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Geachte College, 

 

Hierbij bieden wij het Jaarverslag over 2019 van de Stichting Geuzenmaand aan. Voor onze activiteiten in dat jaar heeft u ons een 
subsidie toegekend onder nummer: 1694668 dd 20 december 2018. 
 
Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen, 
Hoogachtend, 
 
 
 
Marinus G. Nieuwstad 
secretaris 
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Overzicht Geuzenmaand 2019 
 
1 Inleiding 
 
Op 10 december 2018 bestond de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 70 jaar. In Vlaardingen 
was dat de start van een campagne met het motto “Mensenrechten die vier je.” Een jaar lang stond elke maand 
op de 10e een ander mensenrecht centraal, dat was de bedoeling van de lokale afdeling van Amnesty 
International. Tijdens de voorbereiding van de Geuzenmaand 2019 besloot ons bestuur aan te haken bij deze 
campagne van Amnesty International en andere deelnemende organisaties. 
De organisaties en personen die mede werken aan de 6e Geuzenmaand vonden dit een werkzaam motto, te meer 
daar lange tijd onzekerheid bestond over de persoon of organisatie waar aan de Geuzenpenning zou worden 
toegekend. Het werd in 2019 padre Alejandro Solalinde Guerra uit Mexico. Ondanks dat een paar activiteiten 
geen doorgang vonden, was het weer een geslaagde manifestatie. 
 
2 Chronologie van de maand 
2.1 Officiële opening op 6 maart 
 
Ruim 100 mensen bezochten de officiële opening in de Windwijzer. Als spreker was uitgenodigd mevrouw K. 
Ferrier, voorzitter van de Stichting Geuzenpenning. Op inspirerende wijze gaf zij haar gedachten weer over de 
beleving van de mensenrechten.  De muziek werd verzorgd door Trio Tango Extremo 
 
 

 
 
 
Op deze avond werd tevens de jaarlijkse fototentoonstelling geopend. Het aantal inzendingen overtrof weer de 
beschikbare ruimte, zodat curator Beaty Szeto noodgedwongen een keuze moest maken. Het aanbod en de 
diversiteit bewijzen dat deze tentoonstelling ruime bekendheid geniet. 
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2.2 Opening Anne Frank tentoonstelling 
 
Gedurende de morgen van 6 maart vond in de centrale bibliotheek de opening van de Anne Frank 
tentoonstelling plaats. Bij deze opening door wethouder Silos was ook de directeur van het Anne Frankhuis 
aanwezig. Zijn betoog sprak de aanwezige kinderen van de school “het Kameleon” zeer aan. 
 

 
 
De vrijwilligers die de schoolgroepen begeleidden waren tevoren getraind door het Anne Frank huis. Zowel van 
scholen als van de vele gewone bezoekers van de bibliotheek waardeerden de tentoonstelling.   
 
 
2.3 Opening kunsttentoonstelling 8 maart 
 
Curator Frans de Winter slaagde er ook dit jaar weer in een kunstwerken met grote zeggingskracht bijeen te 
brengen. De ruimte op de eerste verdieping van het museum bleek meer geschikt te zijn, dan de hal op de 
begane grond. Medewerking aan de opening verleenden de dichter Daniel Dee en de junior stadsdichter. 
De curator stelde een uitvoerige toelichting op het tentoongestelde ter beschikking van het publiek. Ongeveer 50 
mensen bezochten de opening. Met name de bezoekers van het museum en Kade40 waren het die in de loop van 
de maand stilstonden bij de kunstwerken van deze expositie.  
 
2.4 Opening Portretten van Moed 14 maart 
 
Marleen Bos en Bojoura Stolz interviewden en tekende portretten gedurende februari. Het resultaat van hun 
inspanningen werd getoond in de hal van Vaartland. Een deel van de geportretteerde personen was bij deze 
opening aanwezig. Onze secretaris vertegenwoordigde ons bestuur.  
De portretten werden tentoongesteld in het Groen Van Prinstererlyceum en in het verpleeghuis Vaartland. Beide 
lokaties waren nieuw als uitvoeringsplek gedurende de Geuzenmaand. 
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2.5 Gezamenlijke maaltijd in de Lucaskerk 15 maart  
 
Zestig mensen waren aanwezig. De laureaat1 en zijn broer waren bij deze maaltijd aanwezig, die verzorgd werd 
door Lucascooking. De laureaat hield een gloedvol betoog, waarbij hij met humor over zijn ervaringen sprak. 
Voor vertaling van Spaans naar Nederlands en omgekeerd zorgden Maurice van Beers en Dani Kerst De 
aanwezigen zongen tijdens de muzikale intermezzi  een aantal liederen uit volle borst mee.. 
 
