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VOORWOORD
Voor u ligt het verslag over het enerverende jaar 2018. Als nieuwbakken creatief
directeur is het aan mij de taak om u mee te nemen door dit jaar van transitie. Een
jaar waarin wij afscheid namen van ons pand aan de Turfmarkt, waar het museum
sinds 1986 gevestigd was. Een jaar waarin wij afscheid namen van onze directeur
Arjen van Wijngaarden en meerdere van onze (vrijwillige) medewerkers.
Transitie is een lastige fase. Het vraagt veel van mensen. Waar gaat het heen? Wat
gaan we straks doen? Voel ik me nog wel thuis in deze organisatie? Wil ik al die
veranderingen nog wel? En dan ook nog… mag ik nog wel mee naar de nieuwe locatie?
Vooral die laatste vraag heeft Arjen (en mij) kopzorgen gegeven. Want het laatste wat
je wilt, is de mensen die soms jarenlang met hart en ziel voor het museum hebben
gewerkt, geknakt achterlaten.
Van een organisatie van om en nabij 55 vrijwilligers, zijn we gegaan naar een
organisatie met zo’n 20 vrijwilligers en een drietal betaalde krachten. Een organisatie
zonder locatie en vaste presentatie heeft geen balie meer om mensen te ontvangen,
geen ruimte meer om tentoonstellingen in te richten. Gelukkig konden we een deel
van de collectie onderbrengen in het State of the Art depot van het Streekarchief
Midden-Holland, waar collectiemedewerkers gestart zijn met de verwerking ervan. In
de Chocoladefabriek werd plek gemaakt voor een aantal medewerkers en zo kregen we
langzaamaan weer een nieuwe stek.
Natuurlijk is een transitie ook een hele inspirerende fase! Alles lijkt mogelijk. Nieuwe
plannen maken, op zoek gaan naar vragen in de samenleving en kijken hoe we daar
binnen onze doelstellingen antwoord op kunnen geven ... En vooral ook hóe we dat
gaan doen.
Dit jaar stond in het teken van ontdekken. Ontdekken welke mogelijkheden er zijn,
en de vernieuwingen uittesten. Hoe wordt een VR-presentatie door het publiek
ervaren? Krijgen we inderdaad de beoogde persoonlijke betrokkenheid? Onze
eerste participatie-presentatie werd ‘Project V’, waarbij deelnemers reacties konden
achterlaten op de presentatie. Belangrijke lessen werden geleerd, en we hebben veel
inspiratie opgedaan. Die later weer in de Taskforce werden meegenomen bij de verdere
ontwikkeling van de plannen voor ons Verzetsmuseum Nieuwe Stijl!
Samenwerking, nieuwe partners en locaties en meer de regio in. Dat is waar we
naartoe werken de komende jaren. Het ontwikkelen van activerende en confronterende
programmering. En zorgen dat we zichtbaar blijven! Het wordt zeker een spannende
periode. In dit document lees je deels over onze reis ernaartoe.
Veel leesplezier gewenst!
Patricia Olsthoorn
Creatief Directeur
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PRESENTATIE
Tentoonstellingen
Tentoonstelling ‘Vluchten naar Gouda’
21 oktober 2017 t/m 14 april 2018

Vluchten voor oorlogsgeweld is van alle tijden. In de hoogtijdagen van de
vluchtelingenstroom werden er jaarlijks meer dan 100 vluchtelingen geplaatst
binnen de stadsgrenzen van Gouda. In deze tentoonstelling werd de historische rol
van vluchtelingenopvang in Gouda belicht, beginnende met de geschiedenis van het
Vluchtoord Gouda. In Vluchtoord Gouda verbleven gedurende de Eerste Wereldoorlog
enkele duizenden Belgische vluchtelingen. Om deze geschiedenis te kunnen plaatsen,
schetsten we de achtergrond van de
Eerste Wereldoorlog en van het Belgische
vluchtelingenprobleem. Vluchten in de
huidige tijd werd in beeld gebracht in
samenwerking met Vluchtelingenwerk Gouda
en Streekarchief Midden-Holland. Voor
extra visuele ondersteuning werden de twee
digitale tafels gevuld met aanvullend verhaalen beeldmateriaal.
Begaan door dit heftige maatschappelijke
proces, had de jonge dichter Modern Monk
een inspirerend gedicht geschreven:
Op de vlucht,
Helaas niet vliegen naar een warm land,
Of even op vakantie met een plek om terug te komen,
Lange kilometers in het ongewisse,
Niet weten waar de aankomst is,
Het is erg om te moeten beslissen,
Je Huis en haard te verlaten,
Eelt onder de voeten vertellen de kilometers,
Maar het hart, gebroken en ontdaan,
Voelt hoop,
Niet een goudkoorts hoop,
Maar eentje van toekomst en perspectief,
Waar het litteken van vluchten, verborgen onder een glimlach,
Nog een lange tijd en strijd nodig heeft om te helen,
Waar gelukkig velen steun geven,
Vanuit betaalde en vrijwillige kracht,
Om vluchtelingen een stem en toekomst te bieden,
En een brug te bouwen om de kloof van taal en cultuur te laten verdwijnen,
Ze komen niet stelen maar toevoegen aan wat Nederland rijk is.

Afsluitende tentoonstelling “Project V Gouda”
28 april 2018 t/m 27 oktober 2018

Eind 2018 zou een einde komen aan het bestaan van het Verzetsmuseum Zuid-Holland
in diens huidige vorm en locatie.
Als voorbereiding voor de eventuele doorstart in de Chocoladefabriek is besloten om bij
het maken van de laatste tijdelijke tentoonstelling buiten de gebaande paden te treden
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en meer in concepten en thema’s te denken dan in
voorwerpen en onderwerpen.
De opening van de tentoonstelling vond plaats op 27
april 2018.
Deze “ervaring” duurde van 28 april tot en met 27
oktober 2018.
Met inzet van een externe projectleider en
tentoonstellingsmakers is gezocht naar een
verbindend concept dat zou passen in de wijze
waarop het museum zich zou kunnen laten zien
aan het publiek en dat recht zou doen aan de
communicatiemiddelen van de huidige tijd.
Op deze wijze is “Project V Gouda” tot stand
gekomen. Enerzijds een expositie van bijzondere
stukken uit de eigen collectie en anderzijds een link
naar het nu door gebruik te maken van moderne
communicatiemiddelen zoals Facebook, Instagram
en Twitter.
In het museum aan de Turfmarkt is gekozen voor museale tableaus waarop
verschillende voorwerpen in wisselende samenstelling werden getoond. Deze
opstellingen werden begeleid door erbij horende verhalen welke op de podcasts te
beluisteren waren.
In de sociale media werd dit begeleid door parallel hieraan aandacht te vragen voor de
thema’s en onderwerpen.
Deze werkwijze heeft ons een goede kijk gegeven op het uitgaan van concepten en het
gebruik van sociale media. Beide kunnen een goede verbinding geven bij het aangaan
van nieuwe samenwerkingsverbanden in de toekomst.

Tentoonstellingen en projecten i.s.m. Museum voor Vrede en
Geweldloosheid
Talen naar Vrede
11 juli 2017 t/m 7 april 2018

Het Museum voor Vrede en Geweldloosheid te Gouda organiseerde een tentoonstelling
over vredesspreekwoorden: Talen naar Vrede.
Hoe men denkt over vrede was onder andere te zien in spreekwoorden. Iedere regio
en land heeft zo zijn eigen uitdrukkingen, zoals in deze tentoonstelling te zien was. Alle
spreekwoorden zijn geïllustreerd door Lex Dirkse en Len Munnik. Lex Dirkse was actief
voor diverse milieuorganisaties en werkt als stand-up-cartoonist en maakt whiteboard
animaties. Len Munnik is actief voor de vredesbeweging, milieu-, dierenrechten- en
antiapartheidsorganisaties en politieke partijen. Hij tekent voor Trouw, Hervormd
Nederland en OPZIJ.
Het Museum voor Vrede en Geweldloosheid hoopt met deze tentoonstelling de
bezoekers op een vrolijke en kleurrijke manier geïnspireerd en tot nadenken aangezet
te hebben.
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Verhalen over Vrede zonder (kern)wapens
28 april 2018 t/m 31 oktober 2018

In de tweede helft van de vorige eeuw staat de (wereld)bevolking op tegen (kern)
wapens. Europa heeft de verschrikkingen van twee wereldoorlogen achter de rug,
gecombineerd met steeds snellere en directere berichtgeving en het drukkende gevoel
van de koude oorlog, gaat men de straat op tegen kernproeven, de wapenwedloop
en de plaatsing van de kernwapens. Zo is het mogelijk dat in Amsterdam (1981)
en Den Haag (1983) de straten vol stromen in de grootste demonstraties die
Nederland heeft gekend. Wat motiveerde deze demonstranten? We laten een aantal
vredesdemonstranten zelf aan het woord.

