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VOORWOORD  

Voor u ligt het jaarverslag van Libertum over het jaar 2020. Een jaar waarin achter de schermen veel 
werk is verzet, soms ook onder lastige omstandigheden, omdat we nog steeds niet over onze 
definitieve vaste locatie kunnen beschikken. Dat maakte het extra lastig, want om de betekenis en 
toegevoegde waarde van Libertum voor de samenleving duidelijk te maken moet je zichtbaar zijn. 
Die zichtbaarheid werd vanaf medio maart verder beperkt door de coronacrisis, waardoor wij ook 
onze onderwijsactiviteiten, een van de kerntaken van Libertum, niet goed konden uitvoeren. Corona 
was er onder andere ook de oorzaak van dat al onze activiteiten in het kader van de herdenking 75-
jaar vrijheid niet konden doorgaan. 

Ook voor onze trouwe vrijwilligers was de ontstane situatie rondom de verbouwing en corona hoogst 
onbevredigend. Gelukkig beschikt Libertum over zeer veel veerkracht en is ook het maatschappelijk 
draagvlak nog steeds groot. Zeker voor het Libertum in zijn nieuwe, toekomstige vorm en zijn 
verbrede doelstellingen: Van de boodschap van het klassieke Verzetsmuseum Zuid-Holland van 
oorlog, bezetting, verzet en Jodenvervolging wordt het accent meer verlegd naar de kernwaarden en 
de situatie in de huidige samenleving. Het verleden is daarin de les, een spiegel voor het heden. Het 
‘verhaal is hetzelfde’, maar dient een groter doel. Het gaat om kernwaarden als vrijheid, vreedzaam 
samenleven, non-discriminatie, tolerantie, burgerschap en acceptatie van anderen en 
andersdenkenden. Deze eigentijdse opzet sluit ook beter aan bij de maatschappelijke behoefte. 

Het voormalige Verzetsmuseum Zuid-Holland aan de Turfmarkt 30 te Gouda sloot eind 2018 zijn 
deuren. Achter de schermen is sindsdien hard gewerkt aan de ontwikkeling van het verbrede concept 
en versterking van de interne organisatie. Noodgedwongen is in 2020 de organisatie uit financiële 
overwegingen afgeslankt als gevolg van de onzekerheid rondom de verbouwing. Het aanhouden van 
betaalde vaste krachten was financieel niet langer verantwoord. De oplossing werd gevonden in de 
inhuur van tijdelijke krachten met een aanspreekpunt namens Libertum voor de uitvoerders van de 
verbouwing, verantwoordelijk voor de inrichting van de Libertum-expositie in de vernieuwde opzet 
en voor de continuïteit van bestaande (onderwijs)activiteiten en het opzetten van nieuwe. 

De verbouwing is een project van lange adem, langer dan vooraf voorzien. De opening was 
aanvankelijk voorzien voor eind 2020. Onvoorziene, langer durende politiek-bestuurlijke en 
bouwkundige complicaties rondom de verbouwing zorgden herhaaldelijk voor vertragingen. 
Inmiddels gloort nieuw perspectief, nu de Welstandscommissie medio mei groen licht heeft gegeven 
en de fysieke verbouwingswerkzaamheden in juni 2021 daadwerkelijk zijn gestart. Zoals het er nu 
uitziet, kan Gouda in 2022 niet alleen vieren dat het 750 jaar stadsrechten heeft gekregen, maar ook 
dat de organisatie die ‘leert’ over burgerrechten en over vreedzaam samen leven (eindelijk) zijn 
nieuwe thuis heeft. De inrichting van die ruimte en het vernieuwende tentoonstellingsconcept is het 
resultaat van de intensieve fondsenwerving die Libertum in 2020 heeft georganiseerd in 
samenspraak met de ParticipatiePraktijk en dankzij een royale bijdrage van een mecenas. 

2020 is ook het jaar dat – op de voorzitter na - het volledige bestuur is vernieuwd, nadat in het vorige 
bestuur om uiteenlopende redenen vacatures waren ontstaan. Door het aantreden van het nieuwe 
bestuur in de tweede helft van 2020 is de bestuurlijke continuïteit geborgd. De huidige 
bestuursleden brengen ieder hun eigen expertise mee, waardoor het bestuur kan bogen op een 
brede kennis en ervaring. Voor de kwaliteit van besturen is dat essentieel. 

