
 
 
 

 
 

 Klein Amerika 20, 2806 CA  Gouda   www.libertum.nl   

    

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

JAARVERSLAG 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Libertum is de nieuwe naam van het 

 

http://www.libertum.nl/
https://www.libertum.nl/


Jaarverslag 2019 Libertum / Verzetsmuseum Zuid-Holland 2/18 

INHOUDSOPGAVE 
 

VOORWOORD ............................................................................................................................. 3 

ACTIVITEITEN .............................................................................................................................. 4 

Tentoonstellingen ................................................................................................................... 4 

Evenementen .......................................................................................................................... 5 

Projecten ................................................................................................................................. 6 

EDUCATIE .................................................................................................................................... 7 

Algemeen ................................................................................................................................ 7 

Aanbod .................................................................................................................................... 7 

VERBOUWING CHOCOLADEFABRIEK ........................................................................................ 11 

CONCEPTONTWIKKELING ......................................................................................................... 12 

COLLECTIE EN BIBLIOTHEEK ..................................................................................................... 14 

EXTERNE CONTACTEN .............................................................................................................. 15 

Contacten en samenwerkingsverbanden ............................................................................. 15 

Lezingen en bezoeken ........................................................................................................... 16 

Bezoekersaantallen ............................................................................................................... 16 

COMMUNICATIE ....................................................................................................................... 17 

FONDSENWERVING EN MARKETING ........................................................................................ 17 

INTERNE ORGANISATIE............................................................................................................. 18 



Jaarverslag 2019 Libertum / Verzetsmuseum Zuid-Holland 3/18 

VOORWOORD 

Voor u ligt het verslag over 2019. Een jaar waarin veel werk is verzet, soms ook onder lastige 

omstandigheden, omdat we nog niet over onze definitieve vaste locatie kunnen beschikken  

en niet alleen onze collectie, maar ook onze mensen over meerdere locaties, zowel in de 

Chocoladefabriek als daarbuiten verspreid hun werkzaamheden hebben verricht.  

Het was daardoor ook een intensief jaar. Enerzijds wilden we ons vernieuwd aan de 

samenleving presenteren, niet meer als Verzetsmuseum Zuid-Holland, maar nu als Libertum, 

terwijl we anderzijds nog te weinig ruimte en mankracht hadden om al onze gewenste 

activiteiten te ontplooien.  

Desondanks zijn we in het afgelopen jaar steeds meer en beter zichtbaar geworden, met 

name op de sociale media. We hebben een nieuwe website, die langzaamaan gevuld is met 

steeds meer inhoudelijke informatie.  

Daarnaast hebben we, met financiering van het Prins Bernard Cultuurfonds, de 

Dilemmashow kunnen ontwikkelen en een ruimte hiervoor in de Chocoladefabriek kunnen 

aanpassen. 

Achter de schermen is en wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van alle activiteiten die  

we op de tweede verdieping willen gaan verrichten, zodra die wordt opgeleverd.  

Naar verwachting zal de tweede verdieping in de loop van 2021 opgeleverd worden met een 

voorlopig geplande feestelijke opening op 5 mei 2021.  

 

Inmiddels is de wereld sinds het begin van 2020 in de ban geraakt van het Corona virus. 

Daardoor zijn vrijwel al onze activiteiten, met name die in het kader van 75 jaar vrijheid in 

2020, waarvan veel voorbereidingen in 2019 zijn gestart, uitgesteld of geannuleerd. Bij het 

schrijven van dit jaarverslag was dit nog onvoldoende bekend en daarom staan deze 

activiteiten nog volledig vermeld. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de vele 

voorbereidingen niet voor niets zijn geweest en op een later moment alsnog van pas zullen 

komen.  

 

Met vastberadenheid gaat het Libertum team in het tweede jaar voort in de verdere 

opbouw van de ruimte voor vrede en vrijheid op weg naar een vreedzamere samenleving.  

 

Wij wensen u veel leesplezier bij het lezen van dit jaarverslag!  

 

Hans van den Akker 

Bestuursvoorzitter 
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ACTIVITEITEN 

 

Tentoonstellingen 
 

‘Afgekeurd & Controversieel’  
Met deze expositie (5 mei – 9 juni) van soms niet eerder vertoonde afgewezen cartoons 

openen we ons themajaar ‘Vrijheid in beeld’. 40 internationale politieke cartoons die zijn 

geweigerd door kranten, exposities, Facebook of Twitter. De expositie laat zien welke 

grenzen er internationaal worden gesteld aan de vrijheid van meningsuiting, en wat de 

gevolgen daarvan zijn voor de cartoonist. 

