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TENTOONSTELLINGEN
De afgelopen maanden waren er weer enkele
reizende tentoonstellingen van ons museum in
het land. Medio december 2012 was de expositie
'Vredesaffiches' te zien in de Mozes en Aaronkerk
te Amsterdam. En op 2 juni 2013 'A picture for
Peace' in het Centrum Emma te Utrecht.
Gouda. Vergeven – Verzoenen. Van 2 juli t/m
28 december 2013. Verhalen met foto’s die
een indringend en persoonlijk beeld geven van
vergeving en verzoening wereldwijd. De verhalen
komen van mensen die zelf geweld hebben
doorgemaakt. Plaats: Verzetsmuseum ZuidHolland, Turfmarkt 30. Open di t/m vr 10.00
– 17.00 uur; za 12.00 tot 17.00 uur.
Den Haag. Vredesaffiches. Van 1 aug. t/m 2
oktober 2013. De 25 spraakmakende affiches
vertellen van het streven naar vrede door de jaren
heen. Plaats: Bibliotheek Transvaalkwartier.
Hobbemaplein 30 2526 JB. Open: ma 12.00
– 20.00 uur/ di t/m za 11.00 – 17.00 uur.
Tel. 070 – 3537 851.
Rotterdam. Gandhi, Geweldloze actie – Vrede
is de weg. Van 1 t/m 29 september 2013. Deze
tentoonstelling geeft een beeld van het leven
en denken van Mahatma Gandhi. Hij is nog
steeds een voorbeeld voor mensen die naar een
vreedzame oplossing van conflicten zoeken.
Plaats: Hof van Noord en Gandhituin, Gordelweg
131. Open: zondag 14.00 – 17.00 uur/ dinsdag
10.00 – 13.00 uur. 21 september Festival voor de
Vrede. Info: www.gandhituin.nl.

Aalsmeer. A picture for Peace. Van 3 t/m
29 september 2013. De beste elf foto’s uit
de fotowedstrijd die UNOY Peacebuilders
wereldwijd onder jongeren organiseerde ter
gelegenheid van Internationale Vredesdag 2012.
Engelstalig. Plaats: Doopsgezinde gemeente,
Zijdstraat 55. Open: zondag 11.15 – 12.30 uur
(behalve zondag 15 september), woensdag
13.00 – 15.00 uur. Groepen kunnen een afspraak
maken: Tel. 0297 326527 (kosterij).
Rucphen. Burgemeesters voor Vrede. Van 16
september t/m 10 oktober 2013. Ruim 5000
burgemeesters laten zien wat er kan gebeuren als
steden doelwit van kernwapens blijven. Plaats:
Dienstverleningscentrum Gemeente Rucphen,
Binnentuin 1 (via Helakkerstraat 54). Open:
werkdagen: 8.00 – 17.00 uur/ woensdag 8.00
– 20.00 uur. Info: Afd. samenleving gemeente
Rucphen.
Ysselsteyn. Einde en Nieuw Begin. Van 6 t/m 31
januari 2014. Expositie over het einde van WO II
in Duitsland en de verwerking van het verleden.
De tentoonstelling wil ons waarschuwen dat het
leed van de oorlog niet mag worden vergeten
en een les is voor het heden. Plaats JOC Duitse
begraafplaats, Timmermansweg 75, 5813 AM.
Tel. 0478 – 54 19 16 (Tarcicia Voigt).
Lommel (België). Loopgravenoorlog. Van 3
april t/m 7 juni 2014. De beroemde stripverhalen
van Jacques Tardi over oorlog in de loopgraven
van de Eerste Wereldoorlog. Plaats: CC de
Adelberg, Adelbergpark 1. Open: werkdagen van
9.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 17.00 uur.
Hein van der Kroon

EVEN VOORSTELLEN
Hallo, ik ben Girbe Buist en kom als vrijwillig prmedewerker de gelederen van het vredesmuseum
versterken. Ik ben 57 jaar en woon in Zwolle. Ik
heb geschiedenis gestudeerd in Groningen en was
de afgelopen 26 jaar verbonden aan de Stichting
Kunst & Cultuur Overijssel als adviseur musea
en erfgoed.
Momenteel heb ik een eigen adviesbureau en
schrijf artikelen voor verschillende media zoals:
Paravisie, Museumpeil, Mijn Stad, Mijn dorp
en de nieuwsbrief van Natuurmonumenten. Ook
schreef ik een aantal boeken en toeristische
routebeschrijvingen. Ik hoop een substantiële
bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling
van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid.
Mijn werkzaamheden zullen bestaan uit het
schrijven van persberichten, het geven van
voorlichting op informatiemarkten en tijdens
festivals en het meedenken over de presentaties
van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid.
Girbe Buist
DE ACCEPTGIROKAART
Zoals altijd treft u bij deze Vredesboot een
acceptgirokaart aan. U kunt hem gebruiken
voor uw bijdrage over 2013 (dus niet voor
2014). Als u al in het voorjaar hebt betaald,
staat dit op de kaart aangegeven. U hoeft dan
natuurlijk niet nog eens te betalen, de kaart
dient in dit geval alleen als adresdrager en om
u te bedanken.
LET OP!! Opmerkingen die u op de
acceptgirokaart schrijft bereiken ons niet.
Gebruik voor mededelingen s.v.p. een mailtje
of een brief.