2.6 Ontmoetingen 21 maart 
 
David de Beer, die in diverse conflictgebieden aan verzoeningsmissies deelnam, keek terug naar ontmoetingen 
die hij met diverse mensenrechten activisten en politici had. Bijvoorbeeld: eens ontmoette hij in een 
conflictgebied een jonge student, die hij jaren later tegen in de functie van rechter bij het Internationale 
Strafgerechtshof. De spreker heeft al twee aanvragen voor herhaling gekregen. 
 

 
1 padre Alejandro Solalinde Guerra 
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2.7 Lezing op 26 maart 
 
Willy Atema voor de pauze en Hans Rikken na de pauze gaven hun visie op de relatie tussen kunst en 
mensenrechten. De lezing van Willy was zeer grondig voorbereid. Zij gaf in de breedte een aantal dilemma’s 
over de vrijheid van meningsuiting weer. Hans Rikken gaf een aan de hand van een schema een interessante 
visie op deze dilemma’s. Tijdens de discussie na deze lezingen gaven de aanwezigen blijk van hun standpunten.  
 
 
2.8 Vrijhedenwandeling 
Anders dan in voorgaande jaren was daar wel belangstelling voor. Het Serviceteam Vlaardingen, dat deze 
wandeling verzorgde heeft overigens besloten deze wandeling niet in deze vorm voort te zetten aangezien een 
moderne versie via een app beschikbaar is. 
 
2.9 Hoorspel en inzet lokale omroep 
Omroep Vlaardingen zond een hoorspel over de Geuzen uit, met instemming van de schrijvers van dit hoorspel. 
In drie weken tijd werd de uitzending verzorgd. De eerdere opname van de officiële opening kon vanwege 
gebreken kon door technische problemen helaas niet uitgezonden worden. 
 
2.10 Carillon en orgel   
 
Wekelijks werden tijdens de maand maart bij de bespeling van het carillon en het orgel 
van de Grote Kerk aandacht besteed aan de Geuzenmaand. 
 
2.11 Informatiepanelen 
De geactualiseerde informatiepanelen over de Geuzenpenning vonden een onderdak in het Museum. Voorheen 
stonden ze in de Publiekshal van het gemeentehuis. 
 
 
2.12 Stadsarchief en Streekmuseum 
 
Vanaf 11 februari tot en met 24 juni 2019 boden het Stadsarchief Vlaardingen samen met Streekmuseum Jan 
Anderson en de Stichting Geuzenpenning het erfgoedproject ‘De Geuzen in de Tweede Wereldoorlog’ aan. 
Doelgroep is het Vlaardingse basisonderwijs, de groepen 7. Een en ander vindt plaats onder de paraplu van het 
kunst & cultuuraanbod van KADE40, ‘Vlaardingse Schatten’ genaamd.  
Bijna alle basisscholen doen hieraan mee. Totaal circa 600 leerlingen. 
 
2.13 Filosofielessen 
 
Mirjam Poolster gaf in vijf klassen van het Geuzencollege aan de Willem de Zwijgerlaan. ( 100 leerlingen) 
 
3) Aantal deelnemers (zover niet genoemd bij de beschrijvingen) 
Bij de officiële opening op 6 maart waren ruim 100 mensen aanwezig. 
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Bij de opening van de kunsttentoonstelling waren circa 90 mensen aanwezig; 
Bij de opening van de Anne Frank tentoonstelling waren circa 20 leerlingen en evenveel volwassenen 
aanwezig. 
Bij de lezingen van David de Beer en Willy Atema waren alle beschikbare stoelen bezet. ( respectievelijk 75 
en 60  bezoekers)  
 
Er heeft geen registratie van bezoekers aan de tentoonstellingen plaats gevonden. Bij de fototentoonstelling in 
de Windwijzer en die in Kade 40 kunnen de gebruikers van de ruimten als belangstellenden aangemerkt 
worden. Bij Kade 40 zijn dat minimaal 100 bezoekers per dagdeel. Hoeveel actieve kijkers de tentoonstelling 
in Vaartland zagen, is moeilijk in te schatten. De gebruikte ruimte is een verbinding tussen delen van het 
gebouw. 
 
