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Van de voorzitter 
Het is, op het moment dat ik deze bijdrage aan het jaarverslag 2019 schrijf, al enkele weken na de moord op George Floyd in Minneapolis; een 

moord die de westerse wereld stevig op zijn kop heeft gezet. De onderwerpen racisme, discriminatie en tolerantie staan wereldwijd weer heel 

duidelijk op de kaart. Aan de andere kant is het verzet tegen en het onbegrip over de protesten tegen racisme, discriminatie en tolerantie ook 

toegenomen. Helaas lijken de tegenstellingen binnen de samenleving zowel in Nederland en Europa als aan de overkant van de oceaan sterk te 

zijn toegenomen. Het is dus alle hens aan dek. We moeten samen, met alle 17 miljoen Nederlanders, de 450 miljoen Europeanen en de 328 

miljoen Amerikanen ervoor zorgen dat deze tegenstellingen niet escaleren.   

 

Ook al staat racisme, vooral de tegenstelling tussen zwart en wit, op dit moment veelal centraal, het gaat om meer. Ook het onderscheid 

tussen mensen met een verschillende religie, een verschillende seksuele voorkeur, tussen mannen en vrouwen, politieke opvattingen, 

herkomst wordt veel nadrukkelijker. En al die tegenstellingen lopen ook nog eens door elkaar, zie bij voorbeeld de oorlog in het voormalige 

Joegoslavië, de genocide in Rwanda (Tutsi's en Hutu's), de tegenstelling tussen Turken en Armeniërs en Koerden.  

 

De strijd tegen racisme en discriminatie is dus nog lang niet gestreden, in tegendeel de controverse is de afgelopen jaren alleen maar groter 

geworden. Voor Stichting 21 Maart Gouda is de urgentie om racisme en discriminatie, om welke oorzaak dan ook, tegen te gaan. Die urgentie 

lijkt veeleer toe te nemen. Voor Stichting 21 maart Gouda staat artikel 1 van de Grondwet centraal.  

 
Artikel 1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod 

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, 

politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 

 

In het bestuur van Stichting 21 maart hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan. Het afscheid van Nettie de Bruijne op 12 april 2019. Daarna 

leek het voorzitterschap door een nieuw bestuurslid te worden ingevuld, maar helaas lukte dat niet. In de toen ontstane situatie heb ik op 

interim-basis het voorzitterschap op mij genomen. Dit betekent dat zodra er een geschikte kandidaat is gevonden, ik het voorzitterschap 

overdraag aan die persoon. Annemarie van der Berg trad terug als secretaris van het bestuur. Zij bleef echter wel aan als lid van het bestuur. 

Het is gelukt om in de persoon van Karin Lambregtse een nieuwe secretaris te vinden. Zij is begin 2020 officieel als zodanig benoemd. Hiermee 

is het bestuur weer voltallig en klaar om het werk van de Stichting voort te zetten. 
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Bestuur 
 

Samenstelling 
Voorzitter: Nettie de Bruijne, op 12 april 2019 heeft als voorzitter afscheid genomen. Het voorzitterschap is overgenomen door Frank Schouten. 

Hij heeft zich per augustus 2019 voor het voorzitterschap teruggetrokken. 

Secretaris: Annemarie van den Berg - Mooij 

Penningmeester: Henk Lappee 

Bestuurslid: Gabe de Vries en ad interim voorzitter per 1 september 2019 

 

Het bestuur is in de periode september 2018 tot en met 31 december 2019, 19 maal in vergadering bijeengeweest. Daarnaast heeft het 

bestuur nog in klein comité vergaderd ter voorbereiding op het afscheid van voorzitter Nettie de Bruijne en de plaatsing van de 

DiversiteitsSofa. 

 

In verband met het vertrek van Nettie de Bruijne is het archief van de stichting overgedragen aan de interim-voorzitter en secretaris op 2 juli 

2019.   

 

Op 23 februari 2020 is Frank Schouten overleden. Met grote verslagenheid heeft het bestuur kennisgenomen van zijn heengaan. 

