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DE ACCEPTGIROKAART

Zoals altijd treft u bij deze Vredesboot een 
acceptgirokaart aan. U kunt hem gebruiken 
voor uw bijdrage over 2017. 
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.

NIEUWE ACTIVITEITEN
 
Er zijn diverse nieuwe verheugende 
ontwikkelingen. Een delegatie van Vrouwen 
voor Vrede bezocht het museum in Gouda, waar 
o. a. een gloednieuwe tentoonstelling te zien 
is: ‘Vredeskinderen’. Deze expositie toont hoe 
kinderen de oorlog verbeelden en is nu al te zien 
op onze website.  
Twee nieuwe vrijwilligers, Peggy en Feray, 
helpen Chris met succes op het kantoor in Delft.  
De vrijwilliger Ton Houtman assisteert onze 
conservator Nora in Gouda, waar ook een nieuwe 
klusjesman zijn intrede heeft gedaan. Voorts zijn 
alle overgebleven spellen nu opgeruimd, weg 
naar scholen in Bosnië.  
 
Hein van der Kroon

TENTOONSTELLINGEN
 
Het afgelopen half jaar was onze afdeling 
reizende tentoonstellingen weer actief in het hele 
land. Van begin oktober t/m eind december 2016 
werden de Affiches voor de Vredesweek van 
Len Munnik geëxposeerd in het Etty Hillesum 
Centrum te Deventer. 

Vanaf medio september 2016 t/m 1 januari 2017 
was de tentoonstelling Vergeven – Verzoenen te 
zien in de kloosterkapel St Gregor te Steyl (bij 
Venlo).

OVERSTAP NAAR TRIODOSBANK

Bij deze Vredesboot ontvangt u voor de eerste 
keer een acceptgirokaart van de Triodos Bank. 
Daarmee is onze overstap van de ING naar de 
Triodos Bank bijna voltooid. De laatste stap 
is het opheffen van onze rekening bij de ING 
eind dit jaar. Ik verzoek u geen geld meer naar 
onze ING-rekening over te maken en eventuele 
automatische overschrijvingen daarnaar om te 
zetten naar de Triodos Bank.

LET OP: vermeld, ook als u via internet betaalt, 
altijd het 16 cijferige betalingskenmerk. 
Dit zorgt ervoor dat uw betaling automatisch 
verwerkt kan worden in onze administratie.
Dat bespaart ons veel tijd, die we dan weer 
kunnen gebruiken voor de uitbouw van het 
museum. Het betalingskenmerk kunt u invullen 
in het daarvoor bestemde invulveld of bij 
omschrijving.

Chris Geerse, penningmeester

Gouda. Van 17 jan. t/m 30 juni 2017 
Vredeskinderen. Hoe verbeelden kinderen 
de vrede? Hoe worden kinderen betrokken 
bij vredesactivisme? Deze tentoonstelling is 
samengesteld uit o.a. onze collecties historische 
vredesaffiches resp. kindertekeningen. 
Plaats: Museum voor Vrede en Geweldloosheid, 
Turfmarkt 30 
Open: di t/m vr 10 – 17.00 uur. 
Info: 015 – 785. 01. 37 (Chris Geerse)

Nijmegen. Van 5 mei t/m 30 juni 2017 
‘Onderdrukking en Bevrijding’ Een 
indrukwekkende tentoonstelling met 
afscheidsbrieven van dienstweigeraars en 
deserteurs in Nazi-Duitsland. Brochure met uit 
het Duits vertaalde teksten is beschikbaar. 
Adres: Huis van Compassie, Groenestraat 170, 
6531 HW 
Open: ma t/m do 9.00 – 13.00 uur en na afspraak 
’s middags. 
Info: 06 – 4205 6809 (Pieter Poels) 
020 – 668 18 69 / 66 55 333 (Hein van der 
Kroon)

Assen. 5 mei Vergeven – Verzoenen. Verhalen 
met foto’s die een indringend en persoonlijk 
beeld geven van vergeving en verzoening 
wereldwijd.  
Plaats: Bevrijdingsfestival Baggerhuizenplas 
Open: 10 – 24.00 uur. 
 
Assen. 5 mei Talen naar Vrede. Expositie 
van circa twintig cartoons, gebaseerd op 
spreekwoorden die met vrede te maken hebben. 
De cartoons zijn van Len Munnik en Lex Dirkse. 
Plaats: Bevrijdingsfestival Baggerhuizenplas 
Open: 10 – 24.00 uur.

