
DE VREDESBOOT
Halfjaarlijks contactblad van het

Museum voor Vrede en Geweldloosheid
Vijftiende jaargang nr. 1, juni 2009

DE ACCEPTGIROKAART

Zoals altijd treft u bij deze Vredesboot een 
acceptgirokaart aan. U kunt hem uitsluitend 
gebruiken voor uw bijdrage over 2009. 
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 bij mededelingen een gewone 
overschrijvingskaart. Vermeld wel altijd het 
nummer dat in het witte vlakje staat.

TENTOONSTELLINGEN

In de afgelopen periode waren weer diverse 
tentoonstellingen. ‘Vergeven-Verzoenen‘ was 
te zien in de bibliotheek van Groesbeek en 
in verschillende kerken (de Chr. Koning te 
Geleen, de OLV van Altijd Durende Bijstand te 
Lindenheuvel en de Pastoor van Ars in Geleen). 
In Elspeet had ‘Onderdrukking en Bevrijding 
over Duitse dienstweigeraars tijdens WO II’ veel 
belangstelling in Mennorode conferentiecentrum. 
De nieuwe tentoonstelling Gandhi: Geweldloze 
actie – Vrede is de weg, was in Wijk aan Zee te 
bezichtigen. 

Schinnen, Geleen en omgeving: t/m 5 juli 2009: 
Vergeven – Verzoenen. Verhalen met foto’s die 
een indringend en persoonlijk beeld geven van 
vergeving en verzoening wereldwijd. De verhalen 
komen van mensen die zelf geweld doorgemaakt 
hebben. Info: 046-474 55 67 (Frans Peters).

Amersfoort: Van 1 augustus t/m 30 september: 
Gandhi: Geweldloze actie – Vrede is de weg. 
Deze tentoonstelling geeft een beeld van het leven 
en denken van Gandhi. Plaats: Johanneskerk, 
Westsingel 30. Info: info@johanneskerk.nl.

Maastricht: Van 2 t/m 31 oktober 2009: Gandhi: 
Geweldloze actie – Vrede is de weg. Plaats: 
Woonzorgcentrum De Beyart, Brusselsestraat 38. 
Info: 043-631 17 00. (mw. M. Boselie).

Hein van der Kroon

 Maak een vuist tegen geweld! (met een  
 bloem in plaats van een boksbeugel)

INTRODUCTIE

Mijn naam is Magaly C. Scoop. Ik ben geboren 
in in Venezuela, maar op Curacao (Ned. Antillen) 
opgevoed, omdat mijn vader een Antilliaan is. Na 
afronding van de Mavo, heb ik op de Antillen en 
in Venezuela verschillende cursussen gevolgd, 
zoals voor secretaresse en administratie. 

Ik heb drie volwassen kinderen. Nadat ze voor 
hun studie naar naar Nederland kwamen, zijn 
mijn moeder en ik samen ook naar Nederland 
gereisd en hebben ons daar gevestigd. 

Ik werk bij de SDU uitgeverij als administratief 
medewerker. Was drie jaar lid van De 
Ondernemingsraad. Momenteel ben ik ook lid 
van de bedrijfshulpverlening. Mijn hobby’s zijn: 
Bowlen, zwemmen, en fietsen. 

Op zoek naar informatie over Bertha von Suttner, 
kwam ik de website van het Vredesmuseum 
tegen en raakte geïnteresseerd in het vredeswerk. 

Ik heb al gewerkt als vrijwilliger voor 
monumentenzorg en de stichting Anne Frank 
(Het achterhuis) op de Antillen. Zoals ik mij voor 
de andere werken heb ingezet, zal ik nu ook mijn 
bijdrage leveren als secretaris.
 
Magaly Scoop
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Eindredactie:  Hein v.d. Kroon 
Hoofdredactie: Jolanda Holleman
Adres: Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam
Telefoon: 020-668 18 68 (di. en wo. 10.00–16.00 uur)
b.g.g. 015-212 16 94 (ook faxnr.)
e-mail: vredesmuseum@worldmail.nl
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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,
Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam.

JAARVERSLAG 2008

In het afgelopen jaar heeft het Museum voor 
Vrede en Geweldloosheid weer diverse, 
veelzijdige activiteiten ontplooit. Het bestuur 
verwelkomt de nieuwe secretaris, Magaly Scoop, 
en voorts de nieuwe AB-leden Jannes Mulder 
namens Artsen voor vrede en Paul Berendsen 
namens Wereld Federalisten Nederland. 

