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In dit nummer o.a.:
Brand in Museum Vlaardingen
Bewaren is ook vooruitzien
Heerlijk, de Balder zeilt weer!

®

Bezoekadres
Bree’s New World
Kotterstraat 8
3133 KW Vlaardingen
Tel: +31 (0)10 2489006
Openingstijden showroom:
Ma t/m vr 10:00 - 17:00 uur
Zaterdag 10:00 - 16:00 uur

Uniek, uitzicht, informeel,
een gevoel, een beleving
en altijd... het water aan uw voeten.
Het Delta Hotel; de combinatie van
anders dan anders én een
professionele service. U waant zich als
een wereldreiziger in het steeds
wisselende decor van voorbijvarende
schepen in de wereldhaven
Rotterdam.
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www.deltahotel.nl - 010-4345477

3e Industriestraat 25L
3133 EJ Vlaardingen
Tel: 010-2489135
Mail: info@loodgietersbedrijfvoorend.nl
www. loodgietersbedrijfvoorend.nl

Fysiotherapie, manuele therapie, bekkenfysiotherapie,
oncologische revalidatie, COPD, claudicationet
en medische trainingstherapie.
Afspraak binnen 2 werkdagen.
Dirk de Derdelaan 41
3132HA Vlaardingen
010-4341177
Praktijkfysio@hetnet.nl
www.fysiowestwijk.nl
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Na vier bijzondere edities die wij, met dank aan een gulle sponsor, in een
grote oplage konden uitbrengen, waardoor vele Vlaardingers werden bereikt,
dit keer weer een ‘gewone’ Spil.
In deze eerste uitgave van 2019 even geen Slag bij Vlaardingen, geen
grootse evenementen, geen spektakel, maar vooral aandacht voor het museum, de Vrienden en de Balder.
In het museum vonden diverse ontwikkelingen plaats op het personele
vlak: twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht, een nieuwe directeur
en enkele nieuwe medewerkers deden hun intrede of zullen dat binnenkort
doen. Lees erover in deze en volgende edities van ons magazine.
Geen Vlaardinger zal het zijn ontgaan dat we in het begin van dit jaar
werden opgeschrikt door brand in het museum. Een terugblik laat zien dat
door tijdig en adequaat ingrijpen een ramp is voorkomen.
De Vereniging Vrienden staat deze keer – letterlijk – centraal in ons
blad. U vindt er naast andere zaken de uitnodiging en de agenda’s voor een
tweetal belangrijke ledenvergaderingen, waarop onder meer een statutenwijziging aan de orde zal komen.
Natuurlijk kijken we terug naar de zeer geslaagde viering van het 30-jarig
jubileum en de presentatie van het door de Vrienden uitgegeven Vlaardings
Woordenboek.
Ook de vaste rubrieken ontbreken niet. We gluren binnen bij een bijzonder (huiskamer)museum en schenken aandacht aan een aantal interessante
boeken.
Uiteraard is er ‘Ting’ van de Balder, ons paradepaardje, waarvan de bemanning regelmatig wordt verblijd met ‘vangsten’ van vliegende kraai Johan.
In dit blad ook het merkwaardige verhaal van een ballonvlucht in 1784,
die zijn einde vond bij de toenmalige herberg De Vijfsluizen in Vlaardingen.
Een Spil waarin, naar ik hoop, iedere lezer wel iets vindt van zijn of haar
gading.
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COLUMN