 

Werving van nieuwe bestuursleden 
Het bestuur heeft zich ingezet voor het vinden van een nieuwe vaste voorzitter en nieuwe bestuursleden. Zolang niet voorzien is in nieuwe 

aanwas treedt Gabe de Vries op als interim-voorzitter en vervult Annemarie van den Berg de functie als secretaris.  
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Afscheid van voorzitter en boegbeeld Nettie de Bruijne 

Op 12 april 2019 heeft Nettie de Bruijne als bestuurslid en 12,5 jaar voorzitterschap afscheid genomen 

van Stichting 21 maart. Dit afscheid was gecombineerd met de jaarlijkse ’21 maart lezing’. In een 

toespraak vol loftuitingen, bossen bloemen en een welverdiend applaus, werd de staat van dienst van 

Nettie uitvoerig belicht. 

 

Nettie de Bruijne is één van de grondleggers van Stichting 21 maart Gouda. Rond 2006 startte Nettie 

met Arjan Blok een werkgroep om rond het thema racisme en discriminatie, in gezelschap van de 

toenmalige directeur van het Verzetsmuseum, Cristan van Emden. Nettie was met Arjan de gangmaker 

van de ontwikkeling van de werkgroep. Later werd de werkgroep omgevormd tot een stichting, 

waarvan Nettie de voorzitter werd. Nettie heeft de stichting draaiende gehouden. Eerst met activiteiten zoals de ontmoetingsmaaltijden en de 

ontwikkeling van het tolerantielespakket. Al vrij snel kwam daar een jaarlijkse lezing bij rond de internationale antiracismedag 21 maart in het 

Verzetsmuseum. 

 

Bestrijding van racisme en discriminatie was en is voor Nettie altijd een heel urgent en belangwekkend thema geweest. Ook tijdens haar 

politieke carrière in de Goudse gemeenteraad (1994-2002) en haar andere rollen in de samenleving had bestrijding van racisme en 

discriminatie haar volle aandacht.   

Het project ‘de Diversiteitssofa’ waar vele vrijwilligers aan hebben bijgedragen, viel voor Nettie samen met haar afscheid. De sofa op het 

Erasmusplein in Gouda, verbeeldt ook wat Nettie voor de Goudse diverse samenleving wilde stimuleren: ontmoeting, verdraagzaamheid en 

begrip voor de ander. 
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(Externe) contacten 
 

Tolerantieambassadeurs (in 2019) 
De tolerantieambassadeurs zijn belangrijk voor de Stichting. Aansprekende ambassadeurs versterken de positie van Stichting 21 

maart. Van de ambassadeurs wordt verwacht dat zij in hun doen en laten, spreken en zwijgen de doelstellingen van Stichting 21 maart 

uitdragen. De ambassadeurs komen op tegen onverdraagzaamheid, discriminatie en racisme en doen dat door respect uit te stralen voor 

verschillende tussen mensen en met anderen daarover in gesprek te gaan en verbindingen te leggen. 

 

Aan de Stichting zijn de 28 ambassadeurs verbonden, allen woonachtig in Gouda en betrokken bij de Goudse samenleving.   

Ere-ambassadeurs zijn: 
Arjen van Wijngaarden, oud-directeur Verzetsmuseum 

Marion Suijker, oud-wethouder gemeente Gouda 

Arjan Blok, mede-oprichter Stichting 21 maart Gouda 

Nettie de Bruijne, mede-oprichtster Stichting 21 maart Gouda 

 

Jaarlijks organiseert het bestuur een netwerkbijeenkomst voor de tolerantieambassadeurs. 

