waar duikt ie op?
Het was een succesvolle dag met veel gesprekken met jong,
oud en eeuwenoud. Zelfs de ‘moeder van Erasmus’ wilde VMZH een warm hart
toedragen en werd ter plekke Tientjeslid!

10 november 2016 VMZH naar de Goudse Maatschappelijke
Beursvloer
Op de Maatschappelijke Beursvloer ontmoetten bedrijven en
vrijwilligersorganisaties elkaar in een informele en dynamische sfeer. Net als bij
de financiële beurs opende de Maatschappelijke Beursvloer met een gongslag.
Daarna konden in anderhalf uur tijd matches gemaakt worden, met een gesloten
beurs. Wat de één te bieden heeft, is misschien precies wat de ander zoekt.
VMZH heeft hier een aantal mooie deals gesloten in het kader van duurzaamheid
(energiecheck via de gemeente Gouda), het vluchtelingen-project (Stichting
Taalontmoeting, Kwadraad, GoudApot), vrijwilligers (werkervaringsplaatsen via
gemeente Gouda) en het benefietconcert (Rabobank Gouwestreek).

6 december 2016 De koffer van oom Gijs
Dinsdag 6 december gebeurde er iets bijzonders in VMZH. Kees en Maria de Heer
uit Hoogvliet overhandigden er in het bijzijn van zelfs de landelijke televisie een
bijzondere koffer aan VMZH. Het ging om een koffer waar een ongelooflijk
verhaal aan vast zit. Het is de koffer van oom Gijs. En dat bijzondere verhaal is
opgetekend door Karina van Oosterhout.
Dwangarbeid in Duitsland
Gijs de Heer werd in de Tweede Wereldoorlog gedwongen tewerkgesteld in
Duitsland. In een koffer nam hij vanuit Bodegraven een aantal praktische en
persoonlijke attributen mee die hij in den vreemde goed zou kunnen gebruiken.
Maar toen de oorlog was afgelopen vernam de familie in Nederland niets meer
van oom Gijs. Speurtochten van zijn neef Kees leverden niets op. Tot vele
decennia later door een toeval de koffer van oom Gijs weer ter sprake kwam.
Deze bleek nog steeds aanwezig te zijn op de zolder van het bedrijfspand in
Duitsland waar Gijs werkte. De inhoud was nog intact, alsof oom Gijs de koffer
daar zojuist had gedeponeerd.
Jaarverslag 2016
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De koffer is terug
De koffer kwam zo weer in handen van de familie De Heer die inmiddels in grote
lijnen kon reproduceren hoe het oom Gijs in de Tweede Wereldoorlog is vergaan.
Nu vele vragen beantwoord zijn en het verhaal opgetekend is, heeft het bezit van
de koffer geen noodzaak meer voor de familie. Daarom schonk de familie de
koffer aan VMZH. “De koffer is in het Verzetsmuseum op de juiste plek.” zegt
Kees de Heer.
De koffer wordt overgedragen

Tijdens een bijeenkomst met veel pers vond de overdracht plaats. Arjen van
Wijngaarden vertelde eerst over het lot van de vele dwangarbeiders. Dit
onderwerp was heel lang veronachtzaamd en het lot van de dwangarbeiders
miskend, maar langzamerhand ontstond er steeds meer bekendheid en begrip
voor de meer dan een half miljoen Nederlandse dwangarbeiders (waarvan er
30.000 omkwamen), voor wie pas in 1996 een monument is onthuld in Overloon.
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Karina van Oosterhout vertelde daarna in het kort over het wordingsproces van
het boek over oom Gijs. Gedurende vier jaar was Karina een regelmatige
bezoekster van huize De Heer in Hoogvliet. Samen hebben zij er de vele brieven
gelezen, waarvan zij er een voorlas.
Tijdscapsule
Na de officiële overdracht kon de koffer onthuld en geopend worden. Onder het
deksel lagen onder meer schoensmeer, borsteltjes, een horloge en niet
verstuurde brieven te wachten op openbaring. De koffer bleek met de woorden
van Arjen van Wijngaarden “een ware tijdscapsule” te zijn.
Het boek “De koffer van oom Gijs”
Over de koffer en zijn periode van dwangarbeid schreef Karina van Oosterhout
een boek. Het verhaal móest immers verteld worden en dat wilde de familie
graag aan een professional overlaten. De familie kwam bij haar uit door de
ervaring die zij had opgedaan met het optekenen van levensverhalen. Dit boek is
te koop in VMZH en via internet
bij https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=6941
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Op 16 december 2016 - Gouda bij kaarslicht - is er een
verhalenmarathon met winterse vertellingen in VMZH.
Vanaf 14.00 uur tot 17.30 kon u luisteren naar de meest wonderlijke korte
verhalen uit allerlei culturen en tijden die zeven verhalenvertellers van Het
Verhalenpunt voordroegen. Zo nu en dan werden zij begeleid door een accordeon
of een poppenspel.
De drie blokken van drie verhalen werden afgewisseld door een kort muzikaal
optreden van Hebrew Groove, een jong en eigentijds Israëlisch koor.

De Glühwein met kirsch en de warme chocolade met Goudse stroopwafel aan de
ingang van VMZH zorgden voor de "lekkere" winterse sfeer!
VMZH was de gehele dag GRATIS toegankelijk!