2020 is aldus een overgangsjaarjaar. Het was om meerdere redenen een jaar waarin de focus op 
overleven centraal stond. 2021 ziet er gelukkig beter uit. Libertum vaart volle kracht vooruit. 
Inmiddels draaien ook onze onderwijsactiviteiten weer volop. Zo zijn in april weer de Stolpersteine-
wandelingen opgepakt. Komend schooljaar gaan ook educatieve projecten, zoals Terra Nova 
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Minimaatschappij weer volop draaien. In de Krimpenerwaard is met groot enthousiasme het 
uitgestelde project rond vrijheid en verzet herstart. De contacten met de bibliotheken en musea in 
deze gemeente zijn goed. Met vele organisaties uit Gouda en omstreken worden 
samenwerkingsverbanden aangegaan of versterkt. Libertum wil daarin vooral een coördinerende en 
faciliterende rol vervullen. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Nu ook de verbouwing 
van ons nieuwe onderkomen, de Chocoladefabriek, nu eindelijk zijn beslag krijgt, zal Libertum ook 
voor het grote publiek weer beter zichtbaar zijn. 
 
 

Hans van den Akker  
bestuursvoorzitter 
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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. 
De Chocoladefabriek biedt nieuwe mogelijkheden voor ontmoeting en integratie, vooral doordat 
samenwerking met het Taalhuis en de Bibliotheek meer vorm krijgt. De acht 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, nu verhuisd naar 
de Jeugdwerkplaats van de chocoladefabriek. 
Contacten leggen en elkaar ontmoeten blijft 
natuurlijk het belangrijkste doel van het 
Ontmoetingscafé. Maar daarnaast zijn er 
geregeld speciale thematische 
bijeenkomsten of activiteiten, zoals de 
Paasviering, Vredesspel, 4/5 mei, Koningsdag 
en de Dag van de Vluchteling. In 2020 was 
het echter in zeer beperkte mate mogelijk 
het gewone programma van het 
Ontmoetingsprogramma uit te voeren, 
omdat de horecagelegenheid in de 
Chocoladefabriek tijdelijk gesloten was in verband met corona. Gekozen is daarom voor wandelingen 
met statushouders door de binnenstad om hen zo op een andere wijze kennis te laten maken met de 
Goudse samenleving.  
 
 

EDUCATIE  
 
Libertum heeft een veelsoortig aanbod van educatieve programma’s voor verschillende 
onderwijsdoelgroepen, grotendeels gericht op het basisonderwijs en op de laagste klassen van het 
voortgezet onderwijs . We leveren zo een actieve bijdrage aan de sociaal-maatschappelijke vorming 
van leerlingen. Aanvragen voor het onderwijs in Gouda lopen voornamelijk via de Brede School. 
Andere scholen melden zich rechtstreeks bij Libertum aan. 
 
Corona 
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), voor zover dit door de 
coronamaatregelen van de overheid mogelijk werd gemaakt. De eerste coronamaatregelen werden 
medio maart ingevoerd en werden gaandeweg het jaar stapsgewijs steeds verder aangescherpt. 
Omdat ook scholen werden gesloten in verband met corona, thuisonderwijs werd ingevoerd, het 
reguliere onderwijsprogramma enigszins spaak liep en leerlingen met leerachterstanden te kampen 
kregen, was er nauwelijks mogelijkheid om gebruik te maken van het onderwijsaanbod van Libertum. 
Daarom is de focus van de afdeling Educatie vooral gericht geweest op de verdere ontwikkeling en 
voorbereiding van de definitieve huisvesting op de tweede verdieping en de presentatie van de 
"Freedom Experience"., het nieuwe  educatieve concept van Libertum. 
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Stolpersteine-wandeling  
De Stolpersteine-wandeling voert langs een selectie goudkleurige 'steentjes' in Gouda, die zijn gelegd 
voor woningen waar in de Tweede Wereldoorlog Joodse Goudse inwoners hebben gewoond, die 
door de nazi's zijn weggevoerd en nooit meer zijn teruggekomen. De wandeling voert ook langs het 
Metaheerhuis en ter afsluiting naar So-What, waar onder leiding van Jaap Mulder een educatieve, 
muzikale afsluiting wordt verzorgd. 
Deze activiteit wordt jaarlijks eind maart, begin april aangeboden via de Brede School, maar scholen 
kunnen ook via de site van Libertum inschrijven. De wandeling vindt doorgaans plaats met 
medewerking van de Goudse Gidsen. Voor de gidsen is een handleiding met verhalen en foto’s 
beschikbaar.  
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 de lessen van die 
periode ook in onze eigen tijd nog zo belangrijk 
zijn. Het gaat om bewustwording van het 
ontstaan en voorkomen van conflicten en de 
gevolgen van acceptatie van intolerant gedrag. 
De onderliggende thema’s die verbonden zijn 
met een oorlog, zijn ook vandaag de dag 
actueel. De Stolpersteine-wandelingen konden 
in 2020  in verband met corona helaas geen 
doorgang vinden. 
 