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus
ik denk wel dat ik het kan…’
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Zo luidt een van de bekendste uitspraken van mijn jeugdheldin: Pipi
Langkous. Ik wilde vroeger altijd
een beetje zoals Pipi zijn, al was het
alleen maar omdat ze zonder ouders
in een groot huis woonde en dus
zelf kon bepalen wanneer ze naar
bed moest! Haar uitspraak is nog
steeds mijn motto als ik begin aan
iets nieuws, zoals onlangs toen ik
startte als directeur van Museum
Vlaardingen. En hoewel tweeënhalve maand natuurlijk wel erg
kort is om te beoordelen of ik het
inderdaad kan, moet ik zeggen dat
het heel goed voelt. Ik kijk terug
op een dynamische beginperiode,
met onder meer het geslaagde
jubileumfeestje van de Vrienden
en de goedbezochte opening van
de tentoonstelling Verzamelaar van
Verhalen. Topstukken uit de collecties
van Jan Anderson (nog te bezoeken t/m 21 april). Ik heb met heel
veel mensen gesproken, die het
museum allemaal een warm hart
toedragen. Ik word overladen met
suggesties voor tentoonstellingen,
gezamenlijke activiteiten en leuke
ideeën! Ook heb ik in deze korte
tijd al meer dan eens gemerkt hoe
waardevol, enthousiast en betrokken onze vrijwilligers zijn - zonder
hen had het museum al lang zijn
deuren moeten sluiten. Belangrijk
was natuurlijk ook de toezegging
van de gemeenteraad om het museum in ieder geval in 2019 extra
subsidie te verlenen, om te starten
met de uitvoering van het nieuwe
bedrijfsplan.
En daar zijn we inmiddels mee
begonnen. De komende tijd staat
in het teken van het verder versterken van het team betaalde
medewerkers en het uitbreiden van
de vrijwilligerspool. Ook gaan we
hard aan de slag met het gebouw
en de collectie. En natuurlijk staan
er meerdere tentoonstellingen op

het programma, zoals tijdens de
Geuzenmaand, of ter gelegenheid
van het 200ste geboortejaar van de
schilder Jongkind, die een aantal
jaren in Vlaardingen heeft gewoond
en zijn inspiratie haalde uit het
lokale landschap. De belangrijkste
tentoonstelling dit jaar opent aan
het einde van het voorjaar en gaat
over de visserij in de schilderkunst.
Hiervoor gaan we samenwerken
met het Dordrechts Museum.
Natuurlijk zijn er nog veel meer
plannen, maar daarover een andere
keer meer.
Mijn eerste 100 dagen zitten er

nog niet op, maar ik heb inmiddels al wel een aardig beeld van het
museum en de stad. Het museum
moet op veel terreinen grote stappen zetten. Maar er liggen meer
dan voldoende kansen en samen
met de medewerkers, vrijwilligers,
Vrienden en andere betrokkenen
moet het lukken om van Museum
Vlaardingen binnen een paar jaar
een aantrekkelijke culturele ‘hotspot’ van Vlaardingen te maken.
...Ik denk wel dat we dat kunnen…!

Léanne Selles,
directeur Museum Vlaardingen

Naschrift:
Kort na het schrijven van deze eerste column kreeg ik letterlijk mijn vuurdoop, toen op 18 januari brand uitbrak in de kelder van het museum…
Gelukkig was het maar een kleine brand en is er geen schade aan het pand
en de collectie. Het herstellen van de technische installaties heeft echter
wel twee weken in beslag genomen. Als u deze Spil onder ogen krijgt, is
het museum weer open voor het publiek. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de hulp, steun en betrokkenheid in de afgelopen weken!

In memoriam Wout den Breems
Het droevige bericht dat Wout den Breems is overleden
heeft ook het bestuur van de Vereniging Vrienden van
Museum Vlaardingen zeer geraakt. Wout is niet alleen
bekend vanuit de Historische Vereniging Vlaardingen,
waarvan hij 26 jaar voorzitter is geweest, maar ook als
Vriend van ons museum heeft hij zich altijd ingezet. Wout
was een prettige collega, met wie we vanuit de Vrienden
graag samenwerkten. De Vrienden, maar eigenlijk heel
Vlaardingen, zijn hem veel dank verschuldigd en we zullen
zijn inzet, kennis en gedrevenheid heel erg missen.
Namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van
Museum Vlaardingen,
Marja Tiemens-Idzinga, voorzitter

Foto
Roel Dijkstra.

Brand in Museum Vlaardingen
Op donderdag 17 januari jl. was er groot alarm in het
museum. In de vroege ochtend was een brand ontstaan
in de technische ruimte van het Huis de Lindenboom,
het oorspronkelijke gebouw uit de 19e eeuw. De brandweer werd via het alarmsysteem gewaarschuwd en
rukte snel uit. Gelukkig bleek het om een kleine brand
te gaan, die snel geblust was.