Het VerhalenPunt
Het Verhalenpunt is een plek voor de vertelkunst, een ontmoetingsplek voor
verhalen, mensen, beleving en verbeelding. De eerste zondagochtend van de
maand maakt Het Verhalenpunt gebruik van het museumcafé voor haar
vertelvoorstellingen. Professionele verhalenvertellers komen in het museumcafé
hun mooiste verhalen vertellen. Het aanbod loopt uiteen: literaire verhalen,
levensverhalen, Griekse mythen en volksverhalen. Verhalen ter lering en
vermaak, verhalen om later nog eens over na te denken, over na te praten. Het
totaal aantal bezoekers was 213. De entree is € 5,00. Het VMZH stelt de locatie
gratis ter beschikking en er is een vrijwilliger aanwezig voor de catering en handen spandiensten.
Programma 2016 van Het Verhalenpunt:
februari:
Nancy Wiltink , “Winter met en zonder kou”, historische verhalen.
maart:
AnneMargriet Veldhorst en Guido Swart, “Heimwee naar dáár”,
levensverhaal
mei:
IngerMarlies Leeuwenburgh, “Hoe de zwerver koning werd”,
sprookje
september: Paul Groos, “Zo is het gekomen”, griekse mythen
oktober:
Raymond Uppelschoten; “Zoekt en gij zult vinden”, literaire verhalen
november: Ailun Elzenga, “Het levensverhaal van een postbode”, levensverhaal
december: Esther Kornalijnslijper, “De Passie”, literair verhaal
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KENNIS EN INNOVATIE
Lezingen
In 2016 heeft het VMZH elf lezingen georganiseerd. 2016 is ook het eerste jaar
dat we in december geen lezing meer organiseren. Dit heeft te maken met
minder bezoekers in deze maand voor een lezing.
Het totaal aantal bezoekers bij de lezingen bleef goed op peil. In totaal hebben
de lezingen 308 bezoekers getrokken.
In 2016 hebben we nadrukkelijk aansluiting gezocht met lopende exposities en
activiteiten in Gouda (zoals de tentoonstellingen over Churchill en over
Winterhulp in VMZH en de Erasmusexpositie in Museum Gouda). Dit zullen we in
2017 ook weer proberen te doen.
Het lezingenprogramma van 2016 zag er als volgt uit:

14 januari 2016 Bas Kromhout: Henk Feldmeijer, de foutste
Nederlander uit de Tweede Wereldoorlog
Wegens ziekte van de spreker werd deze lezing verplaatst naar 12 mei.

11 februari 2016 Hans Grootenhuys: het bombardement op
Dresden
Wegens een technische storing afgelast en verplaatst naar 10 maart.

25 februari 2016 Leo Molenaar: De zeggingskracht van Erasmus’
werk vandaag de dag en over diens ‘eerroof’.
Dr. ir. Leo Molenaar, oud-docent scheikunde aan het Rotterdamse Erasmiaans
Gymnasium en historicus, gaf deze lezing in het kader van het Erasmusjaar. Het
was in 2016 500 jaar geleden dat Erasmus de felste en de meest fundamentele
tekst schreef tegen oorlog en geweld: de Dulce Bellum Inexpertis, ofwel ‘De
oorlog is zoet voor hen die hem niet hebben ervaren’. Erasmus begint met de
constatering dat er niets goddelozer, rampzaliger, verderfelijker, hardnekkiger,
schadelijker en de mens onwaardiger bestaat dan oorlog.

10 maart 2016 Hans Grootenhuys: Het bombardement op Dresden
Wegens de grote belangstelling voor de lezingen op 19 februari en
4 maart 2015 heeft Hans Grootenhuys deze lezing nogmaals gegeven. Hij
vertelde over het bombardement op Dresden in de nacht van 13 op 14 februari
1945 door Geallieerde luchtvloten. Hij behandelde het waarom en de gevolgen
hiervan en nam ons mee naar het hedendaagse Dresden. Het gevolg van deze
bombardementen was een verzengende brandstorm die het oude centrum en
enorme gedeelten daaromheen goeddeels in de as legde met als gevolg een
dodental van zo’n 25.000 mensen. De gedeeltelijke vernietiging van Dresden
heeft van meet af aan vragen opgeroepen. Tot op de dag van vandaag duurt de
discussie voort.
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24 maart 2016 Jan van Herwaarden: Erasmus en de Turk.
Em.prof. dr. Jan van Herwaarden gaf deze lezing in het kader van het
Erasmusjaar. Erasmus (1467-1536) heeft zich herhaaldelijk uitgelaten over de
dreiging van de Turken en de wijze waarop Latijns-christelijk Europa zich
daartegen moest wapenen. Dat begint met een enkele losse opmerking in 1495
en culmineert in de verhandeling Overweging over het beginnen van een oorlog
tegen de Turken, die in 1530 is verschenen. Hoe tolerant was Erasmus eigenlijk?
Erasmus roert van alles aan en ziet voor de christen als voornaamste taak de
strijd tegen de Turk in zichzelf. Eenheid binnen de christelijke wereld is een
eerste vereiste om het Turkse gevaar te keren, maar hoe ver verwijderd is die
eenheid! Trouwens, was iemand als paus Julius II wel zoveel beter dan zijn
Turkse opponent? Erasmus laat zich zelfs ontvallen dat niet de Turkse sultan,
maar de paus de grootste pest voor de wereld is.

14 april 2016 Henk Schaap: De val van Berlijn
Begin april 1945 is het duidelijk dat Duitsland de oorlog heeft verloren. Op alle
fronten rukken de geallieerde legers op, het Duitse verzet stelt niet veel meer
voor. Toch geeft Duitsland zich niet over. Van binnenlands verzet tegen de
voortzetting van de oorlog is amper sprake. Hoe was dat mogelijk? Voor zowel de
westerse geallieerden als voor de Sovjets was Berlijn de grote prijs. De
veroveraars van de hoofdstad van het Derde Rijk zouden daar enorme
propagandistische munt uit kunnen slaan. Maar wegens uiteenlopende redenen
wordt Berlijn aan Stalin gegund. Berlijn viel, maar het kostte meer bloed, zweet
en tranen dan de krachtsverhoudingen leken te impliceren. En wat kwam
daarna? De val van Berlijn, het einde van de oorlog en het begin van iets nieuws.

12 mei 2016 Bas Kromhout: Henk Feldmeijer, de foutste
Nederlander uit de Tweede Wereldoorlog
Feldmeijer kreeg als lid van de NSB en fanatiek aanhanger van het GrootGermaanse gedachtegoed van de Duitsers de opdracht om als ‘Voorman’ een
Nederlandse afdeling van de SS op te richten, als onderdeel van de Allgemeine
SS. Als ‘rechtgeaarde SS-man’ vocht hij mee aan het Oostfront tegen de Russen.
De nederlaag van het Duitse leger bij Stalingrad deed hem beseffen dat zijn
ideaal van een Groot-Germaans rijk een ‘alles of niets strijd’ was. Na terugkeer
begon hij landgenoten te vermoorden en in een wanhopige poging de geallieerde
opmars te stoppen reed hij zijn eigen dood tegemoet.

