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TENTOONSTELLINGEN
Het Museum organiseerde weer diverse
tentoonstellingen in Nederland en België. In
Gouda is vanaf 2 januari de wisseltentoonstelling
Vredesaffiches. Van 3 april tot begin juni werd
de tentoonstelling Loopgravenoorlog in Lommel
(België) geëxposeerd, in het kader van WO I
herdenkingen.
Gouda. Vredesaffiches 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.
IJmuiden. Burgemeesters voor Vrede. Van 6
t/m 29 sept. 2014. Ruim 5000 burgemeesters
laten zien wat er kan gebeuren, als steden
doelwit blijven van kernwapens. Plaats: Centrale
Bibliotheek, Dudokplein 16. Open: ma/di do/vr/
za 9 – 18; wo 9 – 21.00 uur. N.B. Opening za
6 sept. om 10.30 uur door de burgemeester van
Velsen.
Heemskerk. Burgemeesters voor Vrede. Van
10 t/m 29 december 2014. Zie IJmuiden. Plaats:
Gemeentehuis, Maerten van Heemskerkplein 1
Open: ma + do 9 – 20.30 uur, di, wo, vr 9 – 18.00
uur, za 11 – 15.00 uur.
Groesbeek. De Atoombom en de Mensheid,
Van 15 juli t/m 15 aug. 2015. Schilderijen en
foto’s over de gevolgen van de atoombommen
op Hiroshima en Nagasaki. Met aandacht voor
de latere atoomproeven. Info: Werkgroep
Vredesinitiatieven.
Hein van der Kroon

UITNODIGING OPENING
Op zaterdag 27 september 14.00 uur zal
Peter van den Dungen, coördinator van het
International Network of Museums for Peace,
de vaste expositie van het Museum voor Vrede
en Geweldloosheid openen. Het museum is
gevestigd aan de Turfmarkt 30 te Gouda. In
hetzelfde pand als het Verzetsmuseum ZuidHolland.
Het Vredesmuseum werd in 1995 opgericht
vanuit de Nederlandse en Vlaamse
vredesbeweging en maakt deel uit van het door
de VN erkende internationale Netwerk van
vredesmusea.
Tot nu toe was het vooral een virtueel museum
op internet (www.vredesmuseum.nl) met
daarnaast door het land reizende exposities.
Met de opening op 27 september beschikt het
museum nu ook over een vaste presentatieruimte.
Daar zal - naast wisselende tentoonstellingen
- ook een vaste presentatie te zien zijn met onder
andere een tijdlijn, die de geschiedenis van de
vredesbeweging belicht met foto’s en objecten uit
de eigen collectie. Er komt verder een interactief
deel met testen, een zoekspel naar verborgen
vredessymbolen en meer verrassende zaken.
Kortom: het wordt een modern museum voor
jong en oud.
Iedereen is welkom bij de opening. Wel graag
aanmelden via de mail: sjerploes@quicknet.nl of
telefonisch 0229-541288.
Na aanmelding ontvangt u het programma en een
routebeschrijving.
Loes Sjerp

MUSEON DEN HAAG
Wij bezochten hier de tentoonstelling Werken
aan Vrede (Give Peace a Chance) Deze
tentoonstelling is in samenwerking met acht
internationale organisaties ontwikkeld, waaronder
Europol, OPCW en het Joegoslavië Tribunaal.
Zo vertelt een inspecteur van de OPCW over
de missie in Syrië. Je wordt voorgesteld aan
Nobelprijswinnaars als Henri Dunant en Bertha
von Suttner. En betrokken bij vraagstukken op
het gebied van vrede en recht in de wereld.
Je kunt onder andere hierover je mening geven.
Deze tentoonstelling is t/m 02 november
te zien in het Museon in Den Haag. Adres:
Stadhouderslaan 37. In de schoolvakanties is het
Museon ook op maandag open.
Hein van der Kroon

DE ACCEPTGIROKAART
Zoals altijd treft u bij deze Vredesboot een
acceptgirokaart aan. U kunt hem gebruiken
voor uw bijdrage over 2014 (dus niet voor
2015). 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.

VASTE TENTOONSTELLING GOUDA
Sinds vorig jaar werkt het Museum voor Vrede en
Geweldloosheid samen met het Verzetsmuseum
Zuid-Holland in Gouda. De ruimte die wij daar
ter beschikking hebben gekregen gebruikten we
al voor onze wisselexposities, bestaande uit onze
reizende tentoonstellingen. Nu komt daar een
vaste expositie bij.
In deze vaste presentatie willen wij de bezoeker
meer vertellen over de geschiedenis van het
denken over vrede. Ook willen we de bezoeker
op een speelse manier aan het denken zetten over
vrede en geweldloosheid. We willen de bezoeker
zelfs laten zien wat hij of zij zelf zou kunnen
doen voor een beetje meer vrede.
Het meest in het oogspringende onderdeel wordt
de tijdlijn. In een groot aantal kistjes wordt de
geschiedenis van de vredesbewegingen van 1800
tot nu in beeld gebracht. En niet alleen in beeld,
er zullen ook historische voorwerpen in de kistjes
te zien zijn.
Daarnaast komen er drie touchscreens met
meerdere spelletjes en filmpjes. Er is een quiz
waarmee je kan testen hoe jij met conflicten
omgaat. En een spel waarin vredessymbolen
gezocht kunnen worden.
De bezoeker wordt een dilemma voorgeschoteld
waarin hij een vraagstuk van meerdere kanten te
zien krijgt. Daarnaast zijn er citaten over vrede
en geweldloosheid en zijn er fragmenten van
interviews met vredesactivisten te zien.

Wij hopen dat deze vaste tentoonstelling de
bezoeker informeert en dat de presentatie een
kader vormt voor de wisseltentoonstellingen. In
de loop der tijd hopen we de vaste tentoonstelling
uit te breiden en aan te vullen. Bijvoorbeeld met
persoonlijke verhalen of een onderdeel specifiek
voor kinderen.
Nora Bosscher

BANKREKENING ING
Af en toe krijgen we de vraag waarom we
nog een rekening bij de ING Bank hebben.
We zouden wel willen overstappen maar dat
is niet goed mogelijk. Onze automatisering
werkt namelijk alleen met ING. Aanpassing is
vrijwilligerswerk en momenteel niet haalbaar.
Wel staat ons spaargeld al heel lang bij de ASN
en de Triodos Bank. De ING-rekening wordt
alleen gebruikt als betaalrekening en er staat
nooit meer op dan nodig. De ING krijgt dus
nauwelijks gelegenheid om met uw donatie iets te
doen wat ongewenst is.
Chris Geerse, penningmeester

IN MEMORIAM
Dr. Carol de Jong van Lier
Ons bereikte het droevige bericht dat Carol de
Jong van Lier vrij plotseling tijdens een vakantie
in Brazilië is overleden.
Hij behoorde namens de Nederlandse
Vereniging voor Medische Polemologie tot de
medeoprichters van het Museum voor Vrede en
Geweldloosheid, destijds genaamd het AntiOorlogsmuseum. Vele jaren zat hij als secretaris
in het bestuur. Moge hij rusten in vrede.
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. 015-785 01 37
e-mail: info@vredesmuseum.nl
website: www.vredesmuseum.nl