 

11 oktober 2018 – netwerkbijeenkomst 

Centraal stond in deze bijeenkomst het inventariseren van ideeën over de rol van de ambassadeurs. Het gaat niet alleen om houding en gedrag 

van de ambassadeurs. Het gaat ook het creëren van een netwerk en bekendheid eraan geven. Een aantal suggesties werd gedaan: tweemaal 

per jaar een nieuwsbrief, bijdragen aan dichters op donderdag, een link maken op de website naar ‘tolerantieambassadeur’ om een netwerk te 

creëren, enkele malen met een kraam op een markt staan, nieuwe ambassadeurs werven vanuit verschillende maatschappelijke groepen, 

foto’s, vlogs, posters, flyers en driehoeksborden (á la ‘Loesje’). Het bestuur zal onderzoeken welke suggesties gerealiseerd kunnen worden. 
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30 oktober 2019 - netwerkbijeenkomst   

Deze netwerkbijeenkomst wat kleiner van opzet. Vanwege het vertrek van de voorzitter en de bestuurswisselingen is minder tijd geweest om 

de netwerkbijeenkomst voor te bereiden. Centraal in deze bijeenkomst stond het tolerantiepakket voor het voortgezet onderwijs. Ideeën zijn 

er om hiervoor Samira Bouchipti te benaderen. 

 

Regenboogalliantie 
Het bestuur heeft contact gelegd met het bestuur van de Regenboogalliantie in het 

kader van hun ‘coming out’. De Regenboogalliantie heeft hiertoe een tentoonstelling 

’40 jaar strijd with Pride’ ingericht. Een bestuurslid van Stichting 21 maart was 

aanwezig bij de opening van de de zeer informatieve tentoonstelling over de 

geschiedenis en hobbels die de LHBTI-groep heeft moeten gaan.  Verder is de 

samenwerking door ontmoeting van beide besturen geïntensiveerd. 

 

 

 

 Libertum 
Het bestuur heeft opnieuw contact gelegd met het bestuurd van Libertum en gesproken over de wijze 

waarop de samenwerking kan worden voortgezet en mogelijk geïntensiveerd. 

 

 

 

 

Stichting IDB en Signaleringspunt Gouda 
Het bestuur hecht waarde aan de samenwerking met IDB en Meldpunt Signalering van Discriminatie in 

Gouda.  
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Gemeente Gouda 
Op 19 december 2019 heeft een bijeenkomst met de gemeente plaatsgevonden, samen met het IDB, waarin is gesproken over de 

gemeentelijke Beleidsnota ‘SamenLeven’, met als leidraad  Discriminatie, Inclusie en Burgerschap. 

 

Kernactiviteiten 
Stichting 21 maart wil vooroordelen, discriminatie en racisme bespreekbaar maken. Hiervoor organiseert de Stichting jaarlijks een aantal lezingen en activiteiten 

rond 21 maart, de internationale antiracismedag en rond 16 november, de internationale dag voor de verdraagzaamheid. 

Lezingen 
12 april 2018 – de 21 maart lezing door Jan Troost (uit Wiegen) en Marion Suijker 

Jan Troost sprak vanuit ervaringsdeskundigheid over participatie met mensen met een beperking. Marion Suiker sprak in haar reden over 

discriminatie van vrouwen. Dat is nog steeds van deze tijd is en wat we zouden kunnen doen om dit te bestrijden. Van streven naar integratie 

naar inclusie samenleving. De avond werd afgesloten door stadsdichteres Klara Smeets met een voordracht van twee van haar gedichten. 

 

16 november 2018 - De Rede van de Verdraagzaamheid door Samira Bouchipti 

‘Waarom zijn wij Nederlander’: wat is nu precies ‘Een Nederlander?  

In haar rede gaf Samira aan dat migratie van mensen er altijd is geweest. Migratie geeft pijn maar ook verrijking. 

