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DE ACCEPTGIROKAART

Zoals altijd treft u bij deze Vredesboot een 
acceptgirokaart aan. U kunt hem uitsluitend 
gebruiken voor uw bijdrage over 2014. 
Als u gewend bent in het najaar te betalen, 
kunt u gewoon de acceptgirokaart bij het 
najaarsnummer van De Vredesboot afwachten.
 
LET OP!! Opmerkingen die u op de 
acceptgirokaart schrijft, bereiken ons niet. 
Gebruik voor mededelingen s.v.p. een mailtje 
of een brief.

TENTOONSTELLINGEN

De afgelopen periode waren er weer diverse 
tentoonstellingen van ons Museum in Nederland 
en België. In het Verzetsmuseum te Gouda 
was van juli t/m eind december 2013 Vergeven 
– Verzoenen. Op 25 januari 2014 was de 
Loopgravenoorlog in het woon-/werkpand 
Burgers te Eindhoven. In de maand januari was 
voorts de tentoonstelling Einde en een Nieuw 
Begin in het JOC van de Duitse begraafplaats te 
Ysselsteyn. Van medio februari t/m medio maart 
de Gandhi tentoonstelling  in de Mutualiteit De 
Voorzorg te Hasselt (België).
Gouda. Vredesaffiches. Wisseltentoonstelling 
van 2 januari t/m 30 augustus 2014. 25 
spraakmakende affiches vertellen van het 
streven naar vrede door de jaren heen. Plaats: 
Verzetsmuseum Zuid-Holland, Turfmarkt 30. 
Open: Di. t/m Vr. 10 – 17 uur, Za. 12 – 17 uur.
Lommel (België). Loopgravenoorlog. Van 3 april 
t/m 7 juni 2014. De beroemde stripverhalen van 
Jacques Tardi over de oorlog in de loopgraven 
van de Eerste Wereldoorlog. Plaats: CC de 
Adelberg, Adelbergpark 1 in Lommel, België. 
Info: In het kader van WO I  herdenkingen.
Groesbeek. De Atoombom en de Mensheid. 
Van 15 juli t/m 15 augustus 2015. Schilderijen 
en foto’s over de gevolgen van de A-bommen 
op Hiroshima en Nagasaki. Met aandacht voor 
de latere atoomproeven. Plaats: info volgt. 
Werkgroep Vredesinitiatieven Groesbeek.
Zie ook: www.vredesmuseum.nl

Hein van der Kroon    

VASTE PRESENTATIE IN GOUDA 

Het Museum voor Vrede en Geweldloosheid 
werkt momenteel nauw samen met het 
Verzetsmuseum Zuid-Holland. In dit kader heeft 
het Verzetsmuseum aan het Vredesmuseum 
(wand)ruimte  ter beschikking gesteld voor het 
tonen van exposities.  Het Vredesmuseum wil 
niet alleen wisselexposities laten zien, maar heeft 
ook de ambitie om een kleine compacte vaste 
presentatie in het Verzetsmuseum te realiseren. 

Het bestuur is van mening dat dit de boodschap 
van het museum versterkt en wisselexposities 
in een duidelijk kader plaatst.  Er werd een 
werkgroep ingesteld om de plannen voor de vaste 
presentatie in Gouda verder uit te werken. Deze 
werkgroep bestaat uit conservator Nora Bosscher, 
pr-medewerker Girbe Buist en vredeseducator 
Geert Bosma. De tentoonstellingswerkgroep 
heeft  het concept inrichtingsplan inmiddels 
afgerond.  Dit inrichtingsplan heeft drie pijlers. 
In de eerste plaats wordt ingegaan op de definitie 
en betekenis van het begrip vrede. Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van 
de vredesbeweging in Nederland. Ten slotte 
wordt ingegaan op de vraag wat bezoekers 
van de expositie zelf kunnen bijdragen aan de 
wereldvrede.

De komende maanden worden besteed aan de  
uitwerking en vormgeving van de inhoudelijke 
plannen. Daarbij gaat het zowel om de fysieke 
vormgeving van de ruimte en wanden, het 
ontwerpen van een tentoonstellingsmeubel en 
de vormgeving van de audiovisuele middelen. 
Het is de bedoeling dat de vaste presentatie in 
september 2014 tijdens de vredesweek wordt 
opgeleverd.
 
Girbe Buist
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Heeft een kennis van u ook belangstelling voor het 
Museum voor Vrede en Geweldloosheid? Zet haar of 
zijn naam op deze bon. Wij verzorgen de rest.