De gevolgschade bestond vooral uit veel roet- en
asneerslag en een penetrante brandlucht in het gebouw.
Nog dezelfde dag is begonnen met het herstel en de
schoonmaak van ruimten en collecties, waarbij o.a. Art
Salvage werd ingeschakeld, een in Vlaardingen gevestigd bedrijf dat zich bezighoudt met schoonmaken en
herstel van museumcollecties na calamiteiten.
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Tien persoonlijke vra gen
Christel Kerklaan
De afgelopen maanden is er al veel gezegd en geschreven over Léanne Selles, de nieuwe directeur van Museum Vlaardingen. Sinds haar komst op 1 november 2018 heeft zij interviews
gegeven bij de lokale radio, heeft zij kennisgemaakt met de stad Vlaardingen en haar inwoners
en zijn er talrijke artikelen over haar in de media verschenen. De Vrienden van Museum Vlaardingen hebben op een feestelijke bijeenkomst persoonlijk met haar kennisgemaakt. De vraag is
dan ook: wat weten we eigenlijk nog niet over deze goedlachse powerwoman?
1. Wat is het meest interessante aan jou dat níet op je CV staat?
“Alles wat relevant is buiten mijn CV en hoe ik in elkaar zit, merken mensen heel snel in een persoonlijk gesprek. Bij mij vind je echt geen verborgen agenda of geheime eigenschappen. Maar als
ik dan toch iets moet verzinnen: ik ben erg geïnteresseerd in de Spaanstalige cultuur. Alle aspecten
boeien me: Spanje, Zuid-Amerika, de geschiedenis, de taal, de cultuur. Ik ga er graag heen om sfeer
te snuiven. Inmiddels spreek ik ook een redelijk mondje Spaans. Het mooiste Spaanse woord vind ik
quizás, dat betekent ‘wie zal het zeggen?’.”
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2. Met wie zou je ooit nog eens een geheime dinerafspraak willen hebben?
“Ik zou wel eens een avondje willen doorbrengen met Wim Pijbes, de voormalige directeur van het
Rijksmuseum in Amsterdam. Ik ben met name nieuwsgierig naar hoe het hem is gelukt van het
Rijksmuseum zo’n sterk merk te maken. Wij zijn blij als een bedrijf sponsor van Museum Vlaardingen wil worden, maar hij heeft het voor elkaar gekregen dat sponsoren elkaar verdringen om zich
aan het museum te verbinden. Het Rijksmuseum heeft een on-Hollandse, internationale uitstraling en daarmee een grote positieve invloed op het imago van de sponsoren. Dat heeft Wim Pijbes
gedaan gekregen. Bovendien is het gewoon een aardige vent.”
3. Wat betekent een perfecte dag voor jou?
“Een dag aan het strand! Het maakt me niet uit of het zomer of winter is, ik vind het daar altijd
fijn.”
4. Waar ben je het meest dankbaar voor?
“Mijn eerste reactie is natuurlijk: mijn dochter Izzy. Maar nu ik er dieper over nadenk, is het ook de
manier waarop mijn moeder mij en de rest van ons gezin altijd heeft gestimuleerd. Zij heeft ons alle
ruimte gegeven om het maximale uit het leven te halen. Die manier van denken probeer ik ook aan
mijn dochter mee te geven.”
5. Welke eigenschap is je het meest dierbaar?
“Mijn onuitputtelijke positivisme. Dat helpt me ook door moeilijke periodes heen. Ik weet dat ik er
altijd uitkom. Die positieve instelling helpt me ook om Museum Vlaardingen op de juiste koers te
krijgen.”
6. Is er iets waar je al heel lang van droomt?
“Dat vind ik een moeilijke vraag. In mijn beleving zijn dromen namelijk óf bereikbaar, óf onmogelijk. In dat laatste geval ga ik er dan ook niet over dromen.”
7. Als je een jaar op een onbewoond eiland gaat wonen, wie of wat neem je dan mee?
“Tja, wie zal ik eens meenemen? Mijn vriend natuurlijk, want dat wil hij graag, en mijn dochter en
stiefdochters. Het lijkt me trouwens enorm saai op zo’n onbewoond eiland. Daarom zou ik zoveel
mogelijk mensen meenemen, om samen dingen mee te doen en te beleven. Die natuur gaat ook een
keer vervelen, haha.”