Door het hele land werden in openbare ruimten 
meerdere tentoonstellingen geëxposeerd. De 
drijvende kracht hierachter is Marie-An Schut. 
Onze website werd weer druk bezocht met 
dank aan onze webmaster, Chris Geerse. Voorts 
werden heel wat vredesspellen verkocht. We 
kunnen vol vertrouwen het jaar 2010 tegemoet 
zien.

Op 21 september -Wereldvrededag- waren we 
met een stand aanwezig op twee manifestaties: in 
Rotterdam bij het huis van Erasmus en in Leiden 
bij het humanistisch vredesberaad. Daarbij waren 
twee vrijwilligers actief.

De Vredesboot verscheen twee keer met 
bijdragen van verschillende bestuursleden. De 
hoofdredactie was weer in goede handen bij 
Jolanda Holleman.

In 2008 waren er 22 minder donateurs dan in 
2007. Er kwamen vijf nieuwe donateurs bij en 27 
donateurs hebben hun donateurschap beëindigd. 
Het bedrag dat deze donateurs bijeen hebben 
gebracht, is wel toegenomen in vergelijking met 
2007 € 8.985 tegen € 8.752 in 2007. Begroot was 
€ 8200. Per donateur werd gemiddeld € 25,17 
bijgedragen tegen € 23,09 in 2007. De afname 
van het aantal donateurs werd dus ruimschoots 
gecompenseerd door de hogere gemiddelde 
bijdrage.

Afgelopen jaar was er een toename in het aantal 
keren dat een tentoonstelling is uitgeleend, in 
2008 zestien keer, tegenover twaalf keer in 2007. 
Dit verschil is enerzijds te verklaren doordat er 
twee nieuwe tentoonstellingen bij kwamen. De 
belangrijkste tentoonstelling die werd opgeleverd, 
was ‘Ghandi: Geweldloze actie – Vrede is de 
weg’.

Maar het verschil wordt ook veroorzaakt door 
de inzet van Marie-An Schut, die in 2008 met 
veel enthousiasme en inzet zich consequent op 
de afzet van tentoonstellingen heeft gericht en 
ook de nieuwe Ghandi-tentoonstelling heeft 
verzorgd..

En daarnaast waren ook de inspanningen van 
DB-lid Hein van der Kroon van belang, die 
verantwoordelijk was van voor de uitleen van een 
half jaar van de tentoonstelling Onderdrukking 
en Bevrijding aan het museum Liberty Park in 
Overloon.

Er werd een begin gemaakt met het beoordelen 
van alle tentoonstellingen. Daarvoor werd een 
beoordelingsschema gesteld met criteria zoals de 
staat van de tentoonstelling, de ‘uitleenbaarheid’, 
de actualiteit van de inhoud. Aan de hand van 
het schema zal in 2009 de definitieve selectie van 
tentoonstellingen gemaakt worden met betrekking 
tot opknappen of afdanken van tentoonstellingen.
In 2008 werden twee tentoonstellingen aan 
ons virtuele museum toegevoegd n.l. Gandhi 
en een tentoonstelling van tekeningen die 
schoolkinderen uit Sittard maakten t.g.v. 
Internationale Vredesdag.

Volgens Alexa, een bedrijf dat de populariteit 
van websites vergelijkt, staat onze website op 
de 28e plaats op de lijst van 259 Nederlandse 
museumwebsites. We staan direct na het 
Legermuseum en het Amsterdams Historisch 
Museum maar voor o.a. het Aviodrome. 

In de rubriek ‘vrede’ staat onze website op de 1e 
plaats gevolgd door ‘De Vredessite’, Pax Christi 
en de Stichting Vredeseducatie.

In 2008 resulteerde een batig saldo groot € 6.930. 
Dat is veel meer dan begroot en ook meer dan 
vorig jaar (€ 4.632). De voornaamste redenen 
hiervoor waren: de meevallende kosten van 
onze coördinator reizende tentoonstellingen 
doordat hij minder uren maakte dan begroot; 
de meevallende kosten van het maken van de 
Gandhi-tentoonstelling; de hogere rente en 
kleinere meevallers op veel posten.

Financiële meevallers zijn niet altijd gunstig. 
Op een aantal punten duiden ze op minder dan 
gewenste activiteit, eigenlijk altijd veroorzaakt 
door gebrek aan menskracht.

Chris Geerse, penningmeester