16 juni 2016 Max de Groot: Ieper en WO I
Ieper, het laatste stukje vrij België gedurende de gehele Eerste wereldoorlog.
Vier jaar lang werd hier vanuit de loopgraven gevochten. De stad werd volledig
verwoest. Aan dit front werden voor het eerst ook vele nieuwe wapens
geïntroduceerd. Over deze stad en wat er daar gebeurde gaat het verhaal, maar
een en ander wordt ook in een breder kader van de Eerste Wereldoorlog
geplaatst.
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15 september 2016 Oebele de Jong: Churchill en de Nederlanders
Oebele de Jong hield deze lezing in het kader van de tentoonstelling 'Churchill –
Image of a Statesman’. ‘Ze zijn volkomen egoïstisch en vochten pas toen ze
werden aangevallen en toen slechts voor een paar uur.’ Zo oordeelde Winston
Churchill over Nederland in de meidagen van 1940. Het zou zeker niet de enige
keer zijn dat Nederland het moest ontgelden, blijkens Churchill en de
Nederlanders.
Vanaf 1900 bouwde Churchill gedurende een zestigjarige politieke loopbaan een
omvangrijk oeuvre op, waarvoor hij in 1953 de Nobelprijs voor de Literatuur
kreeg. Altijd was het doorspekt met laatdunkendheid over Nederland.
Genoegzaam constateerde hij hoe Nederland in de achttiende eeuw verviel tot
een kleine staat. Als het ging over de Eerste en Tweede Wereldoorlog zag hij in
de Nederlandse neutraliteit een bewijs van fundamentele onbetrouwbaarheid. Na
de oorlog moest Churchill inbinden. Net als Nederland in de achttiende eeuw was
Groot-Brittannië toen nog maar een schaduw van zijn roemrijke verleden. ‘Wat
een klein land zijn we.’

13 oktober 2016 Aart Wassenaar: 'Van Winterhulp via OostCompagnie en Marseille naar Rode Kruis´
In het kader van de expositie ´Winterhulp – Grenzen aan Goedheid´ gaf Aart
Wassenaar een lezing over zijn boek. Hij ging in op de rol die Carel Piek, de
eerste directeur van Winterhulp Nederland, gedurende de bezettingstijd speelde,
ook na zijn ontslag bij de Winterhulp en Volksdienst. Aandacht werd besteed aan
het optreden van de Winterhulp in Gouda. Maar vooral ook aan de volgende
vragen: Hoe fout was de Winterhulp? Hoe fout was de figuur Piek? Waarom werd
na de bevrijding de Winterhulp neergezet als foute organisatie? Waarop werd
Piek na de oorlog veroordeeld?

24 november 2016 Henk Schaap: De krom- en omwegen naar de
Duitse eenheid
De geschiedenis van Duitsland is een verhaal van gemiste kansen en
ontwikkelingen die uiteindelijk een lange en sombere schaduw over de 20ste eeuw
zullen werpen. Henk Schaap vertelde over hoe Duitsland één rijk werd, hoe
Duitsland het rijk werd dat het werd, daarin kunnen we verklaringen vinden voor
de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En ook voor bijvoorbeeld de Befehl ist
Befehl-gedachte, of de vervolging van het Joodse volk in Europa.

EDUCATIE
Algemeen
Het jaar 2016 stond in het teken van een gedeeltelijk vernieuwd
‘educatieprogramma’. Dit programma werd aangeboden aan de scholen die
namens de Brede School kwamen, maar ook aan de scholen die zichzelf
aanmeldden. In totaal heeft dat ruim 1592 leerlingen VMZH laten bezoeken.
Deze leerlingen kwamen van meer dan 38 verschillende scholen, zowel basis- als
middelbare scholen. Vanaf groep 7 tot en met klas 1 van het HAVO en VWO.
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Het educatie-aanbod is voor een gedeelte vernieuwd. Deze vernieuwing bestaat
uit een 4-tal nieuwe producten, die bestaan uit authentieke voorwerpen en zijn
zoveel mogelijk gekoppeld aan de te voeren didactiek, die op scholen gangbaar
is. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Zo
proberen we een aanvullende rol naar scholen te spelen. De nieuwe onderdelen
van het educatie-plan worden hieronder genoemd. Hierbij dient wel de
kanttekening gemaakt te worden dat het onderdeel ‘burgerschap’ nog verder
uitgewerkt dient te worden.
‘De praattafel’, de ‘chatboxen’, ‘de tijdvakken’ en de ‘verhalentafel’ waren de
nieuwe onderdelen. Al kon ‘de verhalentafel’ nog niet aangeboden worden. De
reeds bekende onderdelen zoals : ‘de kinderrechtentop’, `niet weggooien’,
‘Stolpersteine’ , ‘raad eens’, ‘communicatie toen en nu’ en tot slot ‘Oorlogswinter’
samen met het filmhuis bleven in ons aanbod. Per jaar zal er een evaluatie
plaatsvinden om het aanbod zo actueel mogelijk te houden.
Ook bij de tijdelijke tentoonstellingen is er door de afdeling ‘educatie’ een
opdracht aangeboden, die voor scholen en ander publiek toegankelijk is.
Voor de expositie ‘Churchill’ is er een eerste aanzet voor de rondleiding nieuwe
stijl ontwikkeld. Deze ontwikkeling zal in 2017 verder worden uitgebreid.
Ook heeft educatie deelgenomen aan overleg. Allereerst het CEPVO-overleg in
Gouda. En het landelijke overleg voor herinneringscentra in Nederland.

