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                                            Jaarverslag Geuzenmaand 2020 

 
 

1  Vooraf 
 

De Geuzenmaand had in 2020 als thema: “Den juisten tijd”. Dit thema is ontleend aan een 
onderdeel van de tekst op het Geuzenmonument op de Markt in Vlaardingen: “Verzet tegen 

den vijand geschiedt steeds op den juisten tijd”. 
 
Als gevolg van het coronavirus verliep de Geuzenmaand geheel anders dan we te voren 
hadden gedacht. Door de maatregelen tegen de verspreiding van het virus was bezoek aan 
de tentoonstellingen al snel niet meer mogelijk. Ook voor andere activiteiten gooide het 
virus roet in het eten.  

 
2  Activiteiten 
 
2.1  Wandeling      1 maart  
 

De Geuzenmaand vormde het thema van de eerste van een reeks pelgrimswandelingen door 
Vlaardingen. Gestart werd bij de Rehobothkerk aan de Billitonlaan. Er werd gewandeld door 
straten die herinneren aan de Geuzen. Geëindigd werd bij De Windwijzer waar gratis soep 
en brood werd aangeboden. Ook de Geuzen wandelden vroeger door de stad en uit die 
wandelclub, Flardinga genaamd, is het Geuzenverzet ontstaan.  
 

2.2 Opening in de Windwijzer     3 maart in de Windwijzer 

 

De journalist Lex Runderkamp gaf een inzicht in de problematiek van het Midden Oosten. De 
begeleidende  filmfragmenten waren zeer indringend. Vanuit het publiek werden pittige 
vragen gesteld, die op bedachtzame wijze werden beantwoord. Uit de antwoorden bleek 
duidelijk dat sociale en culturele structuren verhinderen dat de “Westerse” normen en 
waarden één op één daar worden aanvaard. Het aloude stamverband weegt zwaarder in de 
regio dan de individuele opvattingen. Ook geldt vanouds: “Wie in een gebied geld en wapens 
heeft, bezit ook de macht.” 
 

De openingsavond werd muzikaal begeleid door het trio Musica Extrema.  
 
 



 
2.3 Foto expositie       3 maart in de Windwijzer 
 
Tijdens de openingsavondavond werd ook de fototentoonstelling verzorgd door Beaty Czeto 
geopend. Als gevolg van de Coronapandemie bleven de inzendingen hangen tot in augustus.  
Evenals in voorgaande jaren overtrof het aantal aanmeldingen de beschikbare ruimte. 
De Windwijzer werd in de “lock down”-periode op beperkte wijze voor bijeenkomsten 
gebruikt. Het aantal bezoekers dat de foto’s bekeek is daardoor moeilijk in te schatten. 
 
                                                                                                    

 
 
 
 
 
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                   Meisje in Tortilla bakkerij,  
                                                                                                             William Fonseca, León, Nicaragua,     
                                                                                                             2019.  
                                                                                                                         Foto: Marcel Terlouw                                                                           
                                                                                                  
 

 
2.4  Tentoonstelling Palet van Verzet    4 maart in de bibliotheek 
 
In de tentoonstelling ‘Palet van Verzet’ werden 14 moedige vrouwen van toen en nu 
geportretteerd. Vijf verzetsvrouwen uit de Tweede Wereldoorlog, negen vrouwen die na de 
Tweede Wereldoorlog rebelleren tegen ‘vrouwonvriendelijke’ praktijken. De grote gemene 
deler: ze wilden een verschil maken. En ze maken een verschil. Ze zijn verontwaardigd over 
onrecht, zijn bereid hun eigen veiligheid op het spel te zetten en staan voor ‘zijn wie je bent’. 
Bij de opening door wethouder Silos en Sahra Muse was een kleine groep mensen aanwezig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Foto M.G. Nieuwstad 
 

 
De leerzame tentoonstelling, georganiseerd door de Bibliotheek De Plataan en het Platform 
Ander Vlaardingen verdiende het veel bezoekers te trekken, maar het virus kwam 
tussenbeide. 
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2.5 Kunsttentoonstelling Den Juisten Tijd     6 maart  
 