Evenementen
Rainbow Run
24 maart 2018

In het kader van Roze Jaar Gouda werd op zaterdag 24 maart de Rainbow Run
georganiseerd. De loop werd gehouden door de hele stad en stond in het teken van
de mooie diversiteit van de stad. Het Verzetsmuseum was hierin een stempelpost en
met een delegatie vanuit het personeel en het Ontmoetingscafé ook deelnemer aan het
evenement.

Jongerendag
14 april 2018

Op 14 april organiseerden het Museum voor Vrede en Geweldloosheid, samen met
Vredesbeweging Pais en Eirene, een Jongerendag in ons Verzetsmuseum. Met 31
bezoekers waarvan de helft jongeren en een ruime publiciteit voldeed de dag aan de
verwachtingen.

Project Samen voor Gouda: Leo Vroman Geeft
2 & 3 juli 2018

Met Samen voor Gouda heeft Verzetsmuseum Zuid-Holland een tweetal dagen
doorgebracht met leerlingen van 3 HAVO van het GSG Leo Vroman. Op 2 juli hebben
we met vijf leerlingen een bezoek gebracht aan de Irishof in Gouda om twee oudere
dames te interviewen over hun ervaringen tijdens WO2. Voor de jonge dames die hier
aan deelnamen was het een bijzondere ontmoeting met twee zeer scherpe oudere
dames. Hoe anders was het leven in oorlogstijd! De gesprekken zijn allen opgenomen
en worden onderdeel van het verhalenarchief van het museum.
De volgende dag stond in het teken van vloggen. Met een zelf gekozen thema op zak
moesten vijf andere leerlingen een script bedenken en op pad gaan om informatie
op te halen uit de samenleving. Het resultaat was divers, maar een mooie vlog over
vooroordelen in de klas vanuit het oogpunt van een docent was zeker een hoogtepunt!

Vredesweek
15 t/m 23 september 2018

Het Museum voor Vrede en Geweldloosheid organiseerde in 2018 voor het eerst een
Vredesweek in Gouda. In 2017 organiseerden we al een gelegenheidstentoonstelling.
Nu lag de focus op activiteiten. Het museum werd omgedoopt in Vredesambassade
(van PAX). Natuurlijk was niet elke activiteit even drukbezocht, maar met name de
graffitiworkshop, de film en het minivredesfestival waren zeer geslaagd. Ook is het
gelukt een eerste samenwerking met een aantal partijen in Gouda op te starten,
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waarmee een eerste basis voor samenwerking in de toekomst is gelegd. De promotie
van de activiteiten had (nog) beter gekund. Ook was het nadeel van zoveel activiteiten
dat de communicatie over het programma moeilijk was, sommige onderdelen raakten
ondergesneeuwd. De timing van de Vredesweek, ‘net’ na de zomervakantie, maakt het
belangrijk dat de communicatie al vroeg wordt opgestart. Dit kan de volgende keer
beter. Er waren ongeveer 150 deelnemers en ca 180 leerlingen volgden het educatieve
programma. Door de activiteiten rondom de vredesweek steeg het aantal volgers op
twitter met 80 personen en op facebook met 35 volgers. Ook was er veel aandacht
voor de Vredesweek in de (lokale) media, waardoor (hopelijk) onze naamsbekendheid
is gestegen. Voor een gedetailleerd overzicht, zie evaluatie Vredesweek.

Het Museum voor Vrede en Geweldloosheid mocht daarnaast een groot aantal affiches
en een klein aantal buttons ontvangen van Verzetsmuseum Zuid-Holland, een welkome
aanvulling van onze collectie.

We are the Refugees
13 oktober 2018

Een indrukwekkende avond waarin Adel AlBaghdadi, medeoprichter van de WE
Organization, vertelde (in het Engels) over Syrië van voor de oorlog en het Syrië van
nu en zijn vlucht vanuit Syrië en zijn huidige leven in Nederland. Tevens liet hij een
zelfgemaakte video zien van het leven in een asielzoekerscentrum in Nederland.
Na afloop was er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.
Deze avond was geïnitieerd door het Ontmoetingscafé en de samenwerking met de WE
Organization zal zeker nog een vervolg hebben.
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LEZINGEN
Het lezingenprogramma van 2018 werd in samenwerking met De Goudse School
samengesteld.

Martin Kraaijestein – ‘Belgische vluchtelingen in Gouda tijdens de
Eerste Wereldoorlog’
18 januari 2018

De lezing ging over de gevolgen die ons land ondervond van de Eerste Wereldoorlog,
met name de vluchtelingenproblematiek.
Martin Kraaijestein ging dieper in op de vluchtelingen in Gouda tijdens de oorlog.
Nederland was neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar kreeg toch te maken
met de gevolgen, onder meer door het grote aantal vluchtelingen uit België. In de
eerste maanden van de oorlog vluchtten circa 1 miljoen Belgen naar ons land. Na
enige maanden keerden de meesten terug. Ongeveer 100.000 verbleven hier verder
gedurende de oorlogsjaren. Een deel werd ondergebracht in kampen, vluchtoorden
genoemd. In Gouda was ook een vluchtoord aan de Graaf Florisweg op het terrein van
een kwekerij. Dit vluchtoord kwam voort uit een lokaal particulier initiatief. De kassen
dienden nu als slaap-, recreatie- en eetzalen. In een aantal bijgeplaatste houten
gebouwen waren onder meer een keuken, ziekenhuisje en leslokalen ondergebracht.
Het aantal Belgische vluchtelingen in het vluchtoord varieerde van bijna 2000 in 1915
tot 1000 in 1918. Behalve in het vluchtoord verbleven er ook Belgische vluchtelingen
elders in de stad.

Teun Hardjono – ‘Kunnen we voorkomen dat we “slaapwandelend een
nieuwe oorlog binnenlopen’
22 februari 2018
In een televisie-uitzending van College Tour sprak António Guterres, de secretarisgeneraal van de Verenigde Naties, de vrees uit dat we “slaapwandelend een nieuwe
oorlog binnenlopen”. Is er dan niets terechtgekomen van de droom van “nooit meer
oorlog” na WO II? Dreigt de Europese samenwerking, onder andere bedoeld om een
nieuwe catastrofe te voorkomen, dan alsnog te falen? In een studie uitgevoerd voor
het Wetenschappelijk Instituut van het CDA is
aannemelijk gemaakt dat de Europese Unie als
instituut dezelfde ontwikkeling heeft doorgemaakt
als waarneembaar is bij bedrijven. Dat maakt ook
mogelijk te duiden waar “het mis is gegaan”, maar
ook dat het nog niet te laat is, mits we de juiste
maatregelen nemen. Wat die zijn en of er ook
parallellen zijn met de aanloop naar WO II is het
onderwerp van deze lezing die gegeven werd door
em. hoogleraar bedrijfskunde Teun Hardjono.

Arnold Roozendaal en Marianne van
Waterschoot – Titus Brandsma
29 maart 2018

Vorig jaar juli werd wereldwijd herdacht dat 75
jaar geleden de zalig verklaarde Karmeliet Titus
Brandsma (1881-1942) in concentratiekamp
Dachau is omgekomen. En toch klinkt alom: Titus
leeft!
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Kan je iemand na zijn dood leren kennen? Wat heeft deze priester, filosoof, journalist
en verzetsmens ons nu nog te zeggen? Wat maakt zijn levenswijze en gedachtegoed
tot een actueel model van navolging?
Arnold Roozendaal en Marianne van Waterschoot namen ons mee in het spoor van
deze bijzondere, veelzijdige man, die zich verzette als mensen niet tot hun recht
kwamen en geschonden werden in hun waardigheid.
Zijn omgang met mensen was authentiek en hartelijk: hij gaf iedereen ruimte
vanuit een diep respect voor de persoon en menselijke levenssituatie. Zelfs aan zijn
vervolgers. Titus Brandsma dacht in mensen.