aan Léanne Selles
8. Wat betekent succes voor jou?
“Succes is voor mij iets wat je met elkaar deelt. Succes bereik je vooral samen, dat is nooit iets van iemand
alleen. Samen dingen voor elkaar krijgen en vieren, dat vind ik genieten.”
9. Als je voor één dag een jobswitch kan doen, welk beroep zou je dan willen uitproberen?
“Dan zou ik iets heel creatiefs willen doen. Ontwerper, kledingdesigner, stylist of binnenhuisarchitect. In
mijn hoofd ben ik heel creatief, maar niet met mijn handen. Het komt er bij mij op een andere manier uit.
Het creëren van iets uit niets zou ik graag een keer willen meemaken. Daarom vind ik het altijd heel leuk
om samen te werken met tentoonstellingsinrichters, die maken direct de vertaalslag van inhoud naar een
creatief concept.”
10. Wat is je grootste ergernis?
“Waar ik me heel erg aan erger, is als mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen. Daar stoor ik me echt
aan, je bent immers verantwoordelijk voor je eigen handelen.”
11. Heb je tot slot nog een culturele filmtip voor ons, om de donkere winterdagen mee door te komen?
“Ja! Een Spaanstalige film op Netflix, Soltera Codiciada. Er zit humor in de film, soms een beetje op het
randje. De film van Queen die nu in de bioscoop draait, vind ik trouwens ook heel mooi.”
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Droge witte wijn of een Mexicaans biertje?
“Dan toch maar die witte wijn.”

De loterij winnen of eeuwig jong blijven?
“De loterij winnen, want wat heb je nou aan eeuwig jong blijven?”
Skinny dippen of het oliepeil van je auto controleren?
“Ik weet niet of je deze vraag er wel in moet laten bij de Vrienden...”
De geest van een 90-jarige of het lichaam van een 30-jarige?
“Ja, dat is een goede vraag. Het ligt eraan hoe die geest van een 90-jarige eraan toe is. Dat lichaam
hoeft van mij ook niet. Doe dan maar precies zoals ik nu ben, dan komen we ongeveer op het
gemiddelde uit.”
Zingen onder de douche of dansen in de woonkamer?
“Allebei!”
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Foto Jan Dulfer.
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Balievrijwilligers gezocht!
Ben jij geïnteresseerd in de verhalen van
Vlaardingen, van vroeger en nu?

Word jij mijn
nieuwe collega?
Je bent van harte
welkom in het
museum!
Foto Sjaak van
‘t Wout.

De komende jaren ontwikkelt Museum Vlaardingen zich tot een culturele en historische hotspot in de stad Vlaardingen. Met mooie tentoonstellingen, swingende evenementen en creatieve activiteiten voor alle Vlaardingers en mensen
uit de omgeving. ‘Leven met water’ staat in alles wat we doen centraal. Vele vrijwilligers steken elke dag hun handen
uit de mouwen om ervoor te zorgen dat Museum Vlaardingen een prachtige plek blijft voor de vele bezoekers.
Visitekaartje van het museum
Wij zoeken vrijwilligers om samen met anderen de publieksbalie van Museum Vlaardingen te draaien. Zij zijn hiermee
het visitekaartje van het museum. Lijkt het je leuk om 2 tot 8 dagdelen per
maand in het museum te werken? Je werkt samen met andere vrijwilligers aan
het culturele klimaat in de stad en krijgt er vele gratis activiteiten voor terug.
Nieuwsgierig?
Kijk voor meer informatie over de vacature op www. museumvlaardingen.nl of
neem contact op met Annet van der Vat, coördinator vrijwilligers bij Museum
Vlaardingen via e-mail annet@museumvlaardingen.nl of telefonisch via
010 434 87 22. Binnenlopen in het museum kan natuurlijk ook.

