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VOORWOORD  

Bestuur en directie van Libertum bieden u hierbij het jaarverslag van Libertum over het jaar 2021 
aan. Een jaar dat in afnemende mate werd beheerst door het coronavirus, maar ook door optimisme 
en de ontwikkeling van nieuwe activiteiten.  
 
De verbouwing van de Chocoladefabriek is in dit verslagjaar eindelijk gestart, waardoor er zicht op de 
inrichting van de tweede verdieping is gekomen. Vanaf dat moment is Libertum zichtbaarder 
geworden  en zijn meer nieuwe activiteiten ontplooid. Begin 2023 gaan onze deuren open. Dan is 
iedereen welkom om kennis te maken met de 'Freedom Experience', een eigentijdse, interactieve 
tentoonstelling over de waarde van vrijheid, botsingen, verzet en vreedzaam samenleven.  De 
realisatie van het vernieuwende tentoonstellingsconcept is het resultaat van een intensieve 
fondsenwerving. 
 
De opening is ook een mooi vervolg op de viering van 75 jaar vrijheid in 2020 en de afsluiting van het 
historisch jaar 2022, waarin Gouda 750 jaar stadsrechten heeft gevierd onder het thema 'Geef Gouda 
door'. Vrijheid stond daarin centraal. Met Libertum krijgt Gouda vanuit dit nieuwe onderkomen een 
organisatie die aan nieuwe generaties het bewust worden van het begrip 'vrijheid' versterkt, maar 
ook van de begrippen inclusie, identiteit, uitsluiting en diversiteit met als doel om uiteindelijk met 
allen op gelijkwaardige wijze te kunnen leven in een vreedzame samenleving.  
 
Libertum prijst zich gelukkig, dat onze vaste kern vrijwilligers ondanks de ontstane situatie rondom 
de verbouwing en corona Libertum trouw is gebleven. Daardoor beschikt Libertum over zeer veel 
veerkracht en groeit het maatschappelijk draagvlak en naamsbekendheid van onze organisatie.  
Op unieke wijze verbindt Libertum heden en verleden door middel van een open dialoog over vrede 
en vrijheid. Deze eigentijdse opzet sluit aan bij de maatschappelijke behoefte aan een minder 
statisch, maar meer proactieve rol van onze museumfunctie. De Tweede Wereldoorlog, de 
verschrikkingen daarvan en het vele leed dat toen is veroorzaakt blijven een uitgangspositie innemen 
in die verbinding tussen heden en verleden, ook al vond dat 75 á 80 jaar geleden plaats.  
 
In de aanloop naar de opening van de tentoonstelling Freedom Experience worden parallel aan de 
voorbereidingen diverse nieuwe activiteiten ontwikkeld en lopen bestaande activiteiten door. Zo is in 
dit verslagjaar het Ontmoetingscafé in juni heropend, is er een antidiscriminatie platform opgericht, 
heeft een druk bezocht “stadsgesprek” plaatsgevonden en vonden diverse herdenkingen plaats.  
Daarnaast zijn nieuwe contacten gelegd met Gouda en gemeenten in de Regio Midden-Holland om 
aan de educatieve taken op meerdere scholen door middel van burgerschapslessen invulling te 
geven aan de doelstellingen van Libertum 
 
Inmiddels draaien ook onze nieuwe activiteiten weer volop. Zo zijn in april weer de Stolpersteine-
wandelingen opgepakt. In het komend schooljaar gaan ook educatieve projecten, zoals Terra Nova 
Minimaatschappij, de Dilemmashow, de Digitale Leskist 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 vervult daarin vooral een 
coördinerende en faciliterende rol. 
 
Wij zien daarom de toekomst met vertrouwen tegemoet. Nu ook de verbouwing van ons nieuwe 
onderkomen, de Chocoladefabriek, nu eindelijk in 2021 zijn beslag heeft gekregen en in inmiddels in 
2022 is voltooid, zal Libertum ook voor het grote publiek weer spoedig beter zichtbaar worden. 
 

Hans van den Akker  

bestuursvoorzitter 
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PROGRAMMERING ACTIVITEITEN  

 

Programmering 

De activiteiten waren in het eerste deel van het verslagjaar beperkt, want de corona maatregelen 

waren nog grotendeels van kracht. De activiteiten in samenwerking met het Goudse 4 en 5 mei 

comité werden definitief geschrapt. De tijd is benut om voorbereidingen te treffen voor de 

programmering naar de toekomst.  