Het is van belang om te oefenen in samenleven. Dat kan door verbinding maken, ontmoeten in dialoog, uitdragen  

van de grondwet en burgerschapsvorming. Samira sloot af met de woorden: ‘Hier in Gouda staat niet alleen mijn 

huis, ik voel me thuis!’. De lezing werd muzikaal omlijst door Martine van Rijssel op de viool en een gedicht van 

Ruud van Broekhuijzen. 
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12 april 2019 - de 21 maart Lezing door Filia Kramp en tevens afscheid van Nettie de Bruijne 

“Voeg de kracht van je achtergrond toe aan wie je bent en wat je doet” 

Wanneer je bewust bent waar je vandaan komt, kun je dat inzetten op of aan de plek waar je bent of werkt 

bewust betekenis te geven. De lezing werd muzikaal en poëtisch omlijst door Ruud Broekhuizen, dichter, en Jan 

Mulder, muzikant, met een gezamenlijk optreden , speciaal om het afscheid van Nettie luister bij te zetten. De 

avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn met een drankje en heerlijke hapjes, gemaakt door 

Marokkaanse dames, Sasafit, Fatima en delicatessezaak Adriatica aan de Lange Groenendaal. 

 

 

 

 

20 november 2019 – De Rede van de Verdraagzaamheid door Linda Polman 

‘Niemand wil ze hebben….’ Het boek van Linda Polman dat gaat over het vluchtelingenbeleid in Europa en met name 

het Nederlandse beleid. Het was een zeer indringende voordracht waarin een oproep deed om de verantwoordelijken 

in de politiek aan te spreken. Het vluchtelingenbeleid is in Nederland treurig. Linda Polman liet zien en horen dat de 

aantallen waar iedereen zo bang voor is, niet kloppen. “Nederland is vol” is uit de lucht gegrepen is.  

De avond werd omlijst door een gedicht Ruud Broekhuizen, door hemzelf voorgedragen.  
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DiversiteitsSofa  “Je bent zo mooi anders dan ik ……“   
In opdracht van Stichting 21 maart is heeft Rob Schreuder met zijn 

vrijwilligersgroep gewerkt aan een kleurrijke stenen sofa om bij te dragen aan een 

mooiere binnenstad. Het ontwerp was van Mieke de Haan en verbeeldt het heelal 

met de planeten. Planeten zijn allemaal anders, maar in het heelal vormen ze een 

eenheid. De mozaïekgroep heeft in de winter van 2018/2019 hard gewerkt aan de 

realisatie van de DiversiteitsSofa. De DiversiteitsSofa is tot stand gekomen met 

behulp van een financiële gift.  Op 25 mei heeft wethouder Corine Dijkstra 

voormalig voorzitter Nettie de Bruijne de sofa onthuld op het Erasmusplein. 

 

 

Educatie 
Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland -nu Libertum geheten-, Stichting 4 en 5 mei Gouda, Stichting Gouds Metaheerhuis en Stichting 21 maart Gouda hebben in 

2012 het initiatief genomen om het Tolerantielespakket te maken. Het is  vormgegeven door Libertum. Stichting 21 maart Gouda heeft als eerste, in samenwerking 

met de Brede School en Bureau Discriminatiezaken Den Haag op 7 maart 2013, het Tolerantielespakket aangeboden aan de basisscholen in Gouda. 13 basisscholen 

hebben het lespakket gebruikt. 

Tolerantie lespakket basisonderwijs 
Via de Brede School wordt dit pakket aan de basisscholen aangeboden en verspreid. Stichting IDB te Den Haag verzorgde de jaarlijkse 

gastlessen op de aangemelde scholen. In 2019 deden 8 scholen mee met in totaal 13 groepen. 

 

Tolerantie lespakket voortgezet onderwijs 
In november is in overleg met de gemeente de eerste stap gezet om te komen tot een Tolerantie lespakket voor het voortgezet onderwijs. 

Hiertoe heeft het bestuur contact gelegd met Samira Bouchipti en haar gevraagd om mee te denken in de ontwikkeling van dit lespakket.   
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Deelname aan evenementen 
Het bestuur hecht waarde aan zichtbaarheid van de stichting. Deelname aan evenementen in Gouda die in het teken staan van 

verdraagzaamheid en inclusie dragen hieraan bij. 

 

29 oktober 2019 – start landelijk project ‘RESPECT’ 

Aanwezigheid bij het startschot voor dit project heeft een nieuwe impuls gegeven aan de samenwerking met Libertum, het voormalig 

Verzetsmuseum. Het project ‘RESPECT’ werd geopend door wethouder Corine Dijkstra in de Chocoladefabriek.  