Judith Schuyf – ‘Mensen in de WO II’
24 mei 2018

In samenwerking met DeGoudseSchool organiseerde het Verzetsmuseum
Zuid-Holland een lezing waarbij historica Judith Schuyf ingegaan is op het thema LHBT
en verzet. In haar lezing stond Schuyf stil bij de redenen voor homoseksuelen om in
verzet te komen. Was het belangrijk om te weten of hun homoseksualiteit daarin een
rol speelde? Welke consequenties trokken mensen uit hun persoonlijke situatie voor
hun handelen? Wat betekent dat vandaag nog? Schuyf heeft speciaal aandacht besteed
aan Han Stijkel, van wie nauwelijks bekend is dat hij homoseksueel was. Deze lezing
stond in het teken van het Roze Jaar; Gouda mocht in 2018 Roze Zaterdag vieren.
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EDUCATIE
Algemeen
Verzetsmuseum Zuid-Holland
heeft een uiteenlopend aanbod
van educatieve programma’s voor
verschillende schoolgroepen. Het
museum is ontstaan vanuit de
gedachte dat het noodzakelijk is
de herinnering aan de Tweede
Wereldoorlog levend te houden.
Naast dit thema richt het museum
zich ook op mensenrechten en
actief burgerschap. Deze drie
pijlers vormen de basis van het
educatieaanbod in het museum.
Verzetsmuseum Zuid-Holland wil
met het educatieve aanbod een
actieve bijdrage leveren aan de sociaal-maatschappelijke vorming van de leerlingen.
Daarnaast willen we dat leerlingen kritisch en alert zijn op onrecht, discriminatie,
intolerantie en misdaden tegen de mensheid.
Professionalisering
Om de kwaliteit en organisatorische kant van de educatieve afdeling te waarborgen,
is er sinds september 2018 een educatief medewerkster in dienst getreden op basis
van 0,55 fte. Het aantrekken van een vaste educatief medewerker geeft continuïteit en
zekerheid op de educatieve afdeling. Dit sluit aan bij de wens van het museum om zich
te professionaliseren en geeft tevens meer ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe
programma’s en projecten.

Aanbod
Het doorlopende aanbod is grotendeels hetzelfde gebleven als in 2017. In 2017 werden
de plannen uitgesproken om een doorstart te maken met de Kinderrechtentop en de
quiz Raad Eens. Een doorstart met de Kinderrechtentop is daadwerkelijk gerealiseerd.
De quiz Raad Eens is niet herstart.
De Kinderrechtentop is nog altijd een effectieve lesmethode, maar de inhoud van
de top vraagt om de nodige vernieuwing. De casussen zijn verouderd en sluiten
om deze reden nu minder goed aan bij de belevingswereld van de doelgroep. De
Kinderrechtentop zal in de toekomst moeten worden geactualiseerd en worden
uitgebreid.
Pilot voorstelling ‘Fout’
Op 18 december 2018 vond er een pilot plaats voor derde klas leerlingen van het
VMBO van het Wellant College te Gouda. De pilot bestond uit een korte voorstelling
van ongeveer 20 minuten en aansluitend een workshop over oordelen over goed
en fout op basis van het over-de-streep principe. De uitgebreide evaluatie van dit
project gaat in 2019 plaatsvinden, maar uit de eerste reacties valt op te maken dat
de verschillende lesmethoden een positief effect hebben op de leerlingen, maar dat de
voorstelling voor de doelgroep misschien te abstract is.
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Vernieuwing Stolpersteine wandelroute
De Stolpersteine wandeling bieden we al een
aantal jaar aan. Dit jaar hebben we de route van
de wandeling veranderd. De eerdere route had
als startpunt de ster op de markt en als eindpunt
het voormalige museumpand aan de Turfmarkt.
De vernieuwde route heeft als start en eindpunt
de Chocoladefabriek op Klein Amerika 20. De
wandeling is met dit start- en eindpunt beter te
coördineren. Tevens mijden we met deze nieuwe
route de markt, wat zeker op de donderdag zeer
prettig is voor de begeleidende gidsen.
Er is een nieuwe handleiding geschreven voor
de wandelgidsen. Er is ook meer informatie
opgenomen in deze handleiding en er zijn
verschillende foto’s toegevoegd voor de beeldvorming van de leerlingen. Er is ook
nagedacht over hoe we de leerlingen meer kunnen betrekken bij het verhaal. De
leerlingen worden uitgedaagd om actief mee te denken tijdens de wandeling. Het doel
van de wandeling is tweeledig: we willen de leerlingen meer informatie geven over
de Tweede Wereldoorlog in Gouda, maar we willen ook dat de leerlingen begrijpen
waarom deze lessen ook in onze eigen tijd nog zo belangrijk zijn. De onderliggende
thema’s die verbonden zijn met een oorlog zijn ook vandaag de dag nog zeer
belangrijk. Met de vernieuwing van de wandelroute hopen we dat deze tweeledige
boodschap beter overkomt op de leerlingen.
Groepsbezoek
In 2018 heeft het museum 59 verschillende groepen mogen ontvangen in het
museum met een totaal van 1389 leerlingen. Hiervan kwamen 41 groepen uit het
basisonderwijs (952 leerlingen, 68,5%), en kwamen er 18 groepen uit het voortgezet
onderwijs (437 leerlingen, 31,5%).
Deze groepen/leerlingen hebben de volgende programma’s doorlopen:
• 10 groepen Stolpersteine vanuit de Brede School – 244 leerlingen (17,6%)
• 12 groepen project Oorlogsgeheimen i.s.m. het Filmhuis vanuit de Brede
School – 253 leerlingen (18,2%)
• 31 groepen regulier bezoek – 737 leerlingen (53%)
• 3 groepen vluchtelingen ambassadeurs – 80 leerlingen (5,8%)
• 3 groepen pilot ‘Fout’ – 75 leerlingen (5,4%)
Het aantal leerlingen ligt in 2018 lager
dan in 2017. In 2017 mochten we 1789
leerlingen ontvangen. Deze daling valt
te verklaren vanuit de verhuizing aan
het eind van het jaar. Met het oog op
de verhuizing hebben we in de laatste
maanden van 2018 niet actief geworven
op schoolbezoek.
Gastsprekers voor de klassen
Doelstelling van het gastsprekerproject
Gastsprekers vertellen hun
kinderervaringen uit de Tweede
Wereldoorlog aan leerlingen van het
Basis Onderwijs , Speciaal Onderwijs en
Voortgezet Onderwijs. Deze ooggetuigen
roepen een beeld op dat leerlingen
Jaarverslag 2018 - Verzetsmuseum Zuid-Holland
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raakt door de kracht van de persoonlijke ervaringen. Zo kunnen ze inzien dat een
oorlog altijd doorleeft in iemands leven en in het leven van de generaties na hen. 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, niet alleen op 4 mei.
Gastsprekers
Er zijn 16 gastsprekers geweest die hun verhaal verteld hebben.
• 1 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.
• 13 gastsprekers vertellen hun eigen verhaal.
- In 2018 zijn twee sprekers overleden en heeft een spreker besloten niet meer mee te
doen vanwege gezondheidsklachten.
- In het najaar is er een zoektocht opgestart naar nieuwe gastsprekers. Tot nu toe
heeft dat 1 nieuwe spreker voor de klas opgeleverd. Zes andere willen hun verhaal
liever vertellen aan groepjes leerlingen in hun eigen huis.
- Als dank hebben de sprekers het boekje Vrijheid Geef Je Door 2018 ontvangen.
- Op 8 mei heeft er een ontmoeting plaatsgevonden onder het genot van een kopje
thee in het Verzetsmuseum.
- Cobie Malkus is als vrijwilliger aangetrokken ter ondersteuning van de
schoolbezoeken.
Scholen die werden bezocht
• 21 basisscholen
• 5 basisscholen voor Speciaal Onderwijs
• 3 scholen voor Voortgezet Onderwijs.
Extra
Klas 2 van Twee Talig 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 docente Engels Mare
Hamersma.
In groepjes van 3 en 4 hebben 37 Leerlingen 11 senioren thuis geïnterviewd en
daarvan een video-opname met hun telefoon gemaakt. Vervolgens is die video op DVD
gezet en in het Engels ondertiteld om uit te wisselen met een Engelse school.
Rooslegging op 4 mei
Herdenking op 4 mei : het project: roos neerleggen bij het Stadhuis na de Stille Tocht
en de 2 minuten stilte.
De leerlingen horen tijdens het bezoek van de gastspreker niet enkel het persoonlijke
verhaal, maar we staan ook stil bij het belang van herdenken. Aan het einde van
het verhaal van de gastspreker wordt er aan de leerlingen gevraagd of ze willen
deelnemen aan de rooslegging. Wie mee wil doen, geeft dit door aan de leerkracht. De
leerkracht geeft vervolgens het definitieve aantal deelnemers door, zodat er voldoende
rozen besteld kunnen worden. In 2018 hebben 75 leerlingen meegedaan.
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PROJECTEN
Virtual Reality in het Verzetsmuseum