 

Herdenkingskalender 

Libertum heeft gezocht naar een goed raamwerk voor de inrichting van de programmering. Daarvoor 

is gekeken naar een herdenkingskalender. Met het Metaheerhuis is de samenwerking gezocht om 

invulling te geven aan zo'n herdenkingskalender. Hierbij sluit ook het Stichting Antisemitisme 

Preventie aan. Om deze partnerships te borgen sluit Libertum waar het kan intentieovereenkomsten 

af.  

De herdenkingskalender is in 2021 basaal opgezet. Vanuit de gemeente Gouda is parallel daaraan de 

vraag gekomen naar zo’n kalender voor de stad. Een concrete eerste stap was hierbij de 

gezamenlijke invulling van de Auschwitzherdenking in Gouda op 30 januari 2022. In 2022 is deze 

ingediend bij het college. Rond de programmering zijn verder partnerships ontstaan en opgericht. De 

belangrijkste daarvan is het Anti Discriminatie Platform Gouda (ADP).  

 

 

Anti Discriminatie Platform 

Aldus zijn stappen gezet om te komen tot de 

oprichting van een Anti Discriminatie Platform Gouda 

waarin in het najaar activiteiten zoals de week van 

respect en het stadsgesprek onder coördinatie en 

gastheerschap van Libertum zal worden uitgevoerd. 

Libertum was mede initiatiefnemer hiervan. In de toekomst worden gezamenlijke activiteiten 

georganiseerd rondom herdenken en gedenken waarbij de geschiedenis van de Joden in Gouda op 

het Platform toegankelijk wordt gemaakt. In oktober 2021 is deze samenwerking geborgd met een 

intentieovereenkomst. Er werd ook verder, buiten de grenzen gekeken. 
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Solingen 

Een tweede partnership is die met het Zentrum 

für verfolgte Künste in zusterstad Solingen, 

geborgd via een in juli getekende 

intentieovereenkomst. Met deze samenwerking 

beogen we activiteiten rond herdenking en 

herdenkingscultuur te organiseren b.v. via het 

Platform 7Places.org en de uitwisseling van scholieren te bevorderen rondom “Global Citizenship”, 

een link naar “burgerschap”.  

Hiervoor liggen lijnen met het Goudse Antoniuscollege en via hen met het Humboldgymnasium in 

Solingen. Er is in eerste instantie veel geïnvesteerd in het vormgeven van de relatie via wederzijdse 

bezoeken, gesprekken hierover met de scholen en afspraken voor 2022 rond de gezamenlijke viering 

van 4/5 mei (inmiddels ook succesvol gerealiseerd). Het Antoniuscollege heeft daarbij als doel het 

programma Global Citizenship uit te voeren. Ook het Metaheerhuis wordt deelnemer in deze 

samenwerking.  

 

Stadsgesprek  

Met het Anti Discriminatie Platform (ADP) is op 8 november het eerste stadsgesprek succesvol 

georganiseerd rond de thematiek LHBTI, racisme en vluchten, het is een eerste concrete vorm voor 

de invulling van de programmering geworden. Er werd over de thema’s met 80 bezoekers in de voor 

dit doel besloten (want “veilige omgeving”) van gedachten gewisseld. Scholieren van Students of 

Colour Alliance (SOCA) en Gay Straight Alliance (GSA) van Antoniuscollege namen met persoonlijke 

verhalen deel aan het stadsgesprek.  

 

Dit eerste stadsgesprek was 

onderdeel van “de week van respect” 

en wordt in 2022 ook onder de 

“Stonewall herdenking” ingezet. Het 

kan ook bij andere thema’s of 

herdenkingsmoment in de kalender 

als activiteit of methodiek worden 

gebruikt. Libertum heeft er nu 

ervaring mee opgedaan.  
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Ook met afzonderlijke partners onder het ADP wordt samenwerking gezocht zoals met de Stichting 

21 maart rond het “tolerantielespakket” en het Metaheerhuis rond herdenking en gastlessen. 

Concrete actie is de programmering van de Holocaustherdenking in januari 2022 in Gouda samen 

met het Metaheerhuis.  

 

Ontmoetingscafé ‘De Vrijheid’ 

Met de herstart van Het Ontmoetingscafé op 25 juni werd weer rond het thema “nieuwe 

Nederlanders” een reguliere activiteit opgepakt! Bij de feestelijke onthulling door wethouder Corine 

Dijkstra van de portretten Nieuwe gezichten van portretfotograaf Geert Smits werd op die dag een 

preview gegeven van de plannen van Libertum.  

