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TENTOONSTELLINGEN
De afgelopen periode reisden weer diverse
reizende exposities door het land. Onder meer
de volgende. In de bibliotheek Enschede was
de tentoonstelling 'Talen naar Vrede' tot eind
september. In Nijmegen was de expositie over
Gandhi: 'Geweldloze Actie, Vrede is de Weg',
in het Huis van Compassie t/m begin november
2017.
Gouda. Talen naar vrede. Van juni 2017 t/m
maart 2018.
Tentoonstelling van een twintigtal cartoons
gebaseerd op spreekwoorden die allen met vrede
te maken hebben. De cartoons zijn van Len
Munnik en Lex Dirkse.
Plaats: Vredesmuseum, Turfmarkt 30.
Open: di t/m vr 10.00 - 17 .00 uur; za 12.00 tot
17.00 uur.
Info: 015 – 785.01.37.
Assen. Burgemeesters voor Vrede. 5 mei 2018
Meer dan 5000 burgemeesters laten zien wat er
kan gebeuren als steden doelwit van kernwapens
blijven.
Plaats: Baggelhuizerplas.
Open: 12.00 – 24.00 uur.
Info: www.bevrijdingsfestivaldrenthe.nl.

Middenbeemster. De droom van een ander
Duitsland. Van 1 juni t/m medio sept. 2018.
De geweldloze verzetsgroep De Weisse Rose
bestond in totaal uit een zestal studenten, onder
wie Sophie Scholl, in München. Ze deelden
pamfletten uit over de vrijheid en tegen de
Nazi’s en verzonden deze ook per post. Alle
leden werden in 1943 opgepakt en ter dood
veroordeeld.
Plaats: kerkje ‘de Keyserin’, Middenweg 146.
Open: tijdens de activiteiten en diensten, verder
zondag van 13.00 - 17.00 uur.
Info: tel. 0299 – 68 14 03 (Marie Schroevers).
Zie ook: www.beemsterkerk.nl.
Hein van der Kroon
JONGERENDAG
In het vorige nummer van De Vredesboot
kondigden we al de Jongerendag van de
vredesbeweging aan die op 14 april a.s. in ons
museum in Gouda wordt gehouden. Die dag
is bedoeld voor jongeren (tot 40 jaar) die zich
afvragen hoe de vredesbeweging in de vorige
eeuw zo’n grote vlucht kon nemen en willen
weten wat daar nu nog van over is.
Het programma is geen aaneenschakeling van
saaie lezingen, maar een happening waarbij
jongeren van toen iets laten zien van wat ze
deden en hoe ze het deden. Film, muziek, spel,
een tentoonstelling, discussie en een vredesmarkt
waarop jongeren van nu laten zien hoe zij het
vredesideaal beleven en vormgeven. Het zal er
allemaal zijn.
Er zijn al aardig wat aanmeldingen, maar er
kunnen er nog meer bij. Ouderen zijn ook
welkom mits vergezeld van een jongere.
Aanmelden kan via: tel. 015-785.01.37 of
info@vredesbeweging.nl.

VERHALEN OVER VREDE ZONDER
(KERN-)WAPENS
Tijdens de Jongerendag op 14 april gaat deze
nieuwe tentoonstelling in Gouda van start. Deze
zal te zien zijn tot 1 november. 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. Door de steeds snellere en directere
berichtgeving ontstaat een drukkend gevoel over
de koude oorlog. Men gaat de straat op tegen
kernproeven, de wapenwedloop en de plaatsing
van kernwapens. Zo is het mogelijk dat in
Amsterdam (‘81) en Den Haag (’83) de straten
volstromen tijdens de grootste demonstraties die
Nederland ooit heeft gekend. Wat motiveerde
deze demonstranten? We laten een aantal
vredesdemonstranten hierover aan het woord.
Wij zijn nog op zoek naar mooie spullen,
herinneringen en verhalen over deze periode.
Heeft u een mooi voorwerp, spandoek of verhaal?
Neem dan s.v.p. contact op met Nora Bosscher.
BosscherN@gmail.com of 06-28350790.