Op zaterdag 8 september, Open Monumentendag, werd de VR-ruimte ‘This is my
world, Stap in de wereld van een vluchteling’ officieel geopend. Dit was onze eerste
samenwerking met VR-Space.
Wereldwijd zijn op dit moment meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht. Sinds
de Tweede Wereldoorlog is dit aantal nog niet zo hoog geweest. Ze zijn van huis en
haard verdreven door oorlog en vervolging. Onder hen zijn zo’n 30 miljoen kinderen.
In onze Virtual Reality-ruimte willen we de bezoeker meenemen in de verhalen van
vier van deze kinderen. Elk kind heeft een eigen vluchtverhaal en neemt je in de VRomgeving aan de hand mee door hun verwoeste leefomgeving of kampement. Met dit
project willen we meer persoonlijke betrokkenheid realiseren tussen de bezoeker en de
onbekende vluchtelingen.

Open Joodse Huizen

Op 3 mei vond in Gouda het dubbelprogramma
Open Joodse Huizen – Huizen van Verzet plaats:
kleinschalige bijeenkomsten om te herinneren
en te herdenken. Het Joodse leven van voor,
tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog en
het verzet in Gouda staan centraal. Op de plek
waar de geschiedenis zich afspeelde vertellen
huidige bewoners, getuigen, nazaten, oude en
nieuwe buurtgenoten, kenners en belangstellenden
persoonlijke verhalen over vervolging, verzet en
bevrijding. In ons museumcafé bracht in de ochtend
Lotte Groenendijk de verzets- en oorlogsverhalen
van de familie Groenendijk en de familie Muller
voor het voetlicht. Zij is het jongste kleinkind van
deze families en vertelde hoe haar opa en oma
van haar moeders én vaders kant de oorlog zijn
doorgekomen. Hierbij kwam onder andere het
verhaal van ‘De Goudse Romeo & Julia’ aan bod.
In de middag werd het verhaal van Willem en Bets
van Norden verteld. Zij woonden aan de A.G. de
Vrijestraat 3. Willem was een bekende kunstenaar,
Bets kwam uit een welgesteld joods socialistisch gezin. In de jaren ‘30 verleenden
zij dikwijls onderdak aan Duitse vluchtelingen en tijdens de oorlogsjaren hielpen ze
onderduikers, zoals het jonge joodse meisje Emmy Worms. Ook de kinderen waren
actief in het verzet; zoon Wim was medeoprichter van verzetskrant het Parool. De
achtergrond en het wedervaren van deze geëngageerde familie stond centraal in dit
verhaal.

Ontmoetingscafé ‘De Vrijheid’

Dit jaar was het eerste volledige jaar voor het Ontmoetingscafé. Iedere vrijdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur biedt Verzetsmuseum Zuid-Holland een plek waar
statushouders in contact komen met Gouwenaars.
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De samenstelling van de groep bezoekers is gedurende het jaar veranderd. Veel
statushouders die het café regelmatig bezochten, zijn nu bezig met (vrijwilligers)werk,
een opleiding of volgen op vrijdagmorgen een verplichte inburgeringcursus. Dat is
verheugend nieuws, vooral als we zien dat ze, ondanks aanvankelijke teleurstellingen,
hun eigen weg vinden. Het betekent echter ook dat we mensen uit het oog verliezen,
soms samen met hun –in het café opgedane- Goudse contactpersoon. Daar zijn we
voor; een plek bieden waar statushouders en Goudse burgers elkaar kunnen leren
kennen om samen verder te gaan.
Ondanks de wisselingen in de groep is het gemiddelde bezoekersaantal ongeveer
gelijk aan 2017. De gemiddelde opkomst per vrijdag was 9 à 10 statushouders en 6
à 7 bezoekers per vrijdagochtend. Regelmatig komt een docent van een van de drie
inburgeringscholen met een volledige klas op bezoek. Wanneer dit vooraf bekend is,
streven we ernaar om een gelijk aantal ‘native speakers’ te hebben, zodat er één-opéén-gesprekken gevoerd kunnen worden.
Naast het bevorderen van contacten pakt het Ontmoetingscafé ook voorlichting en
integratie serieus op. Regelmatig vindt er op vrijdag een “11-uurpraatje” of een
informatieve bijeenkomst plaats. In februari ontvingen we de gemeentesecretaris en
in maart drie vertegenwoordigers van politieke partijen; zij kwamen voorlichting geven
over de verkiezingen. Aan het eind van het jaar kwam wethouder Corine Dijkstra (o.a.
Integratie, burgerschap en diversiteit) op bezoek.
Ook wordt er regelmatig, ook buiten de vrijdagochtend, meegedaan aan activiteiten
in de stad. Bezoekers van het Ontmoetingscafé deden mee aan: de Rainbow Run,
georganiseerd i.v.m. het Roze jaar in Gouda, op 4 mei aan een wandelroute langs de
Stolpersteine en ’s avonds met de Stille tocht, en tijdens de Vredesweek (PAX) aan de
Walk of Peace.
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In oktober vond er een speciale avond plaats. De organisatie WE-organization
verzorgde een avond voor inwoners van Gouda getiteld ‘We are the refugees’. Vanuit
de gedachte “talk with us, not about us”, vertelde Adel Albaghadi over Syrië, over zijn
eerste tijd in Nederland en hoe de verschillende (integratie)programma’s van de WEorganization zijn ontstaan. Deze avond werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie
van ‘Wij doen mee’ en dit krijgt hopelijk in 2019 een vervolg.
De grootste verandering was het vertrek uit de sfeervolle serre van het
Verzetsmuseum Zuid-Holland. Het eerdergenoemde programma ‘We are the refugees’
vond al plaats in de Chocoladefabriek, maar vanaf 2 november is het Ontmoetingscafé
echt verhuisd naar de Steenlandzaal. Hiermee lopen we vooruit op de plannen om
Verzetsmuseum Zuid-Holland in de Chocoladefabriek te gaan huisvesten.
Het afscheid van de serre hebben we gevierd zoals het hoort: een melancholische
terugblik met een fijne groep vrijwilligers, bezoekers en heel veel zelfgebakken
zoetigheden!
De week erna draaide het café in de Steenlandzaal. De sfeer is er anders dan in de
serre, maar ook hier zijn er prachtige ontmoetingen. In december werden er samen
met statushouders sinterklaasgedichten geschreven, kerstballen en nieuwjaarswensen
gemaakt.
Eind november verscheen de eerste nieuwsbrief; het streven is om de nieuwsbrief 5 à
6 keer per jaar te laten uitkomen.
Al dit werk zou niet mogelijk zijn geweest zonder de inzet van een vaste groep
vrijwilligers, die het café draaiend hielden door de verzorging van de koffie, thee
en allerlei praktische klussen. Ook heel belangrijk is de groep Gouwenaars die zeer
regelmatig komt om met statushouders in gesprek te gaan. Zonder al deze mensen die
vluchtelingen een warm hart toe dragen, was er geen ontmoeting.
Lang niet iedere statushouder beschikt al over voldoende contacten in de Goudse
samenleving. Vooral de groep die niet meer naar de inburgeringcursus gaat en
ook nog geen (vrijwilligers)werk doet, dreigt te vereenzamen. Juist voor hen is het
Ontmoetingscafé belangrijk en daarom gaan we ook verder! Met dank aan het Oranje
Fonds voor de wederom toegestane subsidie.
Het Ontmoetingscafé wordt gesteund door het Oranje Fonds