 

 

Zo werden plannen 

geïnitieerd om met de 

bewoners van de asielboot 

een fotoproject te doen ter 

bevordering van de 

ontvangst in en 

communicatie met de stad. 

Dit werd later -  in 2022 - in 

samenwerking met Letse 

kunstenares Dace Sietina, 

vier boorbewoners en Libertum de pop up tentoonstelling “Openbaring in woord en beeld. Dagboek 

van een bootbewoner”. Projecten met “ontheemden” geeft naast “burgerschap” en “herdenken” 

invulling aan de derde poot van Libertum: de “actualiteit” van de dag van vandaag.      

 

Exposities 

Door het lange periode van de verbouwing van de Chocoladefabriek en de voorbereiding daarvan 

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 ook niet mogelijk om in 2021 elders een tentoonstelling te organiseren.   
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EDUCATIE 

  

Corona 

De eerste post-corona stappen werden 

ook op het terrein van de educatie 

gezet. Via de Brede School werd 

deelgenomen aan Zomeracademie met 

het thema burgerschapsonderwijs. In 

april zijn de Stolpersteine-wandelingen 

voor de basisscholen weer van start 

gegaan, een gezamenlijk initiatief van 

Libertum, de Brede School, het Metaheerhuis en de Goudse Gidsen.  

 

Met de Brede School werden gesprekken gevoerd om het bestaande educatiepakket wat thans 

enigszins versnipperd wordt aangeboden centraal te coördineren via Libertum en tevens gezamenlijk 

het burgerschapsonderwijs te versterken. Dat wordt verder in het najaar in nieuwe afspraken 

geborgd.  

 

De programmalijnen uit de business case vrijheid, botsingen, verzet en vreedzaam samenleven lijken 

een goed raamwerk voor het  inrichten van het verplichte burgerschapsonderwijs op scholen te 

kunnen zijn of ondersteunend te kunnen werken daarbij. Dit is gebleken tijdens een van de 

gesprekken met de brede school. De contacten met de scholen in Gouda en de regio worden stapje 

voor stapje opgezet en uitgewerkt in dit verband. Thans voornamelijk nog beperkt tot Gouda en 

Krimpenerwaard. In 2022 willen we dat verder regionaal uitbouwen naar gemeenten als Alphen aan 

den Rijn, Zuidplas, Waddinxveen en Krimpen aan den IJssel. 

 

Een aantal praktische activiteiten op scholen zijn geweest: 

- Zomeracademie: deelname via de Brede School met het thema burgerschap en in april de 

Stolpersteinewandelingen voor de basisscholen.  

- Krimpenerwaard 75 jaar Vrijheid: in de gemeente Krimpenerwaard, uitgesteld door corona, een 

project voor de bovenbouw van het primair onderwijs. Met instemming van de gemeente werd 

het in 2021 afgerond. De twee thema’s vrijheid en verzet stonden hierbij centraal met verhalen 

van verzetsstrijders en cartoontekenen met een cartoonist op school. De scholen die de lessen 

kregen waren De Ark in Bergambacht (5 klassen), Eben Haezer in Lekkerkerk (2 klassen), 
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Ichtusschool in Schoonhoven (2 klassen), Sterrenboom in Stolwijk (2 klassen), De Polstok in 

Berkenwoude (1 klas) en De Wegwijzer in Berkenwoude (2 klassen). 

- Vluchtelingenkinderen: project door en met basisschool het Schateiland  rond het vluchtverhaal 

The Walk with Amal met de aanbieding van een manifest over vluchtelingenkinderen aan 

wethouder Corine Dijkstra. 

 

 

- Respect project op het Antoniuscollege in de respectweek 8 – 14 november, een workshop met 

fotograaf Geert Smits door Libertum waarbij het fenomeen “respect” door leerlingen werd 

onderzocht. 