Samensteller en curator van de expositie is Tjeerd Royaards, cartoonist voor het NRC en 

winnaar van de Inktspotprijs 2018. De expositie is op 5 mei geopend door Rolf Jessewitsch, 

de directeur van het Duitse kunstmuseum. 

 

 

Tjeerd Royaards, “Elke dag worden cartoons gecensureerd en elke dag worden cartoonisten 

bedreigd. De tentoonstelling omvat werk van cartoonisten die ontslagen zijn, ondergedoken 

zitten of gevangen zijn gezet. Allemaal vanwege een tekening. We laten met deze 

tentoonstelling de kracht van het getekende beeld zien en stellen de vrijheid van cartoons en 

cartoonisten centraal. Daarbij kan de bezoeker zelf bepalen welke tekeningen hij acceptabel 

vindt en welke niet. In mijn workshops en rondleidingen daag ik de bezoeker uit om na te 

denken waar de grens van vrijheid van meningsuiting ligt.” 

 

Ook voor deze tentoonstelling zijn er grenzen, aldus Royaards: “We hebben geen tekeningen 

van de profeet Mohammed opgehangen, omdat deze cartoons een risico van geweld met 

zich meebrengen. Dat is een realiteit waar alle cartoonisten mee moeten leven. In het kader 

van de veiligheid hebben we daar, noodgedwongen, de grens moeten trekken.” 

Schoonhoven in de oorlog 
Een expositie in de bibliotheek van Schoonhoven (18 april – 29 juni) over het dagelijks leven, 

de Joodse gemeente en het verzet in Schoonhoven tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Tijdens de bezetting wilden veel Nederlanders hun leven voortzetten alsof er geen oorlog 

was.  
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Dit werd naar mate de oorlog vorderde steeds moeilijker. In deze expositie werd een beeld 

gegeven van het dagelijks leven in Schoonhoven in combinatie met achtergrondinformatie 

over de situatie in Nederland.  

Voor scholen is er een lespakket ontwikkeld. Het project is in samenwerking met het 

Historisch OntmoetingsPunt (HOP) en Streekarchief Midden-Holland tot stand gekomen en 

sloot aan bij Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet. 

 

Evenementen 
 

Muur van Respect 
Alles is gekleurd! Dat is het thema van de Landelijke Week van Respect (4 t/m 10 november), 

waarin de gekleurdheid van meningen wordt onderzocht. Hoe gaan wij om met de gekleurde 

meningen van onze inwoners? Wat vinden we acceptabel? En hoe kunnen we begrip creëren 

voor een regenboog aan meningen en interpretaties? 

 

Libertum opende in de Week van Respect het gesprek met alle inwoners van de stad. De 

hele week konden Gouwenaars meebouwen aan de Muur van Respect, die 5 november 

werd geopend door wethouder Dijkstra. Daarop konden Gouwenaars aangeven wat hun 

visie is op respect. Waarmee worden ze geconfronteerd, en wat is hun wens voor de 

toekomst? 

Vredesweek 
In samenwerking met het Museum voor Vrede en Geweldloosheid is deze week (21 t/m 28 

september) vormgegeven. Er zijn kinderworkshops (graffitiworkshop ‘Piece for Peace’ en 

knutselworkshop ‘Vredestapijt’) georganiseerd. In het Ontmoetingscafé, waar statushouders 

en Gouwenaars elkaar ontmoeten, is het spel ‘Weg naar vrede’ gespeeld. 

 

  

 

 

 

 

 

 

In de Chocoladefabriek heeft een aantal posters van het Museum voor Vrede en 

Geweldloosheid met vredesspreuken gehangen. 
 

100 bijzondere foto’s uit WOII 
De periode van oorlog en bezetting komt steeds verder van ons af te staan. Er zijn nog maar 

weinig mensen die er uit de eerste hand over kunnen vertellen.  
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Vooral de beelden moeten nu het verleden zichtbaar en voorstelbaar maken. Gelukkig 

spreken foto’s in dit Instagram-tijdperk erg tot de verbeelding! 

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies wil daarom nu de 100 

mooiste, ontroerendste en/of meest schokkende foto’s uit en over de Tweede Wereldoorlog 

verzamelen, sámen met het Nederlandse publiek.  

Iedere provincie heeft daartoe een eigen werkgroep die op zoek gaat naar bijzondere WOII-

foto’s uit de eigen regio.  

Libertum zit natuurlijk in de werkgroep van de provincie Zuid-Holland en heeft veel 

bijzondere foto’s ingestuurd.  

In het voorjaar van 2020 zal de Top 100 bekendgemaakt worden en daarna op verschillende 

locaties tentoongesteld worden tijdens de Maand van de Vrijheid.  
 