De Grote Kerk was een nieuwe locatie voor de tentoonstelling georganiseerd door Jan van 
Dorp, de nieuwe curator. In totaal 27 kunstenaars hadden een werk rond het thema 
ingezonden. Ongeveer 120 personen waren aanwezig. Na een kort welkomstwoord van de 
curator en een  toelichting op de werkwijze, begaf het gezelschap zich na bezichtiging lopend 
naar het Museum Vlaardingen.  De officiële opening werd daar verricht door mevrouw 
Kathleen Ferrier, voorzitter van de Stichting Geuzenpenning. In een derde locatie, Kade 40, 
droeg Marijn Dekker een gedicht voor en was de openingsborrel. Alle drie de locaties 
werden kort na de opening gesloten in verband met de pandemie. 
 
Een uitgebreide en fraaie catalogus was beschikbaar voor geïnteresseerden en bezoekers. 
De kunstwerken werden na afloop van de Geuzenmaand overgebracht naar het World Art 
Centre in Delft. Het aantal bezoekers op deze locatie is onbekend.  

 
 
 

 
 

 

 

 

2.6 Agnetalezing      8 maart 

Op Internationale Vrouwendag werd in Museum Vlaardingen door Cora Laan een lezing 
gehouden over 100 jaar vrouwenrechten. Kracht van Vrouwen Vlaardingen heeft onderzoek 
gedaan naar 100 jaar vrouwenkiesrecht in Vlaardingen en hierover een zgn. Zij-Schrift 
gemaakt. 
Ons bestuurslid Ineke Nieuwstraten schreef hiervoor het Voorwoord. Aan haar werd het 
eerste exemplaar van dit tijdschrift uitgereikt. 
 
2.7 Oorlogsfotograaf aan het werk    12 maart, ook in de bibliotheek 
Mariëlle van Uitert, een van de geportretteerden bij Palet van Verzet, hield op 12 maart een 
inleiding over haar werk als oorlogsfotograaf. De aanwezigen reageerden met vragen, wat 
leidde tot dieper inzicht door de antwoorden van de spreekster.  
 
                                                      Onder de bezoekers was ook Yahya Assir die op 13 maart  
                                                      namens de Saoedische mensenrechtenorganisatie ACPRA 
                                                      (the Saudi Civil and Political Rights Association) de     
                                                      Geuzenpenning in ontvangst mocht nemen.  
 

                        
 
                   Na de lezing was het mogelijk om een petitie van Amnesty   
                   Internationaal te ondertekenen. Ook Yahya Assir zette zijn 
                   handtekening.   
                                 
                     Ineke Nieuwstraten 
 



 

2.8 Publicaties Marleen Bos en Bojoura Stolz 

 

In voorgaande Geuzenmaanden interviewde Marleen mensen en portretteerde Bojoura 
deze voorafgaande aan de Geuzenmaand. Het resultaat van hun inspanningen werd dan 
geëxposeerd. In 2020 kozen zij voor een andere aanpak. Vijf keer werd nu in de huis-aan-
huis-krant Groot-Vlaardingen een interview met een portret geplaatst. Het betrof dit jaar 
gesprekken met Dong Ye Kloppenburg, Jan Wagner, Hussam Alazzawi, Abeltje Hoogenkamp 
en Hugo Mulder. Een zesde interview – met Alex Boogers – is in verband met de 
coronamaatregelen geannuleerd. 
 
2.9 Overige activiteiten 
 
Bij de voorbereiding van deze Geuzenmaand bleek dat met name het primair onderwijs zich 
in 2020 zou concentreren op 75 jaar bevrijding. De Geuzenmaand zou geen of minimale 
aandacht krijgen. Dit gold in mindere mate voor het secundaire onderwijs. De sluiting van 
het onderwijs had als effect dat de geplande filosofielessen geen doorgang konden vinden. 
 
De geplande lezing van Willy Atema over ‘De hadj en Mekka’ werd uitgesteld tot in de 
Vredesweek in september. Deze lezing werd toen gehouden in de Ayup Sultan moskee en 
trok een geïnteresseerd publiek van een vanwege corona gelimiteerd aantal van 40 
personen.  
 