DE LUGT BAL VAN
VIJFSLUIZEN
Maarten de Gids

Op 27 april 1784 stortte er nabij herberg ‘Vijfsluizen’
een voorwerp uit de hemel ter aarde neer. Een bijzondere gebeurtenis: nog nooit eerder was er zomaar
een voorwerp uit de lucht komen vallen. Het vreemde
luchtverschijnsel deed de daar aanwezige boeren erg
schrikken. De zuster van de kastelein was echter minder bang uitgevallen en viste het voorwerp uit het riet.
Het bleek te gaan om een ballon gemaakt van ‘groene
zijde taf ’. Het ‘vitriool’ waarmee de ballon gevuld was,
bleek zo ‘inflamabel’ te zijn, dat de ballon nog lange
tijd verwoede pogingen leek te doen om opnieuw op te
stijgen. Het nieuws verspreidde zich razendsnel door de
regio. Er bleken veel belangstellenden te zijn die deze
‘lugtbal’ wel eens met eigen ogen wilden zien. De kastelein besloot hem daarom dan ook tentoon te stellen in
zijn herberg ‘ter bezigtiging voor de liefhebbers.’
Maar waar kwam deze ballon precies vandaan? Door
wie was hij vervaardigd? Wat voor nut had dit voorwerp? Gelukkig voor de verraste aanwezigen in de
herberg, hing er aan de ballon een plankje met daarop
de tekst: ‘die deze Zak brengt by D. Reghter zal eerlyk
beloond worden’. Aan de andere zijde van het plankje
stond ‘Middelburg’ geschreven. Het object bleek afkomstig te zijn van een natuurkundige uit Middelburg
met de naam David Reghter. Hij was naast instrumentenmaker en goudsmid, ook actief lid van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en het
Natuurkundig Gezelschap Middelburg. Destijds nog
twee vrij jonge organisaties die zich bezighielden met
natuurkunde en experimenten.
Op 4 juni 1783, een jaar vóór Reghters experiment, was
het de Franse gebroeders Montgolfier voor het eerst
in de (westerse) geschiedenis gelukt om een van doek
gemaakte ballon tien minuten boven hun woonplaats
Annonay uit te laten stijgen. Leden van Nederlandse
genootschappen probeerden de gebroeders Montgolfier na te doen. Afgaande op de krantenberichten was
Reghters proef geslaagd te noemen: zijn heteluchtballon had in 1 uur en 19 minuten de afstand tussen
Middelburg en Vijfsluizen weten te overbruggen. ‘’Dit
werktuig heeft derhalven (...) eene snelheid gehad, waar
mede men in drie hondert uuren, of twaalf en een halve
dag, geheel den aardbol, op zyn midden, rond zoude
kunnen reizen.’’
Reghter zou echter niet de boeken ingaan als de eerste

die succesvol een
luchtballon in
het Nederlandse
luchtruim zou
loslaten, deze
eer kwam toe
aan de heer
Charles Diller in
Den Haag. Vier
maanden vóór
Reghters poging,
had Diller succesvol
het experiment van de
gebroeders Montgolfier
weten na te bootsen. Dat leek
Reghter echter niet te deren: na zijn
eerste succes bleef hij de rest van het
jaar 1784 experimenteren met luchtballonnen. Soms met dieren, net
als de gebroeders Montgolfier dat
hadden gedaan. Reghter leek zelfs
even van plan te zijn geweest om een
ballon op te laten stijgen met mensen erin, al wordt uit
de krantenberichten uit die tijd niet helemaal duidelijk
of die proef nu daadwerkelijk plaatsgevonden heeft.
Reghter was zeker niet de eerste en meest succesvolle
amateur-natuurkundige, maar zijn experimenten zijn
voor hem niet vruchteloos gebleken: hij vergaarde in
korte tijd veel bewondering. Ook verkreeg hij binnen het Natuurkundig Gezelschap een zodanig goede
naam, dat jongere leden als Jan Pieter Bourjé, hem
veelvuldig om raad kwamen vragen (dit stelde deze
laatste onder andere in staat om de Vlaardinger Hendrik Luidwijn van Linden van den Heuvell in 1804
te helpen ‘een nieuwe electrische machine’ te maken).
Daarnaast zou David Reghter in zijn winkel zelfs
enkele van zijn eigengemaakte ‘aerostatische ballonnen’
hebben verkocht. Deze waren ‘te bekomen’ voor slechts
‘3 gulde en 10 stuivers.’
En de kastelein van de herberg Vijfsluizen? Die gaf
de ballon, na het ding enkele dagen tentoongesteld
te hebben, terug aan de rechtmatige eigenaar. Hij
had door de grote belangstelling geprofiteerd van dit
nieuwe natuurkundige fenomeen.
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Op 15 oktober
1783 werd in
Frankrijk de
eerste bemande
vlucht uitgevoerd.