Filmhuisproject Oorlogsgeheimen  
Deze activiteit bestaat uit twee onderdelen: 
eerst het bekijken van de film 
Oorlogsgeheimen in het Goudse Filmhuis en 
daarna een les over dilemma’s en het leven in 
de oorlog. Oorlogsgeheimen 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. Na de vertoning gaan de 
leerlingen op school 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. Ook deze activiteit kon in 2020 in verband met corona 
geen doorgang vinden. 
 
Cartoonworkshop herdenkingsjaar 75 jaar vrijheid  
De cartoonworkshop was bedoeld als onderdeel van het educatieve programma rond 75 jaar vrijheid 
als samenwerkingsproject tussen Libertum en de Garenspinnerij. De workshop zou gegeven worden 
door cartoonist Tjeerd Royaards in samenwerking met een medewerker van Libertum. 
Het programma is uitgezet op scholen in Gouda en de Krimpenerwaard, maar moest in verband met 
corona eveneens worden afgeblazen. 
 
Leskofferproject 
In het kader van 75 jaar vrijheid is voor 2020 in samenwerking met de bibliotheek een leskoffer-
onderwijsproject opgezet voor Gouda en de Krimpenerwaard. Voor dit project is gezamenlijk 
subsidie verkregen. Libertum en het Streekarchief hebben voor de leskoffer documentatiemateriaal 
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geleverd. De koffers worden bij scholen uitgezet via de bibliotheken. Ook dit project is in 2020 door 
corona niet van de grond gekomen en zal mogelijk in de jaren daarna weer worden opgepakt. 
 
De Dilemmashow  
Libertum is in 2019 gestart met de ontwikkeling van De Dilemmashow, een nieuw educatief 
programma. De Dilemmashow is een interactieve les, waarbij leerlingen worden geconfronteerd met 
actuele en historische casussen. Het doel is in een gepolariseerde/polariserende samenleving goed 
leren na te denken over de keuzes die je maakt en te laten zien dat elke keuze gevolgen heeft. Juist in 
een polariserende samenleving is het van essentieel belang naar elkaar te blijven luisteren en je te 
kunnen inleven in de keuzes van anderen. De Dilemmashow kan voor elk schoolniveau en leerjaar 
worden ingezet. Met de Dilemmashow is in 2020 een succesvolle pilot uitgevoerd. De ervaringen 
worden gebruikt om het lesproject na corona in het onderwijs te introduceren. 
 
Terra Nova Minimaatschappij  
Terra Nova Minimaatschappij gaat over burgerschap. Het spel is een handige educatieve tool om 
leerlingen op een zeer laagdrempelige manier te laten nadenken over essentiële, maatschappelijk 
relevante onderwerpen. Libertum heeft een aantal van deze educatieve spellen aangeschaft. De 
spelbegeleiding op scholen is in handen van Mirjam Piña van Trees of Wisdom. Door de langdurige 
sluiting van scholen door de coronacrisis was dit in 2020 niet volop mogelijk. Libertum heeft de 
ambitie dit project in de komende jaren te 
continueren.  
 
Gastsprekers voor de klas  
In dit onderwijsproject vertellen gastsprekers 
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 leren ze onder 
andere zien dat een oorlog altijd doorleeft in 
iemands leven en in het leven van de 
generaties na hen.  Corona heeft ook dit 
project in 2020 lamgelegd. 
 
Audiotour Gouda WOII  
De inmiddels 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. Ook dit project is in 2020 
stilgevallen. 
 
