Impressie van de Algemene Ledenvergadering en de uitreiking van de Gerard Evers
Onderscheiding 2018 op 26 mei 2018 in het Oude Stadhuys in Gouda

Dankzij de uitnodiging van de Goudse Museumvrienden verbleven we deze dag op een bijzonder mooie
locatie. Het bestuur wil dan ook zijn bijzondere dank hiervoor uitspreken, de organisatie was perfect.
De opkomst was iets minder dan andere jaren, 20 vriendenverenigingen werden vertegenwoordigd door 46
personen.
We werden welkom geheten door wethouder mevr. Corine Dijkstra.
Na de jaarvergadering werd overgegaan tot de uitreiking van de Gerard Evers Onderscheiding 2018. De jury
bestond deze keer uit Pim Witteveen (juryvoorzitter), Lidewijn Reckman en Raymond Salet. De
juryvoorzitter las het juryrapport voor waarna de voorzitter de prijs overhandigde aan de winnaar, de heer
Huib Kuiper van de Vrienden Sjoel Elburg.

Van links naar rechts: Pim Witteveen (juryvoorzitter), Anton Aelberts (voorzitter NFVM), Huid Kuiper, winnaar GEO 2018

Uiteraard werden de overige genomineerden niet vergeten. Hun bijzondere inzet werd geprezen door de
voorzitter. De genomineerden waren: mevr. Geesken Bloemendal-ter Horst (Ver. Dordrechts Museum),
dhr. Henk Hollemans (Vrienden van Museum het Domein, door omstandigheden niet aanwezig), dhr. Peter
Gruijters (Vrienden Historisch museum de Bevelanden) en dhr. Roy Flem (Vrienden Nat. Reddingmuseum
Dorus Rijkers)

Van links naar rechts: Liesbeth Kuiper, Huib Kuiper, Roy Flem, Peter Gruijters, Geesken Bloemendal-Ter horst

Na de uitreiking van de Gerard Evers Onderscheiding gaf de directeur van het Museum Gouda, dhr. Marc
de Beyer een gloedvolle inleiding over de tentoonstelling die we ’s middags zouden gaan zien over de
schilders Pourbus en Helmantel. Uiteraard werd de geschiedenis van Gouda niet vergeten

Vervolgens werd er geluncht in de Sterzaal van het Oude Stadhuys waarna we vertrokken om via de St.
Janskerk de tentoonstelling in het Museum Gouda te gaan bekijken.
Had ik al verteld dat het 26 mei heel warm was? De Sint Jan was heerlijk koel en heeft veel prachtige glasin-lood ramen. Zeer indrukwekkend.
In het museum werden we opgewacht door Marc de Beyer die ons nog meer over de schilderijen van
Pourbus vertelde.
Aan het eind van de middag was het tijd voor een drankje en een hapje. Helaas kon dat niet in het Museum
Gouda maar Els Scholten had voor ons geregeld dat we in Arti en Legi terecht konden. Een gebouw waar
het museum Gouda ooit is begonnen en nu particulier eigendom is. Op een prachtige binnenplaats (deels in
de schaduw) genoten we van een koel drankje en een hapje.

Het bestuur wil zijn bijzondere dank uitspreken aan mevrouw Els Scholten van de Goudse Museumvrienden
voor de uitnodiging en de bijzonder goede organisatie van deze dag.