Zie ook: www.vredesmuseum.nl. 

Hein van der Kroon
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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,
Vlamingstraat 82, 2611 LA Delft.

INTRODUCTIE

Mij werd gevraagd om namens de Women’s 
International League for Peace and 
Freedom(WILPF) deel te nemen aan het bestuur 
van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid 
en daar de secretariaatsfunctie op mij te nemen.  
Sinds 1990 ben ik lid van de WILPF en ging in 
1995 als voorzitter van WILPF.nl, samen met 
dertien Nederlandse vrouwen, met een Peace 
Train naar de 4e VN wereldvrouwenconferentie 
in Peking. Dat was een inspirerende ervaring 
en het plan van actie dat daar is aangenomen,          
is de meest verstrekkende tekst op het gebied van 
vrouwenparticipatie en vrouwenrechten ooit.

Het plan van actie heeft een uitgebreid 
hoofdstuk over de rol van vrouwen bij 
vredesonderhandelingen en preventie van oorlog. 
Deze maatregelen zijn verder beschreven in 
een VN Veiligheidsresolutie 1325 uit 2000. 
Nederland werkt mee aan het uitvoeren van deze 
resolutie. WILPF richt zich op de (buitenlandse) 
politiek en de Verenigde Naties om invloed uit te 
oefenen.

Daarnaast beoefen ik geëngageerd Boeddhisme 
om zelf vredig te zijn. 
Het Museum voor Vrede en Geweldloosheid richt 
zich vooral op gewone burgers en kinderen. Het 
wordt voor mij een kennismaking met creatieve 
methodes van voorlichting en beïnvloeding.

Ik ben inmiddels grootmoeder van vijf 
kleinkinderen. Mijn hobby’s zijn wandelen en 
aquarelleren.

Ik verwacht prettig samen te werken met de 
bestuursleden en veel te leren op het gebied van 
tentoonstellingen over vrede en geweldloosheid. 

Han Deggeller

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2016

In het afgelopen jaar heeft het Museum voor 
Vrede en Geweldloosheid weer diverse en 
veelzijdige activiteiten ontplooid, zowel in 
ons museum in Gouda -onder één dak met het 
Verzetsmuseum Zuid-Holland-, als met reizende 
tentoonstellingen in het land. Hiervoor gaat onze 
dank met name uit naar Nora Bosscher, onze 
conservator. 
Wij verwelkomen Han Deggeller (WILPF) als 
opvolger van Rieky Peters (Vrouwen voor Vrede) 
in het bestuur.

Van de 320 (vorig jaar 339) donateurs in ons 
bestand betaalden er 210 (vorig jaar 209). Een 
toename met 1 dus (vorig jaar afname 20). Er 
kwam 1 donateur bij (vorig jaar 2), 20 (vorig jaar 
22) beëindigden hun donateurschap.
Het bedrag dat de donateurs bijeen brachten 
was € 7.399 tegen € 6.902 vorig jaar en € 6.800 
begroot. Per betalende donateur werd gemiddeld  
€ 35,23 bijgedragen tegen € 33,02 vorig jaar.

In 2016 is 12 maal (vorig jaar 11 maal) een 
tentoonstelling gehouden, verspreid over in 
totaal 90 (vorig jaar 82) tentoonstellingsweken 
en verdeeld over 10 (vorig jaar 9) verschillende 
tentoonstellingstitels. Dit is inclusief de 
wisseltentoonstelling in ons museum in Gouda.

In 2016 werd een stevig begin gemaakt met 
de beschrijving en de publicatie van onze 
fotocollectie. In 2017 werken we verder aan onze 
affichecollectie en hopen we te beginnen met 
publicatie van onze filmcollectie. Als nieuwe 
tentoonstelling werd in ons virtuele museum 
‘Loflied op verdraagzaamheid’ opgenomen. Ook 
werden nieuwe items toegevoegd aan de online-
leeszaal en ons YouTube-kanaal.

Chris Geerse, penningmeester

  DRAAG BIJ AAN ONZE COLLECTIE

  Hoewel de aantallen affiches, foto’s, films,    
  stickers, buttons, e.d. in onze collectie al   
  indrukwekkend zijn, missen we ook nog veel. 

  Met name affiches van voor 1980 en foto’s van  
  voor 2000 hebben we weinig. Beschikt u over 
  materiaal uit die periodes? Overweeg dan eens 
  om dat aan ons museum te schenken.