De Geuzenpenning werd dit jaar toegekend aan de Saoedische mensenrechtenorganisatie 
ACPRA (the Saudi Civil and Political Rights Association). De onderscheiding werd namens de 
ACPRA in ontvangst genomen door Yahya Assiri. Als gevolg van de anti-coronamaatregelen 
vond de uitreiking van de Geuzenpenning in zeer beperkte kring plaats. Onze gebruikelijke 
activiteit bij die plechtigheid kon niet meer. 

Op 4 mei is een krans gelegd bij het Mensenrechtenmonument te Vlaardingen.  

 

3  Financiën 
 

Hieronder ziet u een overzicht van de Baten en lasten en van de Balans per eind 2020. 

 
1. Baten en lasten Stichting Geuzenmaand in 2020 

Baten Lasten 

Giften particulieren                €  1.155,00 

Giften instanties 

- Gem. Vlaardingen € 11.000,00 
- Fonds Schiedam 

  Vlaardingen e.o.    €   6.000,00 

    Totaal giften instanties      € 17.000,00 

                        Totaal giften € 18.155,00 
Overige inkomsten                €        00,00                   

Kosten activiteiten                  € 17.015,92 

Organisatie/overheadkosten    €        27,05         

Bankkosten                            €      139,19 
 

 

 

Inkomsten                            € 18.155,00 Uitgaven                                €  17.182,16 

     Saldo baten en lasten 2020 €       972,84 
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2. Balans Stichting Geuzenmaand per 31 december 2020 

Activa Passiva 

Debiteuren                            €       00,00 

 

Kas/bank 

           Bankrekening             €   1.402,90 
 

Saldo voorgaande jaren           €     430,06 

Saldo baten en lasten 2020      €     972,84 

 

Crediteuren                             €       00,00 
Leningen                                 €       00,00 

Totaal activa                             
                                            €  1.402,90 

     Saldo passiva en  
     eigen vermogen                  €  1.402,90 

 

4  Publiciteit 

 
Dit jaar werd weer 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.  
Voor de Geuzenmaand wordt ook aandacht gevraagd door middel van het uitsteken van de 
Geuzenmaandvlag. Meer vlaggen dan voorgaand jaar waren in het straatbeeld zichtbaar. 
Plaatsen buiten Vlaardingen waar de vlag uitgehangen werd zijn onder meer Lekkerkerk, 
Terneuzen, Rijswijk, Schiedam en Den Haag. Aan het Oranjehotel in Scheveningen schonken 
we twee vlaggen. Vervolgens vroegen buren van het Oranjehotel ook vlaggen aan. In het 
laatste kwart van de maand waren alle kleine vlaggen uitverkocht. 
Het bestuur van de stichting Geuzenmaand heeft naar aanleiding van veel suggesties en 
verzoeken besloten te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om digitale kanalen nog 
beter te benutten. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan podcasts en You Tube.  
 

5  Bestuur 
Gedurende de maand maart kreeg onze secretaris, Rienus Nieuwstad, een oogaandoening 
waardoor hij niet meer in staat was zijn functie naar behoren uit te oefenen. Zijn  taak heeft 
hij daarom overgedragen aan Kees Poot. Wel blijft hij lid van het bestuur.  
 
Vlaardingen, 23 maart 2021 

Dit Jaarverslag is goedgekeurd door het Bestuur van de Stichting Geuzenmaand per 

23 maart 2021 

 

De Stichting Geuzenmaand stelt zich ten doel de Vlaardingse bevolking meer bewust 

te maken van het gedachtegoed van de verzetsgroep ‘De Geuzen’ en de vertaling 

daarvan naar de tijd waarin we leven. Daartoe organiseert de stichting jaarlijks culturele 

en educatieve activiteiten in de breedste zin van het woord in de maand maart. Onze 

activiteiten werden in 2020 financieel gesteund door de Gemeente Vlaardingen en het 

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o..  
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