Projecten 
 

Ontmoetingscafé ‘De Vrijheid’ 
In 2017 startte het Ontmoetingscafé De Vrijheid: een plek waar statushouders elkaar kunnen 
ontmoeten, in gesprek kunnen gaan met Gouwenaars en informatie kunnen krijgen over 
allerlei zaken die hen bezighouden. Ontmoeting en elkaar leren kennen is de basisactiviteit. 
In 2019 heeft het Ontmoetingscafé haar eigen, maar nog niet definitieve, plek gevonden in 

de Steenlandzaal van de Chocoladefabriek. Bezoekers weten de Steenlandzaal nog steeds te 

vinden.  

 

De Chocoladefabriek biedt nieuwe mogelijkheden voor ontmoeting en integratie, vooral 

doordat samenwerking met het Taalhuis en de Bibliotheek meer vorm krijgt.  Vrijwilligers 

van het Ontmoetingscafé begeleiden statushouders (en hun kinderen) bij het vinden van 

boekjes in de Bibliotheek.  

 

Elke vrijdagochtend is het Ontmoetingscafé open tussen 10 en 12 uur. Contacten leggen en 

elkaar ontmoeten blijft natuurlijk het belangrijkste doel van het Ontmoetingscafé. Maar 

daarnaast zijn er geregeld speciale thema’s of activiteiten zoals Paasviering, Vredesspel, 4/5 

mei, Koningsdag of rondom de dag van de Vluchteling.  

 

Een bijzondere activiteit was 'Stories to Feed'. Oude en nieuwe Gouwenaars zaten naast 

elkaar op deze zaterdagmiddag (16 november) vol eigengemaakte gerechten, verhalen en 

muziek uit Syrië, Colombia, Oost-Europa, Nederland en méér landen. 

'Stories to Feed’ ging over verschillende achtergronden. Over verschillende verhalen. En 

vooral over delen. Alle gasten namen een zelfgemaakt gerechtje mee om met twee tot drie 

personen te delen.  
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Het Ontmoetingscafé wordt gesteund door het Oranje Fonds 

EDUCATIE 
 

Algemeen 
 

Libertum heeft een uiteenlopend aanbod van educatieve programma’s voor verschillende 

schoolgroepen. We leveren zo een actieve bijdrage aan de sociaal-maatschappelijke vorming 

van de leerlingen. Aanvragen voor het basisonderwijs in Gouda lopen voornamelijk via de 

Brede School. Andere scholen melden zich rechtstreeks bij Libertum aan. 

 

Aanbod 

 

Het jaar 2019 was een jaar van grote veranderingen voor Libertum. De verhuizing naar de 

Chocoladefabriek heeft veel invloed gehad op de educatieve afdeling. De educatieve 

programma’s vonden, door het wegvallen van tentoonstellingen en expositieruimtes, 

voornamelijk plaats op locatie (op de scholen en in de Goudse binnenstad). 

Audiotour Gouda WOII 

De zeer verouderde, maar nog altijd indrukwekkende, mp3-wandeling met verhalen uit en 

over de oorlog door de binnenstad van Gouda is in 2019 in een nieuw jasje gestoken. De 

audiofragmenten zijn nu te beluisteren via de app actionbound. Aan de hand van deze app is 

de wandeling zelfstandig te lopen. Ook zijn er opdrachten en vragen toegevoegd aan de 

wandeling. 

Stadswandeling Schoonhoven Tweede Wereldoorlog 

Deze tentoonstelling was te zien in de bibliotheek van Schoonhoven. Bij deze tentoonstelling 

is een educatief programma opgezet. Het programma was tweeledig: een stadswandeling en 

een tafel met authentieke voorwerpen uit de oorlog. Dit programma werd geschreven en 

begeleid door de stagiaire (Universiteit van Utrecht) van Libertum. 
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Stolpersteine wandeling 

Deze wandeling voert langs een selectie steentjes in 

Gouda, het Metaheerhuis en een muzikale 

voorstelling van Jaap Mulder.  

Deze activiteit wordt jaarlijks aangeboden eind 

maart, begin april. Er is een handleiding voor de 

gidsen met verhalen en foto’s voor de beeldvorming 

van de leerlingen.  

 

De leerlingen worden uitgedaagd om actief mee te 

denken tijdens de wandeling. Het doel van de 

wandeling is tweeledig: we willen de leerlingen meer informatie geven over de Tweede 

Wereldoorlog in Gouda, maar we willen ook dat de leerlingen begrijpen waarom deze lessen 

ook in onze eigen tijd nog zo belangrijk zijn. De onderliggende thema’s die verbonden zijn 

met een oorlog, zijn ook vandaag de dag nog zeer belangrijk.  

Oorlogsgeheimen  

Deze activiteit bestaat uit twee onderdelen: eerst het bekijken van de film en daarna een les 

over dilemma’s en het leven in de oorlog. 