Gastsprekers voor de klassen
Doelstelling van het gastsprekersproject:
Gastsprekers vertellen hun kinderervaringen over de Tweede Wereldoorlog aan
leerlingen van het Basis Onderwijs en Voortgezet Onderwijs.
De verhalen van deze ooggetuigen roepen een beeld op dat leerlingen raakt door
de persoonlijke ervaringen. De leerlingen kunnen in gesprek gaan door vragen te
stellen en ze beseffen dat deze mensen herinneringen hebben aan een oorlog.
Iets wat we ons nu niet meer kunnen indenken. Nu deze mensen oud geworden
zijn, zijn ze die beelden desondanks nooit kwijtgeraakt. Zo werkt een oorlog
altijd door in een mensenleven en in de volgende generatie.
We proberen de leerlingen bewust te maken hoe gevaarlijk discriminatie en
vooroordelen zijn. Een spreker zei: oorlog en honger maakt beesten van
mensen. Zo wordt herdenken zinvol.
Gastsprekers in Gouda:
Er zijn 14 gastsprekers geweest die hun verhaal verteld hebben.
Hun ervaringen zijn uit alle delen van Nederland: Gouda, Rotterdam, Hoogeveen,
Vught, een binnenvaartschip, Almen, Den Haag.
De gastsprekers zijn in de leeftijd van 78 tot 90 jaar
Eén spreekster komt uit Duitsland en vertelt over haar ervaringen als kind in
Nazi-Duitsland.
2 gastsprekers zijn van de 2e generatie. Zij zijn zestigers en vertellen het verhaal
van hun ouders.
Als dank hebben de sprekers het boekje gekregen “Vrijheid Geef Je Door”. Een
uitgave van het Nationaal Comité, dat ook de leerlingen van groep 7 of 8 gratis
krijgen.
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In 2016 waren geen sprekers afgevallen en waren 2 nieuwe sprekers
bijgekomen.
Scholen die werden bezocht :
 20 basisscholen (B.O.)
 3 basisscholen voor Speciaal Onderwijs (S.O.)
 4 scholen voor Voortgezet Onderwijs. (V.O.)
Nieuw dit jaar was de vraag van VMZH om voor de Digitale Tafel (Centric)
interviews op te nemen met gastsprekers in de klas. Eerst moest er toestemming
gevraagd worden aan de leerkrachten, maar ook aan de ouders (of het goed was
dat kinderen eventueel op een film te zien zouden zijn).
De filmer is mee geweest naar 4 klassen en heeft 4 gastsprekers opgenomen
met een mooi resultaat.
Op vrijdag 10 februari 2017 wordt de Digitale Tafel in werking gesteld bij de
opening van de tentoonstelling Kind en Oorlog.
Extra
Klas 2 Tweetalig Onderwijs van De Christelijke Scholengemeenschap de Goudse
Waarden is weer actief bezig geweest met het thuis interviewen van senioren
over hun ervaringen in WO II met de enthousiaste medewerking van de docent
Engels John Pouw.
 In groepjes van 2 à 3 hebben 32 Leerlingen 11 senioren thuis
geïnterviewd en daarvan een video-opname gemaakt. Vervolgens is die
video op DVD gezet en in het Engels ondertiteld om uit te wisselen met
een Engelse school.
 Skype-verbinding is tot stand gebracht met leerlingen van de William
Farrschool in Lincoln.
 Op die school zijn de leerlingen van de Goudse Waarden in mei op bezoek
geweest. Met ook een bezoek aan de R.A.F basis (top secret) in Lincoln.
Persoonlijke inbreng bij een bezoek aan de klas:
 4 mei: het project: roos neerleggen bij het Stadhuis na de Stille Tocht en de 2
minuten stilte; In 2016 hebben 50 leerlingen meegedaan.
 5 mei: bevrijdingsfeest. Dit wordt pas weer gevierd in 2020.
In februari 2016 werd contact opgenomen via de mail of een persoonlijk
bezoekje aan de school. Daarna werd een rooster gemaakt voor de bezoeken. Dit
liep door tot de meivakantie.
Het jaar 2016 was een “normaal” jaar, in vergelijking met het jaar 2015 toen het
project Operatie Manna veel energie vroeg.
Enkele scholen lieten weten dat ze het onderwerp WO II eens in de 2 jaar
behandelen (b.v. Jenaplanscholen). Door ziekte van leerkrachten zijn enkele
lessen uitgevallen.
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PROJECTEN
Het project De Verhalentafel (Digitale Tafel)
In 2016 heeft VMZH het project De Mobiele Digitale Tafel
afgerond. Deze werktitel is inmiddels vervangen door ‘De
Verhalentafel – oorlogsverhalen verzameld’.
Binnen dit ambitieuze project heeft VMZH een applicatie
ontwikkeld om de verhalen van ooggetuigen te koppelen
aan afbeeldingen van voorwerpen of foto’s. Leerlingen
kunnen met behulp van een iPhone en microfoon ouderen
interviewen en deze interviews zijn terug te kijken op een
grote touchscreentafel (de verhalentafel) waarmee de
oral history onderdeel wordt van de collectie. De
applicatie op de verhalentafel doet denken aan een
fotoalbum, op deze manier willen we bij de ouderen
herinneringen over de oorlog oprakelen.
Naast dit educatieve product voor scholen en
verzorgingstehuizen wordt er ook een verhalentafel in
VMZH geplaatst voor de reguliere bezoeker.
Bij de eerste tentoonstelling van 2017 wordt de
verhalentafel officieel gelanceerd, wij hopen de tafel in 2017 vaak te kunnen
inzetten, aan de hand van deze praktijkervaringen zal er gewerkt worden aan de
optimalisering van het product en de applicatie.

COLLECTIE EN BIBLIOTHEEK
Collectie
Schenkingen
Het aantal schenkingen is wederom toegenomen. Naast de 32 geregistreerde
schenkingen kwam het ook vaak voor dat men zo maar iets bij VMZH inleverde.
Zoveel mogelijk wordt er gewerkt met schenkingsaktes, niet alleen uit juridisch
oogpunt, maar ook omdat blijkt dat veel mensen het als een stukje
erkentelijkheid op prijs stellen. Pronkstuk onder de schenkingen was ongetwijfeld
de met veel publiciteit omgeven “koffer van Oom Gijs”.
Databases
Op dit ogenblik bestaan er nog te veel (deel)databases en het streven is er sterk
op gericht om alle zaken in één database onder te brengen, te weten ADLIB.
Hoewel er hard gewerkt is aan het invoeren van nieuwe schenkingen en het
inlopen van de achterstand, moet er nog veel werk verricht worden. Een en
ander zou veel sneller kunnen verlopen bij een grotere bezetting.
Informatie
Het op aanvraag verschaffen van informatie aan derden neemt ook gestaag toe.
Helaas moeten we ook vaak “neen” verkopen of omdat de antwoorden niet uit
onze systemen te halen zijn of omdat er gewoon niets is. Maar een positief dan
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wel een negatief resultaat vraagt van de vrijwilligers veel tijd. Zo konden we
helaas weinig bijdragen, na intensief onderzoek, aan bv. “Ondervoed en
eenzaam richting Drenthe”.
Periodieken
Collectiebeheer is ook gestart met de registratie van kranten en tijdschriften,
hetgeen tegelijkertijd een zekere sanering betekent. Als klein museum is het
gewoon onmogelijk om alle aanwezige kranten en tijdschriften op een
verantwoorde wijze te bewaren. Gezien de verdergaande (landelijke)
digitalisering, in het bijzonder bij de KB, kunnen wij hier gewoon niet tegen
concurreren mede ook omdat wij geen volledige series hebben. Daarnaast wordt
niet of nauwelijks een beroep gedaan op onze collectie. Ondanks een zekere
sanering blijven we nog steeds een interessante collectie behouden die op
aanvraag beschikbaar is. Het ligt in de bedoeling om alle periodieken ook via
ADLIB toegankelijk te maken.