‘Ik hoop
dat het
museum
meer
voor alle
Vlaardingers
wordt!’
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Annet van der Vat werkt graag in
Museum Vlaardingen

Foto Frans Assenberg

Frans Assenberg
Annet van der Vat woont sinds 1996 in Vlaardingen. Eigenlijk komt zij
‘nergens’ vandaan, want ze heeft op diverse plaatsen in Nederland gewoond. “Ik kom uit Purmerend, maar mijn ouders woonden daar toevallig. We hebben er een aantal jaren gewoond, maar ik ben er daarna nooit
meer terug geweest. Ik heb ook in Brabant, Rotterdam en tot nu toe hier
in Vlaardingen gewoond. Mijn moeder is hier wel opgegroeid. Zij is
afkomstig uit Tsjechië en mijn opa en oma woonden hier, dus ik ken deze
stad al heel lang. Ik vind het een heel fijne stad. Het evenwicht tussen
het gemoedelijke en het je-kent-elkaar aan de ene kant en aan de andere
kant de activiteiten van de grote stad, maakt dat het een leuke combinatie
is van dorp en stad.” Annet heeft veel gedaan na haar vwo-opleiding. Ze
volgde twee (niet afgemaakte) academische opleidingen psychologie en
recht, ze was actief in het welzijns- en sociaal-cultureel werk en zij heeft

op de Vlaardingse Hoogstraat het Reformhouse gehad,
dat later Salvia en Natuurvoeding werd. “Ik merkte toen
dat hier heel veel bijzondere mensen woonden. Verder was
ik in Den Haag bedrijfsleider in diverse winkels. Ik werd
in Museum Vlaardingen in augustus 2016 vrijwilliger en
werd al snel gevraagd om op de zondagen achter de balie
te gaan werken. Na het vertrek van Jacqueline Blijleven
vroeg Nicolette aan mij of ik vrijwilligerscoördinator en
educatief medewerker wilde worden. En dat heb ik toen
gedaan.”
Heel fijne plek
Wat vindt zij eigenlijk van het museum?: “Een fijne
werkplek. Ik woon hier vlakbij; het museum is zo mooi
geworden met een goede organisatie. Er zijn natuurlijk
veel veranderingen geweest en er is heel veel gebeurd. Als
je kijkt hoe trouw de vrijwilligers hier aan de organisatie
zijn, dat vind ik gewoon heel mooi. Wat je met z’n allen
met zo weinig menskracht en geld en veel tegenwind toch
voor elkaar krijgt, daar ben ik wel trots op.” Volgens haar
is er met de komst van nieuwe mensen een positieve sfeer
ontstaan. Annet zegt erover: “Nu zeggen Vlaardingers:
‘oh wat leuk is het museum, jullie hebben een nieuwe
directeur, al die plannen - welke kant gaat het nu op?’ Dat
is een veel positievere manier van ernaar kijken, lijkt het
wel. Het is ontzettend snel gegaan. Zo moeten we dat in
stand houden.”
Vrijwilligers
Het werk dat Annet van der Vat doet bestaat onder andere
uit het uitvoeren van het vrijwilligersbeleid, het zoeken
naar nieuwe medewerkers, gesprekken voeren, het organiseren van bijeenkomsten voor vrijwilligers. Voor haar educatieve taak is zij vooral regelaar: “We hebben een extern
persoon programma’s laten maken voor het museum voor
de groepen 3 tot en met 8 van de basisscholen. Het zijn
de vrijwilligers die de klassen ontvangen en rondleiden.
Ik onderhoud daarbij de contacten met de scholen en de
vrijwilligers.”
Het woord vrijwilligers valt vanzelfsprekend regelmatig in
het gesprek met Annet. Maar, wil ik van haar weten, zijn
er eigenlijk wel genoeg van deze gedreven mensen? “In
het educatieteam kunnen we er nog wel een paar gebruiken,” geeft zij aan. “We hebben eigenlijk twee rondleiders
voor de scholen nodig en een aantal voor rondleidingen
voor volwassenen. Ook in de huishouding zouden er nog
wel een paar mensen bij kunnen. Waar we vooral mensen voor nodig hebben is voor de balie, omdat we daar
anders gaan werken. Ook op het terrein van de collectie,
zoals registratie, collectiebeheer, fotografie, tentoonstellingen opbouwen en dergelijke, willen we nog vrijwilligers
aanstellen. Met al deze nieuwe zaken en taken, nieuwe
mensen en structuren, plus de uitdagingen waar het museum voor staat, kan het niet anders of Museum Vlaardingen zal de zogenaamde hotspot in de regio worden. Aan
Annet met haar vele vrijwilligers en collega’s zal het niet
liggen: “Ik hoop dat het museum meer een museum voor
alle Vlaardingers wordt!”
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Vrijwilligers kiezen
Mar van Haften
Het museum herbergt veel
prachtige voorwerpen die niet
altijd ‘gezien’ worden door de
bezoekers. Dat komt vooral
doordat mensen het verhaal
achter een object niet kennen.
We vroegen aan onze vrijwillige
medewerkers, die veel vaker in
het museum zijn en dus meer
weten van de achtergronden
van de collectie, hun favoriete
museumstuk te kiezen. Hier
een selectie van drie topstukken.
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Het topstuk van Petra Proost
Petra Proost is vanaf de opening van
Museum Vlaardingen actief als gastvrouw én met social media. Zij vindt
de Blauwe Salon hét topstuk van het
museum.
“Mooi is het contrast van de stoere
rode kleur van het mahoniehout
van de Visscherijkast tegenover de
zachte verfijnde tinten van de 18eeeuwse kledingstukken in de vitrines.
Die harmonie wordt benadrukt door
de achtergrond van het blauwe behang en de kleur van de vloerbedekking, waardoor ‘alles klopt en alles
in balans is’ en als gevolg waarvan de
Blauwe Salon een voorname uitstraling krijgt.”
De Blauwe Salon maakte deel uit
van het omstreeks 1740 gebouwde
woonhuis van Abraham van der
Linden.
De Visscherijkast is in 1761 als
Vroedschapskast vervaardigd in
opdracht van de vroedschap, die
deel uitmaakte van het Vlaardingse
stadsbestuur.
Aanvankelijk stond deze kast in de
vroedschapskamer in het stadhuis.
Vanaf 1820 stelde de vroedschap de
kast ter beschikking aan het College
van de Groote Visscherij, mogelijk
als benadrukking van het aanmerkelijke belang van Vlaardingen in
dat College. En zo werd de Vroed-