 Exposities 
Door het lange tijd niet doorgaan van de verbouwing van de Chocoladefabriek kon Libertum nog niet 
de eigen expositie realiseren. De grootste handicap was bovenal het besluit van de overheid om 
tijdelijk musea en andere openbare gebouwen te sluiten in verband met corona. Daardoor was het 
niet mogelijk elders een tentoonstelling te organiseren. Ook in de eerste helft van 2021 speelt dit 
probleem Libertum parten. 
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COLLECTIE EN BIBLIOTHEEK  

Voor de afdeling collectie was 2020 een jaar van onzekerheid en geduld. Het jaar stond in het teken 
van het verder registreren wat aanwezig is 
in de collectie. Wat voor veel ongemak 
zorgde is dat de collectie noodgedwongen 
op drie locaties is opgeslagen, wat een 
adequaat beheer bemoeilijkte. In de loop 
van 2020 is de opslaglocatie in Boskoop 
verlaten. Libertum beschikte in 2020 onder 
meer over 8.000 boeken die met de 
oorlogsperiode te maken hebben. De 
historisch minder relevante boeken zijn 
inmiddels ontzameld.  
Hoewel het museum gesloten is, blijven 
mensen ons vinden met vragen. Een aantal 
vragenstellers is doorverwezen naar andere 
instanties. Ook weten stad- en 
streekgenoten ons nog steeds te vinden om 
schenkingen voor de collectie te doen.  

 
 
COMMUNICATIE 
 
Het ontbreken van een eigen huisvesting en de coronacrisis, waardoor de 
activiteitenmogelijkheden werden beperkt, hebben ook een weerslag gehad op de 
communicatie van Libertum. Ook de vele personele wisselingen hebben hierin overigens een rol 
gespeeld. Dat zette in 2020 tijdelijk een rem op de continuïteit van communicatie, vooral via de 
sociale media. Inmiddels zijn deze problemen achter ons gelaten. 
 
Een belangrijke rol in de communicatie van Libertum speelt de website (www.libertum.nl). Op 
deze site wordt de kernboodschap van Libertum vertaald via inhoudelijke berichten, 
aankondigingen van activiteiten, het educatieaanbod en overige actualiteiten.  
Een ander belangrijk medium voor Libertum is de externe nieuwsbrief om geïnteresseerden te 
informeren. De nieuwsbrief is in 2020 tweemaal verschenen. 

 

http://www.libertum.nl/
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DOORONTWIKKELING CHOCOLADEFABRIEK  
 
Op de begane grond van de Chocoladefabriek is de oude Jeugdwerkplaats omgetoverd tot een 
ruimte voor de Dilemmashow. De Dilemmashow bestaat uit een interactieve online module, waarbij 
het publiek op basis van filmfragmenten morele dilemma’s voorgeschoteld krijgt. 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. De Dilemmashow zal veelal in 
schoolverband 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 begane grond tot expositieruimte  
Op de begane grond is als voorloper van de 
verbouwing op de tweede verdieping op de plek van 
de jeugdwerkplaats een nieuwe ruimte gecreëerd 
voor onder meer de Dilemmashow, 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. De 
verbouwingen plus de ontwikkelkosten voor de nieuwe Dilemmashow op de begane grond zijn in 
2019 mogelijk gemaakt met een bijdrage van Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.  
 
Verbouwing tweede verdieping 
De gemeenteraad is op 22 mei 2019 akkoord gegaan met de doorontwikkeling en in verband 
daarmee de verbouwing van de tweede verdieping van de Chocoladefabriek, waar onder andere de 
ruimte van Libertum komt. De tweede verdieping zou naar verwachting aanvankelijk in de loop van 
2021 opgeleverd worden met een voorlopig geplande feestelijke opening op 5 mei 2021. Door 
allerlei omstandigheden kan de geplande verbouwing van de tweede verdieping pas in juni 2021 
beginnen pas nadat de benodigde sloop van de derde verdieping heeft plaatsgevonden. De 
oplevering is nu voorlopig voorzien voor juni 2022. 
 
 



Jaarverslag 2020 Libertum / Verzetsmuseum Zuid-Holland  10 / 12 
 

Het Libertum-concept  
Libertum zet – samen met de andere partners in de Chocoladefabriek – in op een nieuwe 
bezoekerservaring van Libertum in de Chocoladefabriek. Deze bezoekerservaring zal straks te vinden 
zijn op de nieuwe locatie van 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?  
Libertum vertelt het verhaal van vrede, vrijheid en identiteit en de complexe keuzes die gemaakt 
moeten worden om die te bereiken én te behouden om zo te komen tot een vreedzame 
samenleving. Heden en verleden vloeien 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. In het 
Libertum-concept zijn vier programmalijnen te destilleren.  
 
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, of komt uit een dorp. Is cultureel links, maar weer 
economisch rechts of andersom. 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 Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden a(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, kan je in verzet komen. Je kan 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. 
 