DE ACCEPTGIROKAART
Zoals altijd treft u bij deze Vredesboot een
acceptgirokaart aan. U kunt hem gebruiken
voor uw bijdrage over 2018.
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.

DROOM VAN EEN ANDER DUITSLAND
Op 18 februari 1943 wierp Sophie Scholl, een
jonge studente in München, vanaf de balustrade
van haar universiteit een handvol pamfletten
naar beneden. Ze werd daarbij gezien door een
conciërge die lid was van de SA. Nog diezelfde
dag werd de geweldloze verzetsgroep de Weisse
Rose gevangen gezet. Ze bestond uit Sophie
Scholl, haar broer Hans en verder Christoph
Probst. Eerder hadden ze al pamfletten over de
post verzonden. Het waren allen oproepen tot
vrijheid.
Geïnspireerd door hun christelijke, lutherse
opvoeding hadden ze afstand genomen van
de Hitlerjugend (Hans) en de Bund Deurscher
Mädel (Sophie). In totaal hebben ze zes maal
hun pamfletten verspreid, de laatste maal op 18
februari.
Dit protest trof het regime op een zwak moment.
In februari 1943 bleek de slag om Stalingrad
een ramp, waarbij een heel leger verloren ging.
Ook in Afrika keerden de kansen toen. Vier
dagen nadat de leden van de verzetsgroep waren
opgepakt, werden ze – na een korte rechtszaak
voor de tierende nazi-rechter Roland Freisler
– ter dood veroordeeld en onthoofd.
Van 1 juni tot medio september 2018 haalt het
Vredesmuseum een tentoonstelling over de
Weisse Rose naar het kerkje de Keyserin in
Middenbeemster. Het materiaal is afkomstig
van de Friedensbibliothek/Antikriegsmuseum in
Berlijn Brandenburg. Een brochure met vertaling
van de Duitse teksten is beschikbaar. Zie de
agenda voor nadere gegevens.
Hein van der Kroon

VREDESMUSEUM NAAR
CHOCOLADEFABRIEK?
Sinds 2013 huist het Museum voor Vrede
en Geweldloosheid in de Serre van het
Verzetsmuseum Zuid-Holland (VMZH),
op de Turfmarkt in Gouda. Hier heeft het
Vredesmuseum een vaste opstelling en
wisselende tentoonstellingen.
Het VMZH is de laatste jaren druk bezig
geweest met het leggen van nieuwe
samenwerkingsverbanden.
Dit krijgt nu haar weerslag in een verhuizing
naar het multidisciplinaire gebouw,
de ‘Chocoladefabriek’; waar reeds de
bibliotheek van Gouda, het streekarchief, een
drukkerswerkplaats en restaurant zijn.

VERHALEN OVER VREDE
Op de Jongerendag zal de nieuwe tentoonstelling
‘Verhalen over vrede zonder (kern-)wapens’
worden geopend.
De tentoonstelling gaat over de glorietijd van de
vredesbeweging, die zijn hoogtepunt kende met
de grote demonstraties in de jaren ‘80 van de
vorige eeuw. Deze tentoonstelling blijft staan t/m
31 oktober.
Chris Geerse

Dit betekent dat het VMZH op 1 november
2018 haar deuren sluit op de Turfmarkt, om na
een verbouwing medio 2019 in nieuwe vorm te
starten in de Chocoladefabriek.
Het Museum voor Vrede en Geweldloosheid
onderzoekt de mogelijkheden om op deze nieuwe
plek ook haar plekje te veroveren. Toch zal het
Vredesmuseum vanaf 1 november - in ieder
geval tijdelijk - haar plekje in Gouda verliezen.

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.

Wij zijn nog op zoek naar mogelijkheden om in
de tussentijd voor het publiek zichtbaar te blijven.
Heeft of weet u nog een plekje langs de muur,
bijvoorbeeld in een gang of wachtruimte, voor
onze vaste opstelling? Dan horen we het graag!

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

Nora Bosscher

Stuur informatie over het MVG naar:
naam: .................................................................................

postcode: ....................... plaats: ........................................
Zend deze bon naar:
Museum voor Vrede en Geweldloosheid,
Vlamingstraat 82, 2611 LA Delft.
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