UITNODIGING

VERZETSMUSEUM ZUID-HOLLAND

Er komt weer een dag voor mensen die het
museum een warm hart toedragen. Bijzonder
deze keer, want we hebben nu een vaste plek
in het Verzetsmuseum Zuid-Holland in Gouda.
Daar in de kantine houden we onze feestelijke,
tweejaarlijkse dag.

4 juli 2013. Op deze dag vierden wij de doorstart
van het Verzetsmuseum Zuid-Holland in Gouda.
Omdat de provinciale subsidie voor het museum
per 2014 wegviel, werd aanvankelijk voor het
voortbestaan van het museum gevreesd. Het
bestuur heeft onder leiding van directeur Arjen
van Wijngaarden mooie oplossingen voor dit
probleem gevonden.

We bekijken het museum, de beeldentuin en onze
eigen tentoonstelling ‘Vergeven en Verzoenen’
natuurlijk. We eten en drinken. Er is een
workshop Spellen, omdat we mensen zoeken die
dat af en toe eens een middag willen begeleiden.
Onze ideeën over hoe het zou moeten, testen we
in Peace in our Time.
Er wordt gebrainstormd over PR en nieuwe
plekken waar onze tentoonstellingen aan de muur
kunnen. Maar ook over “wat kunnen we nog
meer met deze plek in het Verzetsmuseum?” We
willen er een feestelijke dag van maken ook met
anderen uit de rijk geschakeerde vredesbeweging.
Wanneer? Zaterdag 26 oktober in het
Verzetsmuseum in Gouda aan de Turfmarkt. (niet
ver van het station, in 5 à 6 minuten te lopen).
Van half elf tot een uur of vier.
We willen ook graag weten of u vegetariër bent
of niet.
Graag opgeven voor 10 oktober aan Loes Sjerp,
west 32, 1633 JC Avenhorn.
0229- 541288 of 06- 50556326
sjerploes@quicknet.nl.
Loes Sjerp

In de eerste plaats is er de samenwerking met
de Gouwplaats, het activiteitencentrum van
Gemiva SVG, een organisatie voor mensen met
een cognitieve beperking. Dit zijn mensen met
bijvoorbeeld spraak-, gehoor- en zichtproblemen,
vanwege een probleem in het zenuwstelsel.
De cliënten onderhouden de tuin en doen
eenvoudige klusjes, zoals schoonmaak,
het ordenen van de bibliotheek en simpele
computerwerkzaamheden. Zij gaan straks ook de
bezoekers ontvangen.
Er is sprake van een win-win situatie. Enerzijds
scheelt het enorm in de kosten voor het museum,
anderzijds hebben de cliënten een goede
dagbesteding.
Dan is er de samenwerking met het Museum voor
Vrede en Geweldloosheid. Het Vredesmuseum
heeft een vaste plek in het Verzetsmuseum
gehuurd voor exposities. Per 1 juli werd de eerste
reizende tentoonstelling, Vergeven – Verzoenen,
er ingericht. Deze samenwerking zal in de
vredesweek in september uitvoerig worden
gevierd.
En ten slotte is er de samenwerking met de
Driestar school. Zij kunnen stageplekken
aanbieden voor hun PABO studenten. Arjen
van Wijngaarden wil een vertaalslag van WO II
naar het heden maken. Omdat hier geen betaalde
kracht meer voor is, zijn vrijwilligers hard nodig.

Kortom: We kunnen u aanraden om het
Vredesmuseum Zuid-Holland in Gouda te
bezichtigen. Vergeet dan vooral niet om te
lunchen in het vernieuwde Lunchcafé. Ze
hebben een eenvoudige menukaart, met daarop
o.a. broodjes, tosti’s en biologische dranken.
Daarnaast kunt u er tot 28 december 2013 onze
tentoonstelling Vergeven –Verzoenen zien.
Adres: Turfmarkt 30, 2801 HA Gouda.
Zie ook www.verzetsmuseum-zh.nl.
Hein van der Kroon

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.

COLOFON

Eindredactie: Hein v.d. Kroon
Hoofdredactie: Jolanda Holleman
Adres: Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam
Telefoon: 020-668 18 68 (ma t/m do. 14.00–17.00 uur)
b.g.g. 015-212 16 94 (ook faxnr.)
e-mail: vredesmuseum@worldmail.nl
website: www.vredesmuseum.nl