Bibliotheek
Afgelopen jaar hebben wij 203 nieuwe publicaties als schenking mogen
ontvangen. Dit zijn soms boeken opgestuurd door uitgeverijen, maar het
merendeel van de schenkingen komt van particulieren.
Er zijn in de personele bezetting van de bibliotheek een aantal wijzigingen
geweest waardoor er nu een geheel nieuwe ploeg vrijwilligers voor de bibliotheek
is.
Dit jaar is een aantal grote veranderingen in gang gezet.
Ten eerste wordt de bibliotheek ingedeeld op onderwerp, waardoor de
boekencollectie het karakter van een echte bibliotheek krijgt. Dit is echter een
omvangrijk proces, dat ook in 2017 zal worden voortgezet.
Met het indelen op onderwerp kunnen overtollige exemplaren worden
geïdentificeerd, ook wordt het eenvoudiger om bij nieuwe exemplaren te bepalen
of zij een toevoeging zijn op de bestaande collectie.
De historische exemplaren, dat wil zeggen boeken gedrukt in de periode 19181949, moeten adequaat geconserveerd worden. Door deze uit de bibliotheek te
halen zijn deze boeken voor de toekomstige generaties te raadplegen.
Ten tweede is er een begin gemaakt met het correct beschrijven van de boeken.
Hierbij is de voorkeur gegeven om te beginnen met de historische exemplaren.
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EXTERNE CONTACTEN
Bezoekersaantallen 2016
Regulier bezoek museum
Rondleidingen
Scholieren
Begeleiding scholieren
Gastsprekers voor de klassen
Jongerenprojecten
VerhalenPunt
Groepsbezoek via Petit Café Vrijheid
Opening concert Tanja Kross
Concert Tanja Kross
Presentatie "Licht na Duisternis"
Presentatie "Onderdrukking en bevrijding" i.s.m.
Vredesmuseum
Presentatie "Land@scape" i.s.m. Vredesmuseum
Presentatie "Millenniumdoelen" i.s.m.
Vredesmuseum
Opening expositie “Loflied op Verdraagzaamheid”
Opening expositie “Nooit meer vrij”
Opening expositie "Churchill"
Presentatie "Churchill"
Opening expositie "Winterhulp - Grenzen aan
Goedheid"
Museumweekend
4 en 5 mei activiteiten
Jongerenlezingen
Open monumentendag (10 september)
Studieopdrachten (in- en extern)
Social Media
Voorstelling "Talent op de Vlucht" i.s.m. De
Goudse Schouwburg
Adopteer een monument
Koffer van oom Gijs
Gouds Kinderboekenfeest
Goudse Seniorendag
Goudse Maatschappelijke Beursvloer
Plaatsing Stolpersteine
Gouda bij kaarslicht
Digitale tafel
Zotte Zaterdag
Totaal aantal bezoekers
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3.839
98
1.592
180
675
1.130
213
1.162
46
150
69
196
151
139
76
58
66
105
84
79
50
308
384
103
1.645
89
110
62
54
28
19
184
350
147
123
13.764

21/30

Overleggen
VMZH nam deel aan overleggen met de volgende instellingen:
 C9 - Culturele instellingen in Gouda
 VVV Gouda
 Collectieoverleg WO II instellingen
 Nederlandse Museumvereniging
 Vereniging van Musea in Zuid-Holland
 Informatiebijeenkomst subsidieaanvragen Krimpenerwaard
 Erfgoedtafel Zuid-Holland
 Landelijk Educatief Overleg Oorlog- en Verzetsmusea en
Herinneringscentra
 CEPVO: Cultuur Educatie Primair en Voortgezet Onderwijs Gouda
 Stichting 4 en 5 mei Gouda
 Stichting 21 maart Gouda
 Historisch Platform Gouda
 BNI Groene Hart (Business Club)
 Miljoenenontbijt VNO-NCWWest
 Goudse Maatschappelijke Beursvloer
 Gouda onderneemt! (Goudse ondernemingsvereniging)