‘Project Verzetsmuseum/Chocoladefabriek’

2018 heeft vooral in het teken gestaan van heroriëntatie van visie en beleid,
vernieuwing en voorbereidingen voor verhuizing en ontruiming. In verschillende fases
en documenten is hard gewerkt aan een nieuw concept. Dit nieuwe verhaal van vrede,
vrijheid en verdraagzaamheid krijgt nu concreet vorm in een nieuwe organisatie. Deze
organisatie krijgt als werktitel mee: het Atelier voor Vrede en Vrijheid. Waarschijnlijk
zal deze naam nog veranderen (Redactioneel: inmiddels is de nieuwe naam Libertum).
Dit Atelier gaat vanuit de Chocoladefabriek Gouda en vanuit verschillende hubs in de
regio werken. Het blijft een aparte stichting maar gaat nauw samenwerken met het
Streekarchief Midden-Holland en de Bibliotheek Gouda. In deze nieuwe organisatie
worden op een vernieuwende manier de belangrijke vragen rondom vrede, vrijheid en
verdraagzaamheid gesteld, worden bezoekers geprikkeld om zelf na te denken over
hun eigen bijdrage aan vrede, vrijheid en verdraagzaamheid en bouwen we meerdere
communities van vaste bezoekers die zich verder verdiepen in gebeurtenissen en
belangrijke periodes.
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In dit proces wordt het Verzetsmuseum ondersteund door een kwartiermaker, die
gezamenlijk is aangesteld door Bibliotheek Gouda en het museum. Op deze manier
vindt er de beste aansluiting tussen de huidige hoofdhuurder van de Chocoladefabriek
en wij als nieuwe partner plaats.
Het is belangrijk om alle aspecten van het Verzetsmuseum Nieuwe Stijl goed uit
te werken. Het voorstel is daarom om een taskforce in te stellen bestaande uit de
plaatsvervangend- en beoogd cultureel leider, de kwartiermaker en de directeur
van het Streekarchief. Deze taskforce gaat de plannen, de belevingspaden,
Vromanvrederoute en de regiohubs in 2019 verder concretiseren tot een geslaagd
concept.
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COLLECTIE EN BIBLIOTHEEK
Collectie
2018 is ook voor de medewerkers van collectie een turbulent en vaak een chaotisch
jaar geweest. Vooral de laatste maanden stonden meer in het teken van de
verhuizing van de volledige collectie naar elders dan het verrichten van de normale
werkzaamheden. Overigens is deze verhuizing naar volle tevredenheid verlopen en gaf
het tevens de kans om de collectie eens kritisch door te nemen.
In 2018 is begonnen met het
herstructureren van de collectie.
Met de nieuwe opzet voor ogen is
besloten een deel van de collectie
die voor het nieuwe museum
geen meerwaarde heeft en veel
bergruimte vergt, onder te brengen
bij instellingen waar het beter tot zijn
recht komt. De verzameling Militaria
(die geen duidelijke structuur had
omdat hij bestond uit schenkingen
van losse delen) is grotendeels
overgedragen aan een museum
dat deze spullen gaat gebruiken
in hun vaste opstelling. Een klein
deel is behouden om te gebruiken
voor educatiedoeleinden. Voorts is
een aantal voorwerpen en affiches
met betrekking tot de Bescherming
Bevolking (een organisatie die in de
jaren 50 is opgericht) overgedragen
aan een recent opgericht museum
over dit onderwerp. Affiches
over kernwapens en dictatoriale
regimes uit de jaren 70 en 80
hebben een plaats gevonden bij
ons “zustermuseum” voor Vrede en
Geweldloosheid. Over gebruik van dit materiaal voor tentoonstellingen zijn met hen
afspraken gemaakt. Tevens is een aantal bruiklenen terug naar de bruikleengever
gegaan.

Gegevens invoer
Naast het herstructureren van de collectie is ook het invoeren in Adlib gestaag
doorgegaan. Niet alleen de nieuwe artikelen, maar ook de oude met Q- en A-registratie
zijn in groten getale overgezet naar het nieuwe systeem. Omdat besloten werd de
historische collectie boeken ook op te nemen in Adlib (i.v.m. het ontzamelen van de
bibliotheek) ontstond veel extra werk. Alle boeken zijn nagelopen om te bepalen of
zij tot de historische boeken gerekend moesten worden (zo zaten er romans tussen),
gecontroleerd moest worden of er bruiklenen bij zaten (die dan retour konden naar
de bruikleengever) en boeken die meerdere malen aanwezig waren zijn gecontroleerd
op kwaliteit, bijzondere kenmerken (stempels, verschil in druk, schenker etc.). Bij
gelijksoortigheid werden de beste twee bewaard en de overige exemplaren bestemd
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voor educatie of overdracht aan een andere instelling. Tijdens het ontruimen van het
depot en het verwijderen van de kasten werd een aantal artikelen gevonden die in
geen enkel systeem bleken te staan. Omdat er geen tijd meer was deze correct in te
voeren en te fotograferen zijn ze voorzien van een Adlib-nummer en verkort ingevoerd
om het bezit in ieder geval vast te leggen. In een later stadium wordt dit aangevuld.

Schenkingen
Het aantal schenking is ongeveer hetzelfde gebleven. Meestal betroffen het kleine
schenkingen van voedselbonnen e.d. Ook werd er een complete bibliotheek
overgedragen waarin een aantal zeer interessante historische boeken zat. Je kunt
wel zeggen dat Verzetsmuseum Zuid-Holland een bekend merk in Nederland is. Waar
mogelijk wordt er bij schenkingen gewerkt met aktes niet alleen uit juridisch oogpunt,
maar ook omdat blijkt dat veel mensen het als een stukje erkentelijkheid op prijs
stellen.
Een belangrijke schenking waarmee we de pers en regionale tv haalden was het
pistool van de familie De Korte, dat na lang wachten, door de inzet van politie
Haaglanden en met toestemming van de officier van justitie, aan ons is overgedragen.
Pronkstukken onder de schenkingen waren een situatietekening van het terrein van
de Kaarsenfabriek te Gouda aan het eind van de oorlog als interneringscentrum van
NSB’ers en het schilderij Vluchtelingen uit de Tweede Wereldoorlog van Harrie Sterk.

Vluchtelingen, Harrie Sterk (1943)

Ook dit jaar werd weer een aantal zaken anoniem overgedragen, wat jammer is omdat
de context van het materiaal vaak belangrijker is dan de het materiaal zelf. Ook is een
aantal bruiklenen omgezet naar schenking.
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Informatieverzoeken
Ook dit jaar zijn er verzoeken om informatie binnen gekomen. Het ging hierbij
om scholieren die informatie zochten voor een werkstuk, maar ook een dame die
onderzoek deed voor een boek heeft ons museum een aantal malen bezocht om foto’s
te maken van een aantal objecten. Een aantal mensen met een zeer specifieke vraag is
doorverwezen naar de Documentatiegroep 40-45 voor advies.

Ontruiming museum
Het grootste project van 2018 is ongetwijfeld het
ontruimen van het museum geweest. Doordat
het lang onduidelijk bleef waar en onder welke
omstandigheden onze objecten opgeslagen zouden
worden, was het niet mogelijk ver vooruit te
beginnen met inpakken van de objecten. Uiteindelijk
is door de medewerking van het Streekarchief
Midden-Holland (documenten, kleine voorwerpen
en foto’s) en MuseumGouda (schilderijen) voor de
meest kwetsbare spullen een goede huisvesting
gevonden. Minder kwetsbare artikelen zijn verhuisd naar Boskoop en naar een
gehuurde opslagbox. Vooral de laatste maand is er door alle vrijwilligers een enorme
berg werk verzet waarbij het niet telde of je een contract voor 1 dag had of een hele
week. De hele ploeg was dag in dag uit aan het werk en ook gezinsleden werden
ingezet om de klus te klaren. Ondanks dat velen van buitenaf twijfelden of het
haalbaar zou zijn, werd op 21 december het pand leeg opgeleverd.