 

DOORONTWIKKELING CHOCOLADEFABRIEK  

 

Tweede verdieping 

Op 4 juni is na een feestelijke aftrap de verbouwing van de Chocoladefabriek van start gegaan. Deze 

zal ongeveer een jaar duren. Het project verloopt nagenoeg conform de planning zoals die met het 

bouwteam en de gemeente Gouda is afgesproken. Doordat asbest is gevonden dat verwijderd moet 

worden is er wel een vertraging van drie weken opgelopen, maar de aannemer heeft aangegeven dat 

deze opgelopen vertraging zal worden ingelopen in de lente van 2022. De gevonden asbest is van de 

veiligste vorm waardoor de kans op losse deeltjes minimaal is.  
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Verbouwing  

De bouwwerkzaamheden die in juni van start zijn 

gegaan verliepen in het tweede deel van het jaar 

volgens planning. De oplevering heeft daardoor 

inmiddels medio juni 2022 plaatsgevonden. De 

achterstand ontstaan doordat asbest moest worden 

verwijderd is ingelopen. De vordering van de verbouwing van de 2de verdieping is op 8 december 

door de partners bekeken via een bezoek “op het dak” van de Chocoladefabriek. De werkzaamheden 

verlegden zich begin van 2022 tevens naar de 1ste verdieping (trapgat maken, kozijnwerk en 

toiletten vernieuwen), een nieuw sleutelplan werd opgezet en bezoekersstromen zijn met de 

partners verder in beeld gebracht. Dit alles tegen de achtergrond van een goede samenwerking met 

de (nieuwe) bewoners van de fabriek, wekelijks goed lopende bouw-overleggen, welke een opmaat 

zijn voor een mooie gezamenlijke toekomst! De inbedding van Libertum verloopt uitstekend. In het 

eerste weekend van september 2022 wordt de afronding van de verbouwing gevierd met alle 

partners.    

 

Inrichting De fondsenwerving is succesvol afgerond en er is een bedrag van € 325.000,- voor de 

inrichting van de Freedom Experience beschikbaar gekomen afkomstig van het Mondriaan Fonds, van 

de Stichting VSB fonds en van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De totale opbrengst is lager dan de 

oorspronkelijke begroting waardoor het plan zal worden aangepast. Dat gebeurt in de maanden 

september – oktober. Op basis hiervan wordt een nieuwe inrichtingsbegroting opgesteld.  

 

Inrichting De focus voor de Freedom Experience is na de lagere fondsentoekenning (totaal 

€ 325.000,- afkomstig van Mondriaan Fonds, Stichting VSB fonds en Prins Bernard Cultuurfonds) 

uitsluitend nog de tweede verdieping. Dit bevordert de inbedding van het nieuwe concept van 

Libertum in de Chocoladefabriek. Aan het einde van het jaar is wél gebleken dat de aanpassing niet 

kon worden doorgevoerd door Duinzand en er is in 2022 met https://www.atelieralkema.nl/ een 

nieuwe ontwerper gezocht en gevonden die het bestaande concept rond de vier programmalijnen 

vrijheid, verzet, botsingen en vreedzaam samenleven uitwerkt. Daarbij zijn de partners in de 

Chocoladefabriek betrokken. Inhoudelijk blijft de nadruk liggen op hedendaagse kwesties met een 

unieke verhaallijn en de Tweede Wereldoorlog als historisch referentiepunt. Het vormt ook een 

raamwerk voor de inrichting van de educatie richting de scholen (zie onder educatie).  

 

  

https://www.atelieralkema.nl/
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Kern van de Freedom Experience zijn de vier programmalijnen vrijheid, verzet, botsingen en 

vreedzaam samenleven. In het oorspronkelijke plan werd uitgegaan van inrichting op alle 

verdiepingen van de Chocoladefabriek terwijl het aangepaste plan zich concentreert op louter de 

tweede verdieping. Dit sluit logistiek ook beter aan bij wensen van de partners in de 

Chocoladefabriek wat de inbedding in het concept van de Chocoladefabriek bevordert. Inhoudelijk 

ligt de nadruk meer op hedendaagse kwesties dan op de Tweede Wereldoorlog. Dit wordt veel meer 

referentiepunt.  

 

EXTERNE CONTACTEN  

 

Contacten en samenwerkingsverbanden  

Met veel instellingen en organisaties onderhoudt Libertum, zoals:  

•  Nederlandse Museumvereniging 

•  Vereniging van Musea in Zuid-Holland 

• Erfgoedhuis Zuid-Holland  

• CEPVO: Cultuur Educatie Primair en Voortgezet Onderwijs 

• Gemeente Gouda 

• Gemeente Krimpenerwaard 

• Stichting 4 en 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  
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Daarnaast heeft Libertum samenwerkingsverbanden met:  

• Bibliotheek Gouda  

• Streekarchief Midden-Holland  

•  Zentrum für verfolgte Künste in Solingen (Duitsland) 

• Museu Damião de Góis in Alenquer (Portugal) (in voorbereiding) 

 

Sponsoren en donateurs 

Libertum van zich verheugen op een grote groep 'vrienden' van Libertum die met regelmaat Libertum 

voorzien van financiële bijdragen.  