Publiciteit
Hieronder een kleine greep uit de persberichten van dit jaar:
AD = Algemeen Dagblad
Lezing over fanatieke NSB’er
Lezing op herhaling
Scholen staan stil bij hun monument
Adopteer een Monument
Waar eerbetoon voor de fietskoerierster
Grenadiers en Jagers in de Sint Jan
Een tijdlijn vol hoop en stappen richting vrede
Tania Kross zingt voor het Verzetsmuseum
Het was super cool (Anne Frank)
Tania Kross steunt Verzetsmuseum
Benefietconcert voor Verzetsmuseum
Benefietconcert Verzetsmuseum
Verzetsmuseum start campagne ‘Kom in Verzet’
Benefietconcert in Verzetsmuseum
Groene Hart in… 1985
Oorlogscollectie van krijgertjes
Tientjesactie Kom in Verzet gestart
Lezing over Ieper en Eerste Wereldoorlog
Kom in Verzet
Max de Groot – Het Verzetsmuseum onbekend?
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7 januari Krant van Gouda
27 januari Goudse Post
13 april Goudse Post
13 april Goudse Post
21 april AD Gouda
4 mei Goudse Post
mei 2016,Franciscaans
maandblad
30 mei AD digitaal
1 juni Goudse Post
3 juni AD Gouda
4 juni AD Gouda
8 juni Goudse Post
8 juni Goudse Post
9 juni AD Gouda
11 juni AD Gouda
15 juni Goudse Post
8 juni Goudse Post
15 juni Goudse Post
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Tania Kross eretientjeslid
Kom in Verzet
Arjen van Wijngaarden – Het verleden met het
heden verbinden
Verzetsmuseum heeft dringend geld nodig
Lia Thorborg, Tolerantie
Kom in Verzet
Donald Pagrach – Verzetsmuseum vindt zichzelf
opnieuw uit
Churchill in Verzetsmuseum
Expositie ‘Churchill, Image of a Statesman’
Expositie rond Churchill
Kom in Verzet
Jan Hein Boone – Veilig stellen voor de toekomst
Churchill in Verzetsmuseum
Eerbetoon aan groot staatsman
Britse ambassadeur opent expositie Churchill
Churchill in Verzetsmuseum
Uit & Cultuur: Hoe goed kent u Churchill?
Kom in Verzet
Max de Groot – Museum met historische collectie
mag niet verdwijnen
Kom in Verzet
Frans de Jonge – Vecht voor het behoud van
menselijke waarden
Vier vacatures voor de cultuur in Gouda
Verzetsmuseum wil naar Chocoladefabriek
Kom in Verzet
Frank Marcus – Verzetsmuseum Zuid-Holland moet
blijven!
Verzetsmuseum mogelijk naar Chocoladefabriek
Kom in Verzet
Sander Ankerman – Les krijgen in een unieke
omgeving
Lezing over Churchill en hoe hij Nederlanders zag
Kom in Verzet
Arjen van Wijngaarden – Kritisch blijven
Nadenken
Kom in Verzet
Cor Mouw – Centrale rol voor Vrede en
Verdraagzaamheid
Vertelvoorstelling in Verzetsmuseum
Kom in Verzet
Patricia Olsthoorn – Investeren in een
verdraagzame en vreedzame wereld
Expositie Winterhulp
Lezing van Aart Wassenaar
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wk 24 deGouda.nl
22 juni Goudse Post
22 juni AD Gouda
23 juni AD Gouda
29 juni Goudse Post
29 juni Goudse Post
29 juni AD Gouda
30 juni deGouda.nl
6 juli Goudse Post
6 juli Goudse Post
13 juli Goudse Post
14 juli deGouda.nl
9 augustus AD Gouda
11 augustus AD Gouda
17 augustus Goudse Post

24 augustus Goudse Post
25 augustus deGouda.nl
25 augustus AD Gouda
31 augustus Goudse Post
31 augustus Goudse Post
7 september Goudse Post
12 september AD Gouda
14 september Goudse Post
21 september Goudse Post
28 september Goudse Post
28 september Goudse Post
5 oktober Goudse Post
5 oktober Goudse Post
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Onzekerheid over Verzetsmuseum
Kom in Verzet
Alda Verweij – Verhalen van toen voor de lessen
van nu
Kom in Verzet
Freek van der Lugt – ‘Verzet is actie tegen onrecht
en onverschilligheid.’
Lezing over de Duitse eenheid in Verzetsmuseum
Kom in Verzet
Arjen van Wijngaarden – Geen geschiedenisles op
school? Slecht idee!
Lezing over ontstaan van Duitsland
Kom in Verzet
Sander de Graaf – Wat is uw oordeel?
Koffer van ome Gijs is terug
Koffer vol verhalen
Kom in Verzet
Petra Mouw – Ondernemerskennis
Verzetsmuseum zoekt speelgoed
Filmhuis en museum bij de bieb
Filmhuis en Verzetsmuseum mogelijk naar
Chocoladefabriek
Expositie ‘Winterhulp – Grenzen aan Goedheid’
Chocoladefabriek zit ineens bomvol
Op zoek naar speelgoed uit Tweede Wereldoorlog

5 oktober AD Gouda
12 oktober Goudse Post
26 oktober Goudse Post
9 november Goudse Post
9 november Goudse Post
22 november AD Gouda
23 november Goudse Post
1 december AD Gouda
7 december Goudse Post
7 december Goudse Post
14 december Goudse Post
21 december AD Gouda
21 december Goudse Post
21 december Goudse Post
22 december AD Gouda
29 december AD Gouda

Diverse vermeldingen in de Goudse Post van ‘Kom in Verzet’-campagne.

PR / COMMUNICATIE / WEBSITE
VMZH communiceert op een actieve en creatieve wijze met haar doelgroep over
de diverse activiteiten van de organisatie. Daarbij wordt veelvuldig
gebruikgemaakt van persberichten, nieuwsbrieven en social media. Doel is de
naamsbekendheid te vergroten en het imago verder uit te dragen.
Een communicatieteam overlegt frequent over welk communicatiemiddel ingezet
wordt bij elke nieuwe activiteit of om een specifieke doelgroep te bereiken.
Daarbij wordt gelet op de juiste benadering van de specifieke doelgroep en de
vormgeving van de communicatie, inclusief bewaking van de huisstijl.
De interne communicatie is eveneens een belangrijk onderdeel. Door middel van
diverse overleggen, zowel met bestuur als onderling, blijven vrijwilligers op de
hoogte van de verrichtingen van de organisatie. Daarnaast worden nieuws en
feiten ook via een interne nieuwsbrief doorgegeven. Door middel van een
handboek zijn de taken en bevoegdheden voor medewerkers en vrijwilligers
duidelijk zichtbaar gemaakt.
De website is vooral een informatieve site waarop alle belangrijke actualiteiten te
vinden zijn. Een projectteam draagt zorg voor de controle en de consistente
aanvulling van die actualiteiten.
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SOCIAL MEDIA
VMZH communiceert via verschillende sociale media met zijn doelgroep. We
gebruiken hiervoor onder andere onze Facebookpagina. Deze pagina is te vinden
op het volgende adres: https://www.facebook.com/VerzetsmuseumZH. Via
Facebook communiceren we bijvoorbeeld over onze evenementen zoals de
lezingen. De exposities in VMZH zijn een ander hoofdthema. We besteden
aandacht aan de scholen die bij ons op bezoek komen. Ook gebruiken we
Facebook om oproepen te doen, mededelingen en aankondigingen bekend te
maken. Via onze Facebookpagina bereiken we zo'n 150 tot 1500 personen per
week. We hebben 230 likes verzameld in het afgelopen jaar.
Twitter is het medium voor korte berichten en discussie. Je kunt VMZH hier
vinden op https://twitter.com/verzetsmuseumzh. Vragen en discussie rond het
thema vrijheid staan hier centraal. Daarnaast berichten we over onze activiteiten
waarbij we via links doorverwijzen naar onze website. Op Twitter heeft VMZH
238 volgers. Daaronder bevinden zich steeds meer mensen uit de lokale politiek
en culturele instellingen.
Met LinkedIn onderhouden we ons zakelijk netwerk. We zorgen ervoor dat VMZH
in beeld blijft door lezingen en exposities aan te kondigen. Ons netwerk bestaat
uit 20 connecties. De bedrijfspagina is hier te vinden:
https://www.linkedin.com/company/verzetsmuseum-zh.
We zijn daarnaast ook aanwezig op Tumblr, een sociale mediasite waar we via
afbeeldingen communiceren. We zijn hier te vinden via
http://verzetsmuseumzh.tumblr.com/. Op deze website publiceren we de nieuwe
aanwinsten voor de bibliotheek en evenementen.