Stuur informatie over het MVG naar:

naam: .................................................................................

adres: .................................................................................

postcode: ....................... plaats: ........................................

Zend deze bon naar:
Museum voor Vrede en Geweldloosheid,
Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam.

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2013

In het afgelopen jaar heeft het Museum voor 
Vrede en Geweldloosheid weer diverse, 
veelzijdige activiteiten ontplooid. We creëerden 
een vaste expositieruimte in het Verzetsmuseum 
Z-Holland in Gouda, waar onze tentoonstellingen 
kunnen hangen. 

We verwelkomen Floris Methorst namens de 
WFBN in het AB. De drijvende kracht achter de 
reizende tentoonstellingen is Marie-An Schut.  
Onze website werd weer druk bezocht met 
dank aan onze webmaster, Chris Geerse. Voorts 
werden heel wat vredesspellen verkocht. We zien 
2014 met vertrouwen tegemoet.

Van de 382 (vorig jaar 403) donateurs in ons 
bestand betaalden er 251 (vorig jaar 268). 
Er kwam 1 donateur bij, 22 beëindigden hun 
donateurschap. Het bedrag dat de donateurs 
bijeen brachten was € 8.232 tegen € 7.923 in 
2012 en € 7.400 begroot. Per betalende donateur 
werd gemiddeld  € 32,80 bijgedragen tegen  
€  29,56 in 2012. 

Dit jaar werd er verder gewerkt aan het 
plaatsen van onze affichecollectie op de site. 
De tentoonstelling ‘Burgemeesters voor Vrede’ 
vormde een nieuwe toevoeging aan ons virtuele 
museum. Ook plaatste Benno Houweling zo’n 
400 vredescitaten op onze site. Die waren direct
een groot succes. Een aantal bestaande pagina’s 
werden aangepast aan de nieuwe stijl van de site. 
Er waren weer meerdere toevoegingen aan de 
online-leeszaal en de webwinkel. Op ons eigen 
Youtube-kanaal werden meerdere links naar 
filmpjes geplaatst. Tenslotte werd onze galerie 
uitgebreid met linosnedes van kunstenaar Tonie 
van Marle.

Chris Geerse, webmaster

VRIJWILLIGERSCOÖRDINATIE EN PR 
 
Na de verheugende toeloop van goede en jonge 
vrijwilligers n.a.v. de advertenties op de One 
World-vrijwilligers vacaturensite, verdwenen 
ze helaas weer snel. Door intensieve studie, het 
krijgen van een betaalde baan of omdat het toch 
niet was wat ze zochten. Girbe bleef evenals Nora 
en Coby. En notuliste Carla, die we delen met 
Pais. En misschien toch nog Liv als steun voor 
Marie-An.

Voor de PR was het wel jammer dat er nu geen 
jong volk meer was om effectief met Facebook 
en andere sociale media te werken. Omdat het 
museum per 1 juli een vaste plek kreeg in het 
Verzetsmuseum Gouda ging daar veel aandacht 
heen met persberichten en ook met het bedenken 
van educatieve plannen door Nora, Geert Bosma 
en Hans Matheeuwsen, resp van Groningse en 
Eindhovense vredeseducatie-centra. 
 
Op 2 juni – de dag waarop vrijwel alle 
vredesorganisaties in het land bijeen kwamen 
in EMMA te Utrecht, hadden wij een stand met 
de museumwinkel en aan de wand Pictures for 
Peace. Bij de jaarvergadering van Vrouwen 
voor Vrede is o.l.v. het museum het spel Peace 
in our Time gespeeld in de nieuwe Nederlandse 
vertaling. 

PR-activiteiten naar buiten waren o.a. het zeer 
geslaagde Full Colour Festival in Emmen met 
Pais samen en een stand in Wageningen op de 
international peace Conference, die over het 
vermarkten van oorlog en vrede bleek te gaan, 
waarbij vrede minder de interesse van toeristen 
trekt dan oorlogsgedenkplaatsen. Ook zijn er 
setjes gemaakt die in de stand van One World 
uitgedeeld werden op de Carrièrebeurs voor 
nonprofit- en vrijwilligerswerk.

De tweejaarlijkse vrijwilligersdag werd dit 
keer gehouden in het Goudse museum, in de 
kantine waarvan de wanden ons ter beschikking 
staan. Voor deze speciale gelegenheid zijn 
ook vertegenwoordigers van de andere kleine 
vredesorganisaties uitgenodigd. Er is o.a. gepraat 
over wat we meer kunnen doen met de ons 
toegemeten ruimte. 

Loes Sjerp