 

ORGANISATIE 

 

Bestuur  

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

•  Hans van den Akker, voorzitter 

•  Ton Schönwetter, secretaris 

•  Teun Hardjono, bestuurslid  

•  Laura Osorio Iregui, bestuurslid  

 

Tijdens het verslagjaar zijn twee nieuwe leden tot het bestuur toegetreden: 

- Henk de Vries, in de functie van penningmeester  

- Albert Struijk, die de portefeuille collectiebeheer en ICT op zich heeft genomen.  

 

Als gevolg hiervan is het bestuur ingaande 1 januari 2022 als volgt samengesteld: 

• Hans van den Akker, voorzitter 

• Ton Schönwetter, secretaris  

• Henk de Vries, penningmeester 

• Teun Hardjono, bestuurslid  

• Laura Osorio Iregui, bestuurslid 

• Albert Struijk, bestuurslid   

 

Raad van Advies  

Ook in 2021 kon Libertum beschikken over een Raad van Advies, bestaande uit een zestal leden met 

deskundigheid en een breed netwerk in de Goudse samenleving en daarbuiten. Er zijn stappen gezet 
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voor de herstart van de Raad van Advies, met twee kandidaten voor aanvulling van de adviesraad, is 

gesproken over deelname en voorzitterschap. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies 

aan het bestuur. De voorzitter van de adviesraad neemt deel aan de maandelijkse 

bestuursvergaderingen.  

 

Directie 

In 2021 is Sigfried Janzing bereid gevonden als interim directeur, gedetacheerd vanuit het 

Streekarchief Midden-Holland, de dagelijkse leiding van Libertum op zich te nemen met de focus op 

de verbouwing en inrichting van de tweede verdieping.  

 

Vrijwilligers 

Tijdens het verslagjaar kon Libertum rekenen op de zeer welkome ondersteuning van circa 20 

vrijwilligers. Zonder hen zouden al de hiervoor genoemde activiteiten niet hebben kunnen 

plaatsvinden. Met de vrijwilligers wordt 1x per kwartaal overleg gevoerd om de verbinding in de 

organisatie te versterken. Met de partners in de Chocoladefabriek zijn stappen gezet voor de opzet 

van een vrijwilligersbeleid met daaraan gekoppeld de vrijwilligersinzet. Via het VIP werden, 

vooruitlopend op dat beleid en op de realisatie van de Freedom Experience reeds proefgedraaid met 

de uitzetting van een aantal vrijwilligers vacatures (gastheer / -vrouw, educatief begeleider). 

 

Externe inhuur 

Libertum maakt daarnaast veelvuldig gebruik van de diensten van: 

- een educatie-medewerker 

- een communicatie-medewerker 

- een administratief medewerker 

- een coördinator Ontmoetingscafé.  

 

COLLECTIE 

Wegens de verbouwing ligt de collectie in depot opgeslagen zowel deels bij het Streekarchief 

Midden-Holland als in een gehuurde opslaglocatie van Shurgard. Aan het eind van het verslagjaar is 

de huur van de huur locatie bij Shurgard beëindigd en is de collectie verhuisd en in depot opgeslagen 

bij Van Noort B.V. Waddinxveen. 
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COMMUNICATIE 

De communicatie over de vele ontwikkelingen bij en activiteiten van Libertum is in 2021 verder 

verbeterd door intensiever gebruik van social media, zoals Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn. 

Daarnaast worden de dagelijks bij Libertum betrokken personen en organisaties door middel van 

Nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. De website www.libertum.nl is met een aanzienlijk aantal 

items uitgebreid.  

 

 

 

 

FINANCIËN 

Jaarlijks wordt door een extern accountantskantoor de jaarrekening opgesteld.  

Deze wordt conform wettelijk voorschrift gepubliceerd.  

Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven uit de jaarrekening van het verslagjaar is opgenomen 

in de bijlage bij dit jaarverslag.   

 

 

 

  

http://www.libertum.nl/
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Bijlage : Staat van baten en lasten 2021 

 

 