SAMENWERKINGSVERBANDEN
Ook dit jaar was er weer sprake van een intensieve samenwerking met het in ons
pand residerende Vredesmuseum. Deze zich de bevordering van het vreedzaam
samenleven ten doel stellende instelling toonde in haar exposities weer materiaal
dat ten nauwste aansloot bij het gedachtegoed van VMZH.
De contacten met de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 werden in
2016 geïntensiveerd. Dat uitte zich met name in deelname aan en uitwisseling
van kennis via dit gezaghebbende platform.
In de tweede helft van 2016 werden de eerste stappen gezet om toe te treden
tot de in Gouda succesvolle multifunctionele accommodatie ‘Chocoladefabriek’.
Een samenwerkingsverband waarin een viertal organisaties hun functionaliteiten
hebben gebundeld met als doel gezamenlijk meer te betekenen dan ieder voor
zich. Het toetreden van VMZH daartoe betekent een ‘win win situatie’ voor alle
betrokkenen.
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In samenwerking met Gouda verwelkomt Vluchtelingen (werkgroep Gouda
Bruist), Humanitas, Diaconie van de Protestantse Kerken, Kerk en Vluchteling,
Kwadraad, Sociaal Teams, Stichting Present, Vluchtelingenwerk Gouda en het
VrijwilligersInformatiepunt Gouda is er een initiatief tot stand gekomen
inhoudend een wekelijks in VMZH te houden ontmoetingscafé voor
asielaanvragers met verblijfsvergunning. De concrete start zal begin 2017
plaatsvinden.

INTERNE ORGANISATIE
Bestuur
Het bestuur bestond in 2016 uit de volgende personen:
Max de Groot (voorzitter) - coördinator bovenbouw, hoofd facilitaire zaken, ict en
onderwijsondersteuning Coornhert gymnasium te Gouda
Marc van Ewijk (penningmeester) – rayonleider Mozaïek Wonen
Alda Verweij (secretaris) – rechter in de rechtbank Rotterdam
Donald Pagrach - mede-eigenaar DialoogPartners, vm. directeur Intramed
Freek van der Lugt – voormalig vice-president Rechtbank Dordrecht
Joop de Graaf (vertegenwoordiger vrijwilligers) – Kolonel b.d. van de Luchtmacht
Medewerkers
Arjen van Wijngaarden
Patricia Olsthoorn