De leerlingen zien in het Goudse Filmhuis de film Oorlogsgeheimen. Deze film is gebaseerd 

op het gelijknamige boek van Jacques Vriens en heeft meerdere prijzen gewonnen. Het 

verhaal draait om vriendschap, familie, verraad, vertrouwen en verzet in de Tweede 

Wereldoorlog. Daarna gaan de leerlingen aan de slag met authentieke voorwerpen uit de 

oorlog. Aan de hand van deze voorwerpen wordt dieper ingegaan hoe het leven er in de 

oorlog uitzag. 

Cartoonworkshop en start voorbereidingen jubileumjaar 75 jaar vrijheid 

Op 6 mei ontvingen we een aantal leerlingen van de Driestar als pilotgroep voor een 

cartoonworkshop in de Steenlandzaal van de Chocoladefabriek. De workshop werd geleid 

door cartoonist Tjeerd Royaards. De workshop sloot aan bij de cartoontentoonstelling 

Afgekeurd & Controversieel.  

Na deze succesvolle pilot zijn we gestart met de voorbereidingen voor het educatieve 

programma rond 75 jaar vrijheid. De educatieve programma’s voor het jubileumjaar zullen 

een combinatie zijn van theorie en creativiteit. De leerlingen kunnen hun ideeën uiten in de 

cartoonworkshop die volgt op de theoretische inleiding. Dit programma wordt uitgezet in 

Gouda en de Krimpenerwaard.  
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De Dilemmashow  

In 2019 zijn we gestart met de ontwikkeling van een nieuw educatief programma: De 

Dilemmashow. De Dilemmashow wordt een interactieve les, waarbij leerlingen worden 

geconfronteerd met actuele en historische casussen. Leerlingen worden uitgedaagd om 

goed na te denken over de keuze die zij maken en zien ook dat elke keuze gevolgen heeft.  

 

In een polariserende samenleving is het van essentieel belang dat we naar elkaar blijven 

luisteren en ons kunnen inleven in de keuzes van anderen. De Dilemmashow kan voor elk 

schoolniveau en leerjaar worden ingezet. Eind 2019 zijn we gestart met het inventariseren 

van casussen, hebben we technische aspecten doorgenomen en is de vormgeving van de 

show opgemaakt. 

Spel: Terra Nova Minimaatschappij 

Libertum heeft het spel Terra Nova Minimaatschappij aangeschaft. Dit spel richt zich op het 

thema burgerschap. Het spel is een handige tool om leerlingen na te laten denken over 

essentiële onderwerpen uit de maatschappij op een zeer laagdrempelige manier. Op 14 

november hebben we onder begeleiding van de Stichting Terra Nova een training gevolgd 

die ons voorbereid heeft om het spel te leiden. 

Gastsprekers voor de klas 
Gastsprekers vertellen hun kinderervaringen uit de Tweede Wereldoorlog aan leerlingen van 

het basis-, speciaal-  en voortgezet onderwijs. Deze ooggetuigen roepen een beeld op dat 

leerlingen raakt door de kracht van de persoonlijke ervaringen. Zo kunnen ze inzien dat een 

oorlog altijd doorleeft in iemands leven en in het leven van de generaties na hen. We 

proberen de leerlingen bewust te maken hoe gevaarlijk discriminatie en vooroordelen zijn. 

Een spreker zei: ‘oorlog en honger maakt beesten van mensen’. Zo wordt herdenken zinvol, 

niet alleen op 4 mei. 

Er hebben 13 gastsprekers van de eerste generatie voor de klas gestaan en hun verhalen 

verteld. Het zijn allemaal 80- plussers. Daarnaast waren er twee gastsprekers van de 2e 

generatie. Zij zijn zestigers en vertellen het verhaal van hun ouders. 

Helaas zijn er in 2019 drie sprekers afgevallen, maar er zijn ook weer drie nieuwe sprekers 

gevonden. En daarnaast zijn er zeven personen die hun verhaal liever vertellen aan groepjes 

leerlingen (voortgezet onderwijs) in hun eigen huis. 

Gastsprekers aan huis 
Klas 2 van tweetalig voortgezet onderwijs van de Christelijke Scholengemeenschap De 

Goudse Waarden is weer actief bezig geweest met het thuis interviewen van senioren over 

hun ervaringen in WOII met de enthousiaste medewerking van de docente Engels. 