 
4) Publiciteit. 
 
Dit jaar werd voor het eerst gebruik gemaakt van een aantal driehoeksborden langs de wegen in Vlaardingen. 
Verder werden alle manifestaties aangekondigd in de dagbladen, de digitale media en de radio. De website 
fungeerde als veel bezochte informatiebron. Folders werden in een beperkte oplage verspreid. 
 
Voor de Geuzenmaand wordt ook aandacht gevraagd door middel van het uitsteken van de Geuzenvlag. Meer 
vlaggen dan voorgaand jaar waren in het straatbeeld zichtbaar. Plaatsen buiten Vlaardingenwaar de vlag 
uitgehangen werd zijn onder meer Lekkerkerk, Terneuzen, Rijswijk, Schiedam en Den Haag. In het laatste 
kwart van de maand waren alle kleine vlaggen uitverkocht. 
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Bijlage 1 
 
Gedicht van Daniel Dee 
 
Drieluik voor alle schooiers en armoedzaaiers  
 
1. A working class hero is something to be 
 
De fabriek waar compassie wordt geproduceerd  
is stilgevallen en voor het eerst in eeuwen  
komen de arbeiders naar buiten hun gezichten  
ouder dan de tijd van woorden de arbeiders  
ze schreeuwen niet maar in hun ogen staat  
het verwijt te lezen: jullie zijn ons vergeten  
 
2. Een verloren geluid dat niet thuis te brengen is  
 
nadat ik van geen enkel belang meer was  
een uitgeperst appeltje van oranje  
voor de sadistische alfamannetjes  
van het we-passen-enkel-ons-beleid-aan-als-het-voor-ons-en-onze-portemonnee-gunstig-is-gezag 
die mij alle variaties van negeren hebben getoond  
kleineerden ze mij  
zetten mij in de dop van een okkernoot  
en die dop in een tobbe gevuld met water  
wiegden onbehouwen tot ieders hilariteit de tobbe  
tot ze ook daar genoeg van hadden  
'nou joh well done  
dan gaan we nu aan het bier  
wij gaan aan het bier  
want we hoeven niks meer te doen nu'  
mij achterlatend met een vloed  
om en in mij kolkend en kokend  
van hoge golven die bergen doet beven  
tot het punt van overlopen losbreken uitbarsten  
en mijn vrees voor het waar en wanneer  
 
3. Vier scholletjes voor de lekkere trek  
 
van de markt kwam ik thuis  
met tien sinaasappels twee ons kaas vier scholletjes  
die ik niet eens nodig maar waar ik wel trek in had  
alsmede het woord stabiel  
stabiel is geen mooi woord  
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het is me te iel te labiel te schriel te schraal  
de betekenis bevalt me evenwel vele malen meer  
een stabiele geest een stabiele samenleving  
dat je zeg maar van de markt kan thuiskomen  
met tien sinaasappels twee ons kaas vier scholletjes  
al je ledematen intact en je kinderen nog aan je zijde  
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Bijlage 2 
 
Voor de fototentoonstelling kwamen ruim 60 inzendingen binnen, waaruit wij 35 gekozen, geprint en gehangen 
hebben. Elk jaar groeit de interesse, alle namen noemen lijkt me moeilijk, het zijn kunstenaars en journalisten.  
Dit jaar allemaal Nederlanders, wonend en werkend in Vlaardingen, Maassluis, Schiedam, Amsterdam, 
Rotterdam, Leiden, zelfs in Zwitserland en Thailand.  
Niet alleen het aantal inzendingen groeit, maar ook de info-tekst erbij.  
Uit de vele bijdragen is voor dit verslag gekozen voor een foto van Willem Overtoom. 
 
 

 
 
 