Periodieken

De collectie van het museum bestaat voor een niet onaanzienlijk gedeelte uit
illegale en overgangskranten en bijzondere Nederlandse, Engelse en Duitse
tijdschriften uit de oorlog. De registratie van deze periodieken is in 2018 voltooid. Ook
zijn nu alle titels bij elkaar opgeslagen en niet meer verspreid over de diverse dossiers.
Daarnaast heeft er tegelijkertijd een zekere sanering plaatsgevonden maar er blijven
nog altijd zo’n 500 titels met meer dan 8000 bladen over.
Een sanering was noodzakelijk, gezien de verdergaande (landelijke) digitalisering
van vooral kranten, in het bijzonder bij de KB (Delpher), waar wij als klein museum
gewoon niet tegen kunnen concurreren. Iets digitaal opzoeken gaat nu eenmaal
makkelijker dan je door stapels kranten te worstelen. De vraag blijft of je periodieken,
met name kranten moet blijven verzamelen, mede gezien het feit dat er weinig vraag
naar is en het veel ruimte inneemt.

Bibliotheek

In het verleden bestond de bibliotheek uit een collectie boeken die of historisch kon
zijn of informatief (boeken uit de oorlog en boeken over de oorlog om een ruwe
scheiding te maken). Omdat er in de nieuwe opzet geen ruimte is voor de complete
bibliotheek is besloten deze op te heffen in de oude opzet. Zoals hierboven vermeld
is de collectie historische boeken (boeken uit de oorlog) overgegaan naar de afdeling
collectie en komt onder het regime van Adlib te vallen. De overige boeken zullen
worden gesorteerd op relevantie voor het museum. Een kleine naslagbibliotheek waar
de medewerkers specifieke informatie uit kunnen halen is de opzet die voor ogen staat.
De overige boeken zullen een nieuwe bestemming krijgen bij andere instellingen. Dit
zal het komende jaar zijn beslag gaan krijgen.
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EXTERNE CONTACTEN
Bezoekersaantallen
Regulier bezoek museum

2.765

Lezingen

91

Rondleidingen

59

Scholieren

1.389

Begeleiding scholieren

118

MP3-wandelingen

112

4-mei-activiteit

15

Groepsbezoek via Petit Café Vrijheid

724

Bezoekers ontmoetingscafé

876

Open Joodse Huizen

139

Gastsprekers voor de klassen

775

Opening tentoonstelling Project V Gouda’

31

Sociale media

912

Open Monumenten Dag

407

Museumweek

51

Vredesweek i.s.m. Vredesmuseum

441

Jongerendag i.s.m. Vredesmuseum 14 april 2018

31

Presentatie ‘Verhalen over Vrede zonder (kern)wapens i.s.m.
Vredesmuseum 28 april 2018

29

Roze zaterdag

30

Totaal aantal bezoekers

8.995
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Overleggen
Verzetsmuseum Zuid-Holland nam deel aan overleggen met de volgende instellingen:
• VVV Gouda
• Stichting Musea en Herinneringscentra
• Netwerk Oorlogsbronnen
• Nederlandse Museumvereniging
• Vereniging van Musea in Zuid-Holland
• Erfgoedtafel Zuid-Holland
• CEPVO: Cultuur Educatie Primair en Voortgezet Onderwijs
• Stichting 4&5 mei Gouda
• Stichting 21 Maart Gouda
• Historisch Platform Gouda
• VIP Gouda

Cursussen, studiedagen & werkbezoeken
• Studiemiddag Digitalisering (Erfgoedhuis Zuid-Holland) 1-2-2018
• Studiedag Superdiversiteit (Fort voor Democratie) 7-2-1028
• Studiedag AVG (Erfgoedhuis Zuid-Holland) 1-6-2018
• Studiemiddag Wijzer Werven (Van Lanschot) 25-6-2018
• Studiemiddag SMH 40-45 (V-Fonds Utrecht) 25-7-2018
• Kwaliteitsimpuls Educatie expertmeeting (SMH 40-45) 29-8-2018
• Museumkennisdagen (Humanity House, HHM, Loumanmuseum – Nederlandse
Museumvereniging) 4 & 5-10-2018
• Kwaliteitsimpuls Educatie expertmeeting (SMH 40-45) 17-10-2018
• Werkbezoek Kunstmuseum Solingen (DL) 16-12-2018
• Studiedag ‘Het maken van tentoonstellingen’ (Erfgoedhuis Zuid-Holland) 5-112018

Publiciteit
Hieronder een kleine greep uit de persberichten van dit jaar:
AD = Algemeen Dagblad
Lezing in Verzetsmuseum

3 januari Goudse Post

Lezing in Verzetsmuseum Zuid-Holland

13 januari Goudse Post

Lezing over gevolgen WO I in Verzetsmuseum

15 januari AD

Verzetsmuseum (tijdelijk) dicht

29 januari AD

Museum dicht door verkoop pand

30 januari AD

Verzetsmuseum sluit na 32 jaar de deuren aan de
Turfmarkt

29 januari Omroep West

Museum dicht

31 januari Goudse Post
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Terugplaatsen van poortje is slagroom op de taart

2 februari Goudse Post

Verzetsmuseum moet zichzelf opnieuw uitvinden

3 februari AD

Filmhuis Gouda flirt zonder resultaat met chocoladefabriek

5 februari AD

Voorproeven in Chocoladefabriek

14 februari Goudse Post

Slaapwandelend de oorlog in met Hardjono

21 februari AD

Slaapwandelend een nieuwe oorlog binnenlopen?

22 februari
goudsdagblad.nl

Pistool verzetsheld krijgt plek in museum

9 maart AD

Lezing Titus Brandsma

14 maart Goudse Post

Pistool van Goudse verzetsheld Abraham de Korte naar
Verzetsmuseum

15 maart Omroep West

Een doodgewoon pistool met een bijzonder verhaal

16 maart AD

Pistool verzetsheld Abraham de Korte ligt nu in museum

19 maart
goudsdagblad.nl

Wapen Goudse verzetsstrijder terug in Gouda

21 maart Goudse Post

Lezing in verzetsmuseum over Titus Brandsma

27 maart AD

Tijdelijke sluiting van Verzetsmuseum Zuid-Holland

9 april AD

Een nieuwe blik op heden en verleden met Project V Gouda 19 april De Gouda.nl
Verhalen van verzet

25 april Goudse Post

Chocoladefabriek voegt 5 nieuwe gebruikers toe

26 april AD

Nieuwe opzet voor Verzetsmuseum

26 april AD

“Maakplaats” en wellicht escaperoom in chocoladefabriek

26 april AD

Nieuwe opzet voor Gouds Verzetsmuseum

26 april AD

Vrijdenkers, met hart voor de onderduiker

27 april AD

Project V Gouda: Verhalen van verzet

28 april goudsdagblad.nl

Tentoonstelling ‘Project V Gouda’

30 april AD

‘Maakplaats’ en wellicht escaperoom in Chocoladefabriek

30 april AD.nl

Project V Gouda sluit Verzetsmuseum af

2 mei Goudse Post
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Lezing LHBT en verzet

9 mei Goudse Post

LHBT in verzet

7 mei Website
rozejaargouda.nl

Herdenking met waardig statement (Verzetsmuseum geeft
lezing over LHBT tijdens WO II)

9 mei Goudse Post

Lezing over homo’s in het verzet tijdens WO II

22 mei AD

Schenking kunstwerk aan Verzetsmuseum Zuid-Holland

27 juli Digitale
Bodegraafse krant

Schenking Schilderij

1 augustus Goudse Post

Project V Gouda: Verhalen van Verzet
Uitnodiging voor alle basisscholen
Virual Reality in Verzetsmuseum Zuid-Holland
VR in Verzetsmuseum Zuid-Holland
Vredesweek in Gouda
Vredesweek in het Verzetsmuseum
De vrede een week lang gevierd in Gouda

16 augustus
Dagblad
20 augustus
Bodegraafse
30 augustus
Bodegraafse

Gouds
Digitale
krant
Digitale
krant

6 september AD
8 september Digitale
Bodegraafse krant
5 september Goudse
Post
18 september AD