- directeur
- fondsenwerver/projectbegeleider

Vrijwilligers
Het secretariaat, de bibliotheek, de afdeling collectie, het café, de tuin en tal van
andere activiteiten werden door vrijwilligers verzorgd.
De volgende vrijwillige medewerkers hebben in 2016 de doelstellingen van VMZH
mede verwezenlijkt:
Lilian Agten, Anaam Al-Kabtan, Sander Ankerman, Jan Antes, Erik van der Bas,
Wim Bernards, Ruud Boom, Ingrid Boot, Ditje Brand, Harry Broekman, Puk van
Calsteren, Valerie van Dommelen, Petra Duits, Coby van Eijden, Xander Elstak,
Jaqueline Gama de Souza, Joop de Graaf, Leo Graper, Christine van Groen, Thea
Gutteling, Marja Haver Droeze, Margreet Hendrikse, Martin Holstein, Huub
Janssen, Frans de Jonge, Niek de Jongh, Kees Kerkhoven, Lisette Kluck, Saskia
de Knoop, Ad Kraan, Wanda Kraan, Anne-Eva Krebs, Jaap van der Laan, Joost
Lamboo, Mark Langerak, Peter Lechner, Colum Lefevre, Annemarie van Lier,
Michèle Ligtvoet, Bart van Maaren, Mathijs van Meerkerk, Cor Mouw, Petra
Mouw, Tilo Propp, Bert van Puffelen, Wim Reerds, Tess Reijs, Adel Sabagh, Kees
Schermers, Jos Schutjes, Tom Sepers, Hannah Shamir, Enny Sijben, Ronald van
Stralen, Han Suijker, Han Tammer, Gail Tetteroo, Marjolijn Uijtenbogaardt, Anne
van der Velde, Chris Visser, Marusha Visser, Ada van Vliet, Monica Vos, Michèle
van Welzenis, Ginny Wentink, Linda Wu en Peter van Zoest.
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FONDSENWERVING
Fondsenwerving is een belangrijk aspect bij het binnenhalen van financiering
voor tijdelijke projecten, donaties en vaste financiële ondersteuning voor de
organisatie. Daarnaast is projectcoördinatie en budgettering een evident
onderdeel van de taakstelling en de basis van een effectieve interne
projectstructuur.
Voor de bedrijvensector is een speciale donatie-module
ontwikkeld. Deze Business Deal biedt als dank voor een
donatie een training Vreedzaam Communiceren. Het bedrijf
Vitaliserend Communiceren geeft deze training, op locatie
of in VMZH.
Ook dit jaar heeft het jaarlijkse Benefietconcert weer
plaatsgevonden in de St. Janskerk (zie Evenementen).
Voor het project de Digitale Verhalentafel is ook
ondersteuning geboden bij de fondsenwerving (zie
Projecten).
Zichtbaarheid en naamsbekendheid
In 2016 is er hard gewerkt aan de zichtbaarheid en
naamsbekendheid van VMZH. Dit heeft veel tijd en energie gekost. Contacten
zijn gelegd met het lokale bedrijfsleven, er is een speciale webpagina
aangemaakt en er zijn diverse bedrijven aangehaakt bij VMZH. Centric heeft een
belangrijke rol gespeeld in het realiseren van ons nieuwe project de Digitale
Verhalentafel (hierover meer in Projecten hierboven). Cactus Marketing zet zich
actief in voor de communicatie via Facebook.
Professionalisering
Binnen de organisatie is een start gemaakt met projectmatig werken. De
afdelingen tentoonstellingen en educatie nemen daarin het voortouw. Voor de
gehele organisatie is een werkgroep CRM gestart. Het bedrijf Dutchvertising
heeft een CRM-systeem voor het MKB ontwikkeld en heeft dit aangeboden aan
VMZH. Hiermee zal VMZH een van de eerste musea zijn die deze businesstool zal
gaan gebruiken. In 2017 zal dit traject verder worden doorlopen.
Nieuwe koers: burgerschap
De wereld om ons heen verandert. Wij moeten als burger in onze maatschappij
allemaal de weg leren vinden. Burgerschap is dan ook een verplicht onderwerp
geworden voor het basis- en middelbaar onderwijs van Nederland. VMZH ziet
daar een kans om vanuit zijn educatieve lessen over vooroordelen en
discriminatie een verschuiving te maken naar burgerschap. De voorbereidingen
voor een nieuw lesprogramma worden hiervoor getroffen. Het museumbeleid
wordt gedeeltelijk herschreven en aangevuld, gesprekken worden gevoerd met
partners in het veld en er wordt zelf een volgende stap ondernomen. In Gouda
zou een AZC gevestigd worden. Ondanks dat deze plannen niet zijn doorgegaan,
komen er jaarlijks 180 statushouders (vluchtelingen met een tijdelijke
verblijfsstatus) naar Gouda. VMZH wil een actieve rol spelen binnen het
acceptatieproces van deze nieuwe burgers. Begin 2017 zal in dit kader een pilot
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starten van een Ontmoetingscafé. Hier kunnen statushouders in gesprek gaan
met onze lokale bevolking en een plek hebben om samen te komen en de taal te
oefenen en zichzelf op de hoogte te stellen van onze Nederlandse cultuur.
Nieuwe locatie: Chocoladefabriek?
Onze organisatie is ontstaan vanuit de gedachte dat het noodzakelijk is de
herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Dit is een van de
drie pijlers waar VMZH zich nu op richt, naast mensenrechten en actief
burgerschap. Vanuit die achtergrond zien wij het als onze opdracht een bijdrage
te leveren aan het blijvend zichtbaar maken en houden van de gevolgen van
onrecht, discriminatie en misdaden begaan door mensen tegen mensen, toen en
nu. De insteek daarbij is dat wij een brug willen slaan tussen de diverse
generaties en bevolkingsgroepen van onze maatschappij. Door een actieve
bijdrage te leveren aan sociaal-maatschappelijke vorming en goed burgerschap,
kunnen wij een meerwaarde bieden vanuit dit unieke historische perspectief.
Momenteel lopen we echter letterlijk tegen de fysieke beperkingen van onze
behuizing aan.
De Chocoladefabriek is dé plek waar al actief gewerkt wordt aan de ontwikkeling
van vaardigheden en is de bewaarplaats van allerlei vormen van gedachtengoed
en gebeurtenissen (archief, boeken, drukwerk). VMZH laat met zijn collectie
ZIEN wat er kan gebeuren als gedachtengoed verkeerd gebruikt wordt. Deze
bewustwording is de kern van goed burgerschap. Hoe gaan wij met elkaar om in
deze maatschappij?! Er wordt nu eigen gedachtegoed gecreëerd en men kan
daarmee met elkaar in gesprek... onder het genot van een heerlijke kop koffie of
iets bijzonders te eten. Om dit te realiseren, ontwikkelen wij tentoonstellingen,
organiseren we lezingen, workshops en overige activiteiten.
Dit jaar zijn de eerste plannen uitgewerkt voor een overstap naar een andere
locatie, bij voorkeur de Chocoladefabriek. Halverwege dit jaar gaf het Filmhuis
aan ook te willen verhuizen naar de Chocoladefabriek. Uiteindelijk is het gehele
concept weer opengebroken en is een haalbaarheidstraject gestart. Dit zal zeker
nog doorlopen tot half 2017, waarna een definitief besluit genomen zal worden
over de toekomst van het VMZH.
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FINANCIEEL OVERZICHT 2016

Financiële jaarrekening
BATEN

begroting

realisatie

1. Opbrengsten museum

12.700

20.376

2. Opbrengst activiteiten / projecten

36.000

53.071

3. Subsidies

28.500

29.225

5.000

6.507

40.000

77.692

122.200

186.871

begroting

realisatie

6. Personeelskosten

39.300

70.285

7. Kosten activiteiten

31.400

66.289

8. Huisvestingskosten

22.550

20.604

9. Beheerskosten

14.500

13.410

10. Overige kosten

14.250

16.142

122.000

186.731

200

140

4. Donateursgelden
5. Giften
TOTAAL

LASTEN

TOTAAL
Voordelig exploitatiesaldo
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Exploitatiesubsidie
Gemeente Gouda

€

22.082

€
€
€
€
€

777
709
3.404
2.253
7.143

€
€

2.000
3.600

€
€

200
7.500

€

16.000

€
€

40.000
69.300

Waarderingssubsidies gemeenten
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Totaal:

Brielle
Krimpenerwaard
Rijswijk
Zuidplas

Inkomstenbronnen divers
Gravin van Blylandt
Museum voor Vrede en Geweldloosheid
faciliteren expositiemogelijkheid
Oranje Fonds NL doet 2016
Prins Bernhard Cultuurfonds
digitale tafel
Stichting Nationaal Comité 4 en 5 mei
rest projectsub. Digitale Leskist
Stichting Utopa
Totaal:
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