In groepjes van 3 of 4 hebben 37 leerlingen 11 senioren thuis geïnterviewd en daarvan een 

video opname met hun telefoon gemaakt. Vervolgens is die video op DVD gezet en in het 

Engels ondertiteld om uit te wisselen met een Engelse school. 
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Rooslegging op 4 mei 
 

De leerlingen horen tijdens het bezoek van de gastspreker niet enkel het persoonlijke 

verhaal, maar we staan ook stil bij het belang van herdenken. Aan het einde van het verhaal 

van de gastspreker wordt er aan de leerlingen gevraagd of ze willen deelnemen aan de 

rooslegging op 4 mei. Wie mee wil doen, geeft dit door aan de leerkracht. De leerkracht 

geeft vervolgens het definitieve aantal deelnemers door, zodat er voldoende rozen besteld 

kunnen worden. 

Groepsbezoek  

In 2019 heeft Libertum 21 verschillende groepen mogen ontvangen, met een totaal van 467 

leerlingen. Hiervan kwamen 17 groepen uit het basisonderwijs (395 leerlingen, 84,6%) en 

kwamen er vier groepen uit het voortgezet onderwijs (72 leerlingen, 15,4%). 

Deze groepen/leerlingen hebben de volgende programma’s doorlopen: 

• 6 groepen Stolpersteine wandeling: 151 leerlingen 

• 7 groepen project Oorlogsgeheimen i.s.m. het Filmhuis: 153 leerlingen  

• 1 pilotgroep Cartoons: 10 leerlingen  

• 5 groepen maatwerk (bijv. Stolpersteine en voorwerpen) voortgezet- en 

basisonderwijs: 94 leerlingen  

• 1 groep Audiotour Gouda WOII: 32 leerlingen  

• 1 groep Stadswandeling Schoonhoven: 27 leerlingen (5,8%) 

 

Gastsprekers: 

• Gastsprekers: 25 basisscholen, waarvan 4 scholen voor speciaal onderwijs. In totaal 

42 klassen met zo’n 1.000 leerlingen. 

• Gastsprekers: 4 scholen voor voortgezet onderwijs. In totaal 10 groepen met zo’n 

250 leerlingen. 

• Gastsprekers aan huis: 37 leerlingen 

• Rooslegging op 4 mei: 75 leerlingen 
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VERBOUWING CHOCOLADEFABRIEK 
 

Verbouwing begane grond en ontwikkeling Dilemmashow 

Op de begane grond van de Chocoladefabriek is de oude jeugdwerkplaats omgetoverd tot 

een ruimte waar de Dilemmashow plaatsvindt. De Dilemmashow is de opvolger van ons 

oude succesnummer Het Tribunaal. De Dilemmashow bestaat uit een interactieve online 

module, waarbij het publiek op basis van filmfragmenten morele dilemma’s krijgt 

voorgeschoteld. Met hun eigen mobiele telefoon kiest een deelnemer uit één van de kanten 

van het dilemma. Nadat iedereen heeft gestemd, vindt onder leiding van de moderator een 

gesprek plaats. 

 

Tegen welke dilemma’s lopen we tegenwoordig aan? Hoe was dat in andere tijden? 

Dilemma’s die aan de orde komen gaan onder meer over vrijheid versus veiligheid, over de 

grenzen van vrijheid van meningsuiting, over het wel of niet invoeren van de vaccinatieplicht 

en over de gevolgen van gewelddadig verzet. 

 

 

 

Doelstelling van deze show is bewustwording creëren omtrent botsende ideeën, identiteit 

en culturen, maar vooral in bijbehorende gesprekken op zoek te gaan naar de 

gemeenschappelijke deler. De Dilemmashow bestaat uit een aantal verschillende niveaus: 

basisschool, onderbouw middelbare school en bovenbouw middelbare school/ volwassenen. 

Veelal in schoolverband zal de Dilemmashow bezocht worden.  

De nieuwe inrichting van de ruimte op de begane grond is helemaal afgestemd op de 

Dilemmashow en is flexibel genoeg om groepen van verschillende grootte te ontvangen. 

 

Verbouwing eerste verdieping tot expositieruimte 

Op de eerste verdieping is een nieuwe expositieruimte gecreëerd, onder architectuur van 

architect Jan David Hanrath, zodat Libertum daar haar tijdelijke tentoonstellingen kan tonen. 

Tot aan de opening van de vaste presentatie op de tweede verdieping zal dit het hart van 

Libertum’s activiteiten vormen. Na de opening van de tweede verdieping blijft deze ruimte 

veelvuldig gebruikt worden voor wisseltentoonstellingen, maar ook voor onze uitgebreide 

randprogrammering van debatten, lezingen en presentaties. 
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De bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland heeft deze verbouwingen 

mogelijk gemaakt plus de ontwikkelkosten voor de nieuwe Dilemmashow. 

 

Verbouwing tweede verdieping 

Op 22 mei 2019 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de verbouwing van de tweede 

verdieping van de Chocoladefabriek, waar onder andere de ruimte van Libertum komt.  