Stap in de wereld van een vluchteling: met VR-bril op door
8 september AD
oorlogsgebied in Syrië
Verzetsmuseum Zuid Holland publiceert boekwerk “Verzet… 18 oktober Digitale
Verzet”
Bodegraafse krant
Museumdirecteur vertrekt met sluiting Verzetsmuseum
Weer twintig nieuwe Stolpersteine voor Gouda
(Stolpersteine wandeling van Verzetsmuseum)
Verzetsmuseum Zuid-Holland sluit pand en wacht af wat de
toekomst brengt
Verzetsmuseum sluit Turfmarkt 30 en gaat verder als
Atelier voor Vrede en Vrijheid
Vrijwilligerspenning voor Goudse duizendpoot (vrijwilliger
van Verzetsmuseum)
Beter voor Rijswijk eist per direct einde aan subsidie
Verzetsmuseum
Subsidie Verzetsmuseum Zuid-Holland staat onder druk

24 oktober Goudse Post
24 oktober Goudse Post
26 oktober AD
30 oktober Digitale
Bodegraafse krant
12 december Goudse
Post
20 december AD
20 december AD

Diverse vermeldingen in de Goudse Post van ‘Kom in Verzet’-campagne.
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COMMUNICATIE
Website
Dat werken met medewerkers op vrijwillige basis niet altijd bevorderlijk is
voor de continuïteit bleek ook dit jaar. Er vertrokken veel medewerkers om
uiteenlopende redenen. Op het eind van 2018 vertrok ook nog eens de enige
andere systeembeheerder. In een normale situatie zou dit een onoverkomelijk
probleem opleveren. Gelukkig werkt de onduidelijke situatie die de transitie naar
een verzetsmuseum nieuwe stijl met zich meebrengt nu in het voordeel. Want bij
een nieuwe organisatie hoort ook een nieuwe website. Het had dus geen zin om te
investeren in het zoeken naar en opleiden van mensen voor de huidige website. Dat
liep immers op zijn eind. Omdat er door deze transitie vanuit het verzetsmuseum ook
relatief minder was te melden aan het publiek, viel de schade gelukkig mee. Nieuwe
berichten konden nog wel via de homepage improvisatorisch worden gemeld.
In 2018 zijn er 13 artikelen op de website geplaatst. Ze hadden voornamelijk
betrekking op het aankondigen van lezingen en de berichtgeving omtrent de
afsluitende tentoonstelling Project V. Daarnaast zijn er - op de homepage - nog enkele
mededelingen geplaatst.

Sociale media
De sociale media was door het gebrek aan personeel een stiefkindje geworden. Alleen
op het Twitter-account was er sprake van continuïteit. Op Facebook (254 volgers) en
Instagram (332 volgers) werden weinig berichten geplaatst en steeg het aantal volgers
nauwelijks. Het relatienetwerk Linkedin werd gebruikt om lezingen aan te kondigen.
Op Twitter (326 volgers) steeg het aantal volgers met 13%. Ons Twitter-account heeft
het afgelopen jaar veel volgers uit de lokale politiek en cultuur erbij gekregen en is
getuige de interactie meer gaan leven in Gouda.
Aantallen volgers op de sociale media:
2018
Facebook

254

Instagram

332

Twitter

326

Interne communicatie
Het communicatieteam bestond nog maar uit een medewerker. Er is in 2018 slechts
een keer een interne nieuwsbrief, Het Stencil, verschenen. Veel interne communicatie
gebeurde, omdat de snelheid een rol speelde, op basis van adhoc-berichtgeving.
Daarnaast gingen via het nieuwsbriefprogramma mailchimp twee externe
nieuwsbrieven uit naar 430 abonnees.
In de laatste maand is er met het oog op de ontwikkeling naar een nieuwe organisatie
de expertise van een professionele communicatiemedewerker ingezet.
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PUBLICATIE
Verzet ... Verzet!
Met het oog op een nieuwe toekomst voor Verzetsmuseum Zuid-Holland hebben we
de bundel Verzet… Verzet! gepubliceerd. Voor dit drukwerk namen we 3MegaWatt,
een Gouds ontwerpbureau, bij de arm. 3MW deed voorstellen voor een lay-out en
begeleidde ons tot en met het eindproduct bij de drukker.
De publicatie diende drie doelen. Naast het kijken naar de toekomst werd ook
stilgestaan bij het verleden, dat een periode van 33 jaar bestrijkt. Bovendien werd
aandacht gegeven aan de afsluitende expositie Project V Gouda. Om dit doel te
bereiken benaderden we diverse personen die een deel van het verleden hadden
meegemaakt om te vragen of ze daarover een stukje wilden schrijven. Iedereen
was daartoe bereid en het leidde tot in sommige gevallen heel persoonlijke stukjes.
Daarnaast vroegen we aan enkelen, al dan niet verbonden aan het verzetsmuseum,
om de blik op de toekomst
te richten. De individuele
verhalen werden afgewisseld
met veel informatie over
Project V Gouda, bijdragen van
dichters en een verhaal van
de schenker bij het schilderij
Vluchtelingen. Een voorwoord
van journalist/schrijver Ad
van Liempt en een nawoord
van scheidend directeur Arjen
van Wijngaarden maakten het
boekwerk compleet.
3MegaWatt leverde bij elk
verhaaltje een serie foto’s van
de auteur. Hiervoor werden
aanvankelijk twee dagen
gereserveerd voor fotosessies.
Een derde sessie bleek nodig
te zijn voor de laatste twee
ontbrekende fotoshoots.
Het uiteindelijke product
werd een fraai vormgegeven
‘boekwerk om te bewaren’
van 76 pagina’s. Omdat het
met een ISBN (ISBN 978-90802556-0-9) werd uitgegeven
kon het ook via de boekhandel
te koop worden aangeboden.
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SAMENWERKINGSVERBANDEN
Dit zou het laatste jaar zijn dat het Verzetsmuseum gezamenlijk met het Museum voor
Vrede en Geweldloosheid het pand aan de Turfmarkt zou delen. Maar dit zal zeker niet
het einde van de samenwerking zijn! De bevordering van een vreedzame samenleving
zit zo verweven in het DNA van het Verzetsmuseum, dat ook in de nieuwe stijl een
vorm van partnership zal worden onderzocht.
2018 is ook het jaar geweest van het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden.
Als mogelijk toekomstig partner van de Chocoladefabriek in Gouda is in het
oriënterende voortraject intensief samengewerkt met het Streekarchief Midden-Holland
en de Bibliotheek Gouda.
Vanuit het Ontmoetingscafé is er op diverse fronten samenwerking gezocht met
organisaties die dezelfde doelstellingen nastreven: kennismaking en ondersteuning van
nieuwe bewoners in en om Gouda. We heten ze welkom en maken kennis met onze
nieuwe medebewoners. Dit werd onder andere gerealiseerd door samenwerking met
het VIP, VluchtelingenWerk, Humanitas en de WE Organization.
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FONDSENWERVING EN MARKETING
De afgelopen jaren is gebleken dat binnen de huidige constellatie van locatie,
personele bezetting en programmering er maar moeilijk fondsen te werven waren.
Nu de hele organisatie, missie en doelstellingen incluis, op de schop zouden gaan,
is het vanzelfsprekend dat er ook voor fondsenwerving een andere koers gevaren
diende te worden. Naast aandacht te houden voor onze trouwe vrienden en de
nieuwverworven tientjesleden, blijkt het essentieel om een vernieuwende en
marktgerichte programmering op te zetten. Deze meer projectmatige aanpak biedt
meer mogelijkheden om financiering en tijdelijke personele uitbreiding te realiseren. In
de nieuwe plannen is hier ruim aandacht aan besteed.

Zichtbaarheid en naamsbekendheid
In 2018, het jaar van afscheid van onze locatie aan de
Turfmarkt, is ruimschoots aandacht gezocht met de
pers en het publiek. De vernieuwende tentoonstelling
Project V met posters door de hele stad, de VRpresentatie en het overzichtstijdschrift Verzet…
Verzet waren daar duidelijke voorbeelden van. Ook
de perikelen rondom de mogelijke verhuizing naar
de tweede verdieping van de Chocoladefabriek heeft
menig keer de krant gehaald. De taakstelling voor de
komende periode is zowaar nog zwaarder: we moeten
zichtbaar blijven! Ook al hebben we even geen vaste
locatie, geen vaste presentatie en zit het museum in
een transitiefase… we moeten ervoor zorgen dat men
het Verzetsmuseum nieuwe stijl niet gaat vergeten!