Als bezoeker word je bij Libertum ondergedompeld. Het moet een soort snelkookpan zijn, waarin 
veel te leren is. Hands-on, niet moralistisch en persoonlijk. Hoe kijk jij er tegenaan? Onderzoek eens 



Jaarverslag 2020 Libertum / Verzetsmuseum Zuid-Holland  11 / 12 
 

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 kan 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. 
 

ORGANISATIE 

Bestuur  
Bij aanvang van het jaar was het bestuur als volgt samengesteld: 
•  Hans van den Akker, voorzitter 
•  Lucas Gransier, secretaris 
•  Bünyamin Erdogan, penningmeester  
•  Donald Pagrach, bestuurslid  
•  Martin Kers, bestuurslid  

 
Tijdens het verslagjaar hebben zich enkele mutaties voorgedaan in de samenstelling van 
het bestuur: 
- Tijdens de bestuursvergadering van 19 februari is Donald Pagrach als bestuurslid 

teruggetreden.  
- Op 20 februari zijn Lucas Gransier en Martin Kers om uiteenlopende redenen teruggetreden 

uit het bestuur.  
- Op 27 augustus is Teun Hardjono tot het bestuur toegetreden als bestuurslid. 
- Op 28 augustus is Ton Schönwetter tot het bestuur toegetreden als secretaris.  
- Eveneens op 28 augustus is Laura Osorio Iregui als bestuurslid tot het bestuur toegetreden. 
- Op 10 september is Bünyamin Erdogan teruggetreden als penningmeester en bestuurslid.  
 
Als gevolg hiervan is het bestuur ingaande 1 januari 2021 als volgt samengesteld: 
• Hans van den Akker, voorzitter 
• Ton Schönwetter, secretaris / educatie en communicatie 
• Vacature (penningmeester) 
• Teun Hardjono, bestuurslid / algemeen beleid 
• Laura Osorio Iregui, bestuurslid / educatie en expositie 
 
In 2021 is het bestuur verder versterkt met Henk de Vries als penningmeester en Albert Struijk 
als bestuurslid, in het bijzonder voor de portefeuille ICT en collectiebeheer.  
 
Medewerkers: 
Patricia Olsthoorn, creatief directeur (tot 1 mei 2020) 
Shannen Verhagen, educatief medewerker (tot 1 juni 2020) 
Leid Oudemans, financieel medewerker (tot 1 september) 
Mirjam Flik, projectleider / interim directeur (van 1 september tot en met 31 december)  

 
In 2021 is Sigfried Janzing bereid gevonden als interim directeur de dagelijkse leiding van 
Libertum op zich te nemen met de focus op de verbouwing en inrichting van de tweede 
verdieping.  
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Raad van Advies  
De Raad van Advies bestond eind 2020 uit de volgende leden:  
Sigfried Janzing (voorzitter) (tot 1 februari 2021) 
Nettie de Bruijne 
Teun Hardjono (tot 27 augustus) 
Jan Löwik  
Piet van der Sluijs  
Jacco Vroegop  
 

EXTERNE CONTACTEN  
 
Libertum onderhoudt met vele instellingen en organisaties contact, waaronder:  
•  Nederlandse Museumvereniging 
•  Vereniging van Musea in Zuid-Holland 
• Erfgoedhuis Zuid-Holland  
• CEPVO: Cultuur Educatie Primair en Voortgezet Onderwijs 
• Gemeente Gouda 
• Gemeente Krimpenerwaard 
• Stichting 4&5 mei Gouda  
• Stichting 21 Maart Gouda  

 Stichting Antisemitisme Preventie 

 Historisch Platform Gouda 

 Gouda 750 jaar 

 VIP Gouda  

 VVV Gouda  

 Museum Gouda  

 Cultuurhuis Garenspinnerij  

 Vredesmuseum Gouda  

 Regenboog Alliantie Gouda  

 Provincie Zuid-Holland  

 Stichting Musea en Herinneringscentra  

 Netwerk Oorlogsbronnen  
 
Samenwerkingsverbanden  
Daarnaast heeft Libertum samenwerkingsverbanden met:  
• Bibliotheek Gouda  
• Streekarchief Midden-Holland  
•  Zentrum für verfolgte Kunste in Solingen (Duitsland) 
• Museu Damião de Góis in Alenquer (Portugal) (in voorbereiding) 
 

 
 
 