De gemeente is nu druk bezig met het voorbereiden van de verbouwing samen met de 

architect, onze partners de Bibliotheek en het Streekarchief. Naar verwachting zal de tweede 

verdieping in de loop van 2021 opgeleverd worden met een voorlopig geplande feestelijke 

opening op 5 mei 2021.  

 

CONCEPTONTWIKKELING 
 
Sinds medio 2019 vertelt Libertum het verhaal van vrede, vrijheid en identiteit en de 

complexe keuzes die gemaakt moeten worden om die te bereiken én te behouden. Bij 

Libertum vloeien heden en verleden in elkaar over. Je wordt aan het denken gezet over je 

eigen identiteit, vrijheid en waarden, en uitgenodigd om dat wat vanzelfsprekend is te 

bevragen. 

Als bezoeker word je ondergedompeld bij Libertum. Het moet een soort snelkookpan zijn, 

waarin veel te leren is. Hands-on, niet moralistisch en persoonlijk. Hoe kijk jij er tegenaan? 

Onderzoek eens mee? 

 

Libertum gaat over jezelf kunnen zijn samen met anderen. Libertum gaat ook over botsingen 

en de grenzen die gesteld kunnen worden aan je eigen identiteit. 

Hoe je in verzet kunt komen. Maar met het uiteindelijke doel om te kijken hoe we samen 

willen leven. Wat zijn onze gezamenlijke waarden? Dit heeft allemaal te maken met 

burgerschap. 

 

Kernboodschap 

Libertum zet je aan het denken over je eigen identiteit, vrijheid, verzet en 

verantwoordelijkheid. Libertum nodigt uit om te bevragen wat vanzelfsprekend is en te 

onderzoeken wat je eigen rol in de samenleving is. 
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Programmalijnen 

Libertum onderscheidt vier programmalijnen die leidend zijn voor alle activiteiten van 

Libertum. Iedere programmalijn kan samengevat worden via vijf ankers. Deze ankers zijn 

weer richtinggevend voor de communicatieberichten, bijvoorbeeld als steekwoorden in 

teksten of voor de wekelijkse social mediaberichten.  

 

Programmalijn 1: Vrijheid om jezelf te zijn 

Niemand is terug te voeren op één identiteit; niemand is eendimensionaal. 

Iemand is man of vrouw of iets anders. Maar ook homo, hetero of iets anders. Gelooft in een 

god, of in de natuur of in niks. Woont in de stad, maar komt uit een dorp. Is cultureel links, 

maar weer economisch rechts. Je eigen, unieke identiteit valt te positioneren in een 

ingewikkeld web van allemaal deel-identiteiten. Dat maakt jou uniek. En dat geldt ook voor 

alle andere Nederlanders. Je mag vol trots laten zien wie je bent. Dit komt ook tot 

uitdrukking in bijvoorbeeld onze grondwet of het EVRM. 

 

Programmalijn 2: Botsingen 

De ruimte om jezelf te zijn wordt wel beperkt wanneer dit de vrijheid van anderen beperkt. 

Jij bent orthodox-christen, voor homo’s op Urk is dat lastig. Je houdt van Zwarte Piet, maar 

sommigen nemen daar aanstoot aan. Ook lijken sommige mensen soms meer rechten te 

hebben dan anderen. Sylvana is hier geboren, maar moet volgens sommigen ‘terug naar 

haar eigen land’; waarom krijgen vluchtelingen wel een woning en iemand die 10 jaar op de 

wachtlijst staat niet? 

 

Programmalijn 3: Verzet 

Wanneer de mogelijkheden om jezelf te zijn worden beperkt, of – nog extremer – je 

grondrechten beperkt worden, kun je in verzet komen. Je kunt natuurlijk ook in verzet 

komen als de rechten van anderen worden beperkt. Verzet kent vele stadia en gezichten, 

van flyers uitdelen tot brandbommen op het huis van een staatssecretaris gooien. Wat is 

geoorloofd verzet? Wanneer is iets verzet en wanneer terrorisme? Ook in deze lijn kunnen 

historische voorbeelden goed verbonden worden met het heden en de toekomst. 

 

Programmalijn 4: Vreedzame samenleving 

17 miljoen unieke Nederlanders, met allemaal verschillende identiteiten. Onze democratie 

en de bijbehorende wetten regelen onze vrijheden, maar scheppen ook verplichtingen. Wat 

zijn onze gezamenlijke waarden? Hoe kunnen we vooroordelen wegnemen over de ander? 

Hoe zorgen we dat het cement stevig blijft, ondanks botsingen en polarisatie? 