 

28 november 2019 – ‘allemaal Gouwenaars’ 

‘allemaal Gouwenaars’ was een activiteit van Gouda Bruist. Op een aansprekende creatieve manier konden verschillende organisaties in Gouda 

zich presenteren en maakte men een ‘reis’ met elkaar om elkaar te bemoedigen en te versterken: samen sterk.  

  

5 december 2019 – kennismaking met de Meldpot 

Bij de Meldpot, Dinkra aan de Kleiweg, kunnen nieuwe Gouwenaars hun talenten benutten. Er werd een ambitieus plan verteld voor het 

komende jaar 2020. 

 

7 december 2019 – bezoek aan Vluchtelingenwerk  

De voorzitter heeft Vluchtelingenwerk Gouda op hun nieuwe huisvesting aan het Stationsplein in Gouda bezocht. Vervolgens was er een 

ontmoeting voor en met nieuwkomers in de Schouwburg: nieuwkomers kwamen met andere Gouwenaars in contact om hen wegwijs te maken 

richting werk of andere mogelijkheden in Gouda. Aansluitend werd het theaterstuk ‘The bright side of life’ opgevoerd, een theaterstuk voor en 

door vluchtelingen: confronterend vanwege de bureaucratie in Nederland, maar ook erge mooie voorbeelden van samen sterk in onze 

samenleving in Nederland. 

 

12 december 2019 - bezoek aan het bestuur ‘de Buurtvaders’ 

‘de Buurtvaders’ vierden hun hun 20 jarig bestaan met een heerlijke maaltijd en een terugblik op de activiteiten van de Buurtvaders in het 

verleden Zij droegen hun opdracht over aan een jongere generatie Buurtvaders.  
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Communicatie en publiciteit 
Website 
De Stichting heeft een eigen website: www.stichting21maart.nl 

 

Sociale Media 
LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram moet nog ontwikkeld worden. 

 

Vooruitblik 2020 
• Werven van bestuursleden 

• Plannen voor lezingen rond 21 maart, de Internationale Dag tegen racisme en discriminatie en 16 november Internationale dag voor 

verdraagzaamheid en respect. 

• Plannen voor extra lezing of activiteiten voor 75 jaar Bevrijding 

• Evaluatie tolerantie pakket voor het basisonderwijs, samen met andere partijen en geïnteresseerde Tolerantie ambassadeurs. 

• Opzet voor project uitbreiding van Tolerantie -, burgerschapslessen in het VO in samenwerking met andere partijen : ‘SamenLeven, 

SamenLeren” 

• Contacten/ samenwerking met IDB, Libertum, Regenboogalliantie, Metaheerhuis, Raad van Kerken en andere Goudse organisaties 

• Ontmoetingsmaaltijden in samenwerking met de Klub in de 3 wijkcentra, Sam Sam, Nelson Mandela , de Walvis 

• Samenwerking met Peter Lems rond 21 maart 2021 met theaterstuk  

 

  

http://www.stichting21maart.nl/
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Financieel overzicht 2018 en 2019 
 

 
 

Beknopt financieel jaarverslag 2019 - Stichting 21 maart Gouda

Balans per 31-12 / Exploitatie boekjaar 2019

Balans 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018

ACTIVA PASSIVA

Bank 3.243,51      3.439,72      Eigen vermogen 2.773,47      3.439,72      

Kortlop. Schulden 470,04         -              

3.243,51      3.439,72      3.243,51      3.439,72      

Exploitatie 2019 2018 2019 2018

BATEN LASTEN

Bestuurskosten 318,79         458,23         Gemeente Gouda 3.500,00      3.500,00      

Verzekering 122,51         -              Donatie Palet sofa -              5.000,00      

Lezing voorjaar 1.238,48      854,30         Exploitatietekort 666,25         62,27           

Lezing najaar 1.003,86      848,16         

Bankkosten 149,59         144,63         

Sofa 1.333,02      6.256,95      

4.166,25      8.562,27      4.166,25      8.562,27      