Donateurs, vrienden en tientjesleden
Wat is een museum zonder (tientjes)vrienden en donateurs? Een legen huls met
activiteiten. We hebben mensen nodig die ons ondersteunen, aangeven dat we ertoe
doen! We zijn dan ook dankbaar voor al onze trouwe ambassadeurs. Natuurlijk gaan
we straks door in een nieuw jasje. Hopelijk vinden onze oude vrienden dit jasje nog
steeds een goede ‘fit’ hebben. We gaan ons best doen!
Allemaal hartelijk dank voor de steun van de afgelopen jaren en hopelijk kunnen wij de
komende jaren daarop blijven rekenen. Het geeft ons de kans de transformatie naar
Verzetsmuseum Nieuwe Stijl met deze steun te vervolmaken.
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VERHUIZING
En opeens was het zover, zaterdag 27 oktober. De deuren sloten voorgoed, althans
voor de bezoekers. Een vreemd gevoel.
Niet meer naar de balie lopen als het belletje ging. Niet meer de bezoekers begeleiden
en filmpjes aanzetten. Het museum stond nu in het teken van chaos, dozen bestellen
en uiteraard vullen. De voordeur ging nog regelmatig open, maar dan om de bus
vol te laden. En het busje reed steeds verschillende kanten uit. De ene keer naar
de Chocoladefabriek, dan weer naar Moordrecht. En regelmatig naar Boskoop. Alles
ging door de handen van de vele vrijwilligers die bereid waren mee in te pakken en
te sjouwen. Op de dozen werd zorgvuldig geschreven wat de inhoud was en vooral
waarnaartoe. Want het zou niet handig zijn als dozen een eigen leven zouden gaan
leiden. Stellingen waar de collectie jaren heeft mogen pronken werden zorgvuldig
afgebroken en hebben elders een nieuwe bestemming gekregen. Computers e.d.
kregen een tweede of misschien wel een derde bestaan. Kleine organisaties en
particulieren waren blij met onze spulletjes. Helaas konden wij deze hele digitale
wereld niet meenemen naar onze nieuwe locatie, omdat ze verouderd waren.
Een kleine afnemer van oud ijzer was erg blij met onze oude bureaus, kasten en al
wat afdeling ijzer was. Niet altijd een even gemakkelijke klus om het ijzer klein te
krijgen. En terwijl iedereen op zijn of haar beurt aan het zwoegen was raakte het
museum steeds leger en stoffiger. Het museum keek zwijgzaam toe hoe haar identiteit
verdween. Ook achter de schermen werd het kaler en de echo liet af en toe een diepe
zucht van weemoed horen. Maar ondanks alles, de gezelligheid onder de vrijwilligers
bleef opperbest. Onze koffiepauzes bleven uitbundig, zeker als er iets extra’s op tafel
kwam en de lunches bleven zoals als altijd, zwijgzaam de krant lezend met links en
rechts een grap.
Maar uiteindelijk kwam ook aan deze oude maar zo vertrouwde gewoonte een einde.
Een gezamenlijk etentje en dan een definitief afscheid van het Verzetsmuseum ZuidHolland.
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INTERNE ORGANISATIE
Bestuur
Bij aanvang van het jaar was het bestuur als volgt samengesteld:
• Max de Groot (voorzitter tot en met 6 september) coördinatie bovenbouw,
hoofd facilitaire zaken, ICT en onderwijsondersteuning Coornhert gymnasium te
Gouda
• Hans van den Akker (voorzitter vanaf 7 september) advocaat, Advocatuur
Transport & Logistiek
• Alida Verweij (secretaris) rechter in de rechtbank Rotterdam
• Marc van Ewijk (penningmeester) rayonleider Mozaïek Wonen
• Donald Pagrach bestuurslid, mede-eigenaar DialoogPartners, vm directeur
Intramed.
Tijdens het verslagjaar hebben zich enkele mutaties binnen de samenstelling van
het bestuur voorgedaan. Tijdens de bestuursvergadering van 6 september 2018 is
Max de Groot als voorzitter en bestuurslid teruggetreden. Het bestuur heeft tijdens
die vergadering ingaande 7 september 2018 Hans van den Akker benoemd tot
voorzitter van het bestuur. Tevens heeft het bestuur tijdens de bestuursvergadering
van 6 september 2018 Bünyamin Erdogan ingaande 7 september 2018 benoemd
tot lid van het bestuur. Per 31 december 2018 is Marc van Ewijk teruggetreden als
penningmeester en als bestuurslid. Het bestuur heeft het bestuurslid Bünyamin
Erdogan ingaande 1 januari 2019 benoemd tot penningmeester.
Als gevolg hiervan is het bestuur ingaande 1 januari 2019 als volgt samengesteld:
• Hans van den Akker (voorzitter) advocaat, Advocatuur Transport & Logistiek
• Alida Verweij (secretaris) rechter in de rechtbank Rotterdam
• Bünyamin Erdogan (penningmeester) hogeschooldocent Wiskunde &
Engineering op de HvA
• Donald Pagrach (bestuurslid) mede-eigenaar DialoogPartners, vm directeur
Intramed

Medewerkers
Betaalde krachten
Arjen van Wijngaarden
Patricia Olsthoorn
Shannen Verhagen

directeur
fondsenwerver, projectbegeleider,
vanaf 19-07-2018 plaatsvervangend directeur
educatief medewerker vanaf 16-12-2018

Vrijwilligers
Lilian Agten, Zkarya Al Mnajr, Rob
Blansjaar, Ruud Boom, Evelyn
Brakeboer, Ditje Brand, Gaby
Brandwijk, Marco Brookman,
Anne-Marie de Bruyn, Coby van
Eijden, Martin Gerritsen, Joop
de Graaf, Leo Graper, Paulus
Groenewegen, Thea Gutteling,
Teun Hardjono, Elena Helwig,
Margreet Hendrikse, Frans de
Jonge, Saskia de Knoop, Ad Kraan,
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Wanda Kraan, Anne-Eva Krebs, Jaap van der Laan, Joost Lamboo, Michèle Ligtvoet,
Bart van Maaren, Rob Niessen, Martijn Ouweneel, Bert van Puffelen, Wim Reerds,
Lotte de Ruiter, Kees Schermers, Diede Schippers, Jos Schutjes, Sanne Seegers, Tom
Sepers, Enny Sijben, Ilan Smolders, Rob van Son, Han Tammer, Nel Tempel, Anne van
der Velde, Annemarie van der Velden, Ada van Vliet, Michèle van Welzenis, Linda Wu.
Stagiairs en tijdelijke krachten
Sven Kemna en Merel Meulepas, 2e jaars stagiaires van de Reinwardt Academie
Meike Jongejan, tijdelijke ondersteuning Project V

In memoriam

Begin december 2018 bereikte Verzetsmuseum Zuid-Holland het ontstellende bericht
dat totaal onverwachts een dierbaar mens was overleden, onze 37-jarige vrijwilliger
Jaap van der Laan. Jaap verbleef doordeweeks als officier bij de luchtmacht in de
kazerne bij de Vliegbasis Volkel. Collega’s vonden hem levenloos op zijn kamer. Als
enthousiast ambassadeur van het Verzetsmuseum heeft Jaap vele jaren op zaterdag
onze bezoekers ontvangen en hen geïnformeerd over onze vaste en tijdelijke
tentoonstellingen. Jaap was een gewaardeerd collega met een grote kennis van zaken
rond alles wat te maken had met het thema Tweede Wereldoorlog.
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FINANCIEEL
Financiële jaarrekening
BATEN

Begroting

Realisatie

1. Opbrengsten museum

20.350

13.655

2. Opbrengst activiteiten / projecten

45.000

10.185

3. Subsidies

29.000

76.982

4. Donateurgelden

5.000

2.712

5. Giften

50.000

7.850

6. Bijzondere baten

111.000

TOTAAL

149.350

222.384

LASTEN

Begroting

Realisatie

7. Personeelskosten

75.000

93.062

8. Kosten activiteiten

24.200

53.879

9. Huisvestingskosten

20.550

6.942

10. Beheerskosten

14.400

48.699

11. Overige kosten

15.000

19.211

12. Transitiekosten

48.556

TOTAAL

149.150

270.349

Voordelig exploitatiesaldo

200
----------

0
---------47.965

Nadelig exploitatiesaldo
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