 

In december is Libertum gestart, in samenwerking met de ParticipatiePraktijk en het 

gerenommeerde bureau Duinzand, met de uitwerking van een museaal concept voor de 

tweede verdieping. Duinzand is een bureau voor concept, samenstelling en realisatie van 

tentoonstellingen en museale AV.  
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Zij werken sterk vanuit de inhoud, die zij samen met Libertum vertalen naar een 

bezoekerservaring waarin verhaal en beleving voorop staan. Duinzand heeft onder andere 

haar stempel gedrukt op het Oorlogsmuseum in Overloon, het Verzetsmuseum Amsterdam, 

het Waterliniemuseum in Bunnik en de Liberation Garden in Leopoldsburg (België). 

 

Libertum zet – samen met de andere partners in de Chocoladefabriek – in op een nieuwe 

bezoekerservaring van Libertum in de gehele Chocoladefabriek. De reis gaat via exhibits op 

de begane grond en eerste verdieping naar Libertum op de tweede verdieping. Het doel van 

de bezoekerservaring is om dat wat vanzelfsprekend is te bevragen, en daagt de bezoeker 

uit om na te denken over zijn/ haar eigen identiteit, waarden en vrijheid. Wat is zíjn/ háár rol 

in de samenleving? Zijn zijn/ haar oordelen en opvattingen aan het begin van de 

bezoekerservaring hetzelfde als op het einde? 

 

COLLECTIE EN BIBLIOTHEEK 
 
Voor de afdeling collectie was 2019 een relatief rustig jaar. Na de hectiek van de verhuizing 

in 2018 stond 2019 in het teken van verder registreren wat aanwezig is in de collectie. 

Ondanks dat er maar beperkt ruimte en tijd is voor de werkzaamheden zijn er grote stappen 

gezet in het beschrijven van de collectie. 

 

Hulpverzoeken 

Hoewel het museum gesloten is, blijven mensen ons vinden met vragen. Bijzonder was een 

verzoek om hulp van een mevrouw uit Leusden die bezig was met het schrijven van een boek 

over een verzetsman uit haar streek die was ondergedoken in onze regio en daar 

wapendroppingen had gecoördineerd. Hoewel wij haar niet konden helpen aan informatie, 

heeft zij onze collectie gebruikt voor het maken van foto’s die met naamvermelding van het 

museum zijn gepubliceerd in het boek. Verder is een aantal vragenstellers doorverwezen 

naar andere instanties. 

 

Schenkingen 

Het aantal schenkingen was in 2019 gering. Doordat er geen “aanloopadres” is bleef het 

vermoedelijk achter bij andere jaren. Het betrof meestal schenkingen van bonkaarten en 

tijdschriften die vaak anoniem werden afgegeven bij de Chocoladefabriek.                                                                                                                                                   

 

Bibliotheek 

De bibliotheek van Libertum is gedurende het jaar 2019 in opslag gebleven. De bedoeling is 

om deze in het komende jaar te onderzoeken op bruiklenen (die geretourneerd kunnen 
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worden).  Het restant zal worden beoordeeld op relevantie voor het museum. De niet- 

relevante boeken zullen dan worden ontzameld.                     

 

EXTERNE CONTACTEN 
 

Contacten en samenwerkingsverbanden  
 

Met veel instellingen en organisaties heeft Libertum contact en/of voert ze daarmee overleg,   

zoals met: 

• Nederlandse Museumvereniging 

• Vereniging van Musea in Zuid-Holland 

• Erfgoedhuis Zuid-Holland 

• CEPVO: Cultuur Educatie Primair en Voortgezet Onderwijs 

• Gemeente Gouda 

• Stichting 4&5 mei Gouda 

• Stichting 21 Maart Gouda 

• Historisch Platform Gouda 

• Gouda 750 jaar 

• VIP Gouda 

• VVV Gouda 

• Museum Gouda 

• Cultuurhuis Garenspinnerij 

• Vredesmuseum Gouda 

• Stichting Antisemitisme Preventie 

• Regenboog Alliantie Gouda 

• Gemeente Krimpenerwaard 

• Provincie Zuid-Holland 

• Stichting Musea en Herinneringscentra 

• Netwerk Oorlogsbronnen 

 

 

Samenwerkingsverbanden 

Daarnaast heeft Libertum samenwerkingsverbanden met: 

• Bibliotheek Gouda 

• Streekarchief Midden-Holland 

• Zentrum für verfolgte Künste in Solingen (Duitsland) 

• Museu Damião de Góis in Alenquer (Portugal) 
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Lezingen en bezoeken 

 

Lezing Erfgoedhuis 

Creatief directeur Patricia Olsthoorn heeft op 7 november een presentatie gehouden over 

'Het ongemak van vrijheid".  In deze presentatie is er aan de hand van cartoons over het 

gevoel van vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en de dilemma’s die overal op de loer liggen 

gepraat.  

Solingen bezoek 

Donderdag 8 augustus is een delegatie van het bestuur en de Raad van Advies naar Solingen 

afgereisd. Daar is uitgebreid gesproken over een internationale samenwerking op de thema’s 

burgerschap, diversiteit, inclusie en Entartete (afgekeurde) Kunst en protest-kunst. 

 

Bezoekersaantallen 
 

Expositie ‘Afgekeurd en controversieel’  130 

Expositie Schoonhoven in de oorlog (leerlingen en bezoekers) 226 

Scholieren via de verschillende programma’s 467 

Scholieren bij Gastsprekers in de klas 1.250 

Scholieren bij Gastsprekers aan huis 37 

Rooslegging op 4 mei 75 

Ontmoetingscafé statushouders 592 

Ontmoetingscafé betrokken Gouwenaars 429 

Volgers op Facebook, Twitter, Instagram 1.400 

TOTAAL 4.177 
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COMMUNICATIE  
 

In de zoektocht naar een nieuwe naam voor het Verzetsmuseum Zuid-Holland, is in eerste 

instantie gekozen voor “Atelier voor Vrede en Vrijheid”. Maar deze naam bleek niet duidelijk 

genoeg te zijn. Aan veel mensen moest uitgelegd worden waar de naam voor staat. Anderen 

verhaspelden de naam tot Atelier voor Vrede en Veiligheid of voor Vrijheid en Verdraagzaamheid. 

Daarom is een extern bureau gevraagd een kortere naam te vinden. Daaruit is Libertum gekozen. 

In vervolg op de nieuwe naam, is een nieuwe huisstijl ontwikkeld door Studio Vast.  

 

 

 
 
 
 
 

 

Website 
De website van Libertum (www.libertum.nl) is geheel nieuw en in oktober opgeleverd. Via 

de website wordt de kernboodschap van Libertum vertaald via inhoudelijke berichten (o.a. 

over de vier programmalijnen), aankondigingen van activiteiten, het educatie-aanbod en 

overige actualiteiten. 

Nieuwsbrieven 
De externe nieuwsbrief zal periodiek verstuurd worden aan geïnteresseerden die zich voor 

de nieuwsbrief hebben aangemeld. De medewerkers en vrijwilligers zijn in 2019 driemaal 

geïnformeerd over de interne gang van zaken en ontwikkelingen via een interne nieuwsbrief.  

 

Sociale media 
In dit jaar van beperkte fysieke zichtbaarheid, is de focus verlegd naar de digitale wereld. 

Met hulp van vrijwilligers zijn er regelmatig berichten op Facebook en Instagram geplaatst. 

En daarnaast zijn we actief op Twitter.  

 

FONDSENWERVING EN MARKETING 
 
Zodra het nieuwe concept van Libertum concreet naar de praktijk is vertaald, zal de 

fondsenwerving weer opgepakt kunnen worden. Ondertussen zijn er nog diverse donateurs, 

vrienden en tientjesleden die Libertum steunen. Aan diegenen willen we zeggen: hartelijk 

dank hiervoor! 

 

http://www.libertum.nl/
https://www.libertum.nl/
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INTERNE ORGANISATIE 
 

Bestuur 
Bij aanvang van het jaar was het bestuur als volgt samengesteld: 

• Hans van den Akker, voorzitter 

• Bünyamin Erdogan, penningmeester 

• Alida Verweij, secretaris (tot 13/5) 

• Donald Pagrach, bestuurslid 

 

Toegetreden tot het bestuur zijn: 

• Lucas Gransier, secretaris (per 13/5) 

• Martin Kers, bestuurslid (per 13/6) 

 

Het bestuur is 10 x keer bijeengekomen. 

 

Raad van Advies 
Op 15 april is de Raad van Advies ingesteld en op 16 mei voor het eerst bijeen gekomen. De 

Raad van Advies bestaat uit de volgende leden: 

Sigfried Janzing (voorzitter) 

Nettie de Bruijne  

Teun Hardjono  

Jan Löwik  

Piet van der Sluijs 

Jacco Vroegop  

 

Medewerkers 

Patricia Olsthoorn  directeur 

Shannen Verhagen  educatief medewerker  

Bert van Puffelen  collectiebeheerder 

 

Vrijwilligers 
Rob Blansjaar, Teun Hardjono, Margreet Hendrikse, Ryanne Herk, Frans de Jong, Anne-Eva 

Krebs, Joost Lamboo, Bart van Maaren, Cobie Malkus, Rob Niessen, Mijnie Oosterom, Kees 

Schermers, Sanne Seegers, Enny Sijben en Han Tammer. 