schapskast de Visscherijkast.
Uiteindelijk kwam de kast na restauratie in bruikleen terecht in het
Visserijmuseum en later Museum
Vlaardingen. De huidige kleur komt
overeen met de kleurstelling van
1761.Buitengewoon belangrijke informatie: de kast is leeg!
De kledingstukken in de vitrine
vertegenwoordigen de mode zoals
deze door de elite aan het einde van
de achttiende eeuw werd gedragen.
Al deze kledingstukken zijn uit de
periode 1750 - 1825 en prima geconserveerd.
Op de vloer van de vitrine staat
een paar blauwe damesmuiltjes van
zeemleer. De bovenzijde is fraai
gedecoreerd met in zilverdraad:
een beeltenis van Lodewijk XIV de
Zonnekoning. In verband met de tentoonstelling Verzamelaar van verhalen,
zijn de kledingstukken en muiltjes
tijdelijk verwijderd.

Het topstuk van Mariëtte Stok
Mariëtte Stok is een multi-vrijwilligster in Vlaardingen. Het contact met
mensen is de rode draad van haar
vrijwilligerswerk. Niet alleen in het
museum, maar ook bijvoorbeeld in
de Stadsgehoorzaal.

Petra Proost.

Mariëtte Stok.

hun topstuk
Het door haar gekozen topstuk zijn
de negen houten panelen, die vanaf
begin 2018 worden tentoongesteld
in het museum. Mariëtte waardeert
in het bijzonder het vakkundige
houtsnijwerk waarmee de beroepen
van vroeger zijn uitgebeeld. De panelen van 400 x 60 cm zijn prachtige
blikvangers nabij de entree.
In 1919 werd op de hoek van de Parallelweg en de Westhavenkade het
Handelsgebouw gebouwd. Meerdere
Vlaardingse bedrijven droegen eraan
bij om het gebouw aan te kleden met
onder meer houten panelen die de
ambachten en beroepen uitbeelden
van de donateurs
Op ieder paneel staat een bedrijf
of ambacht afgebeeld, dat destijds
in Vlaardingen bestond. Zo is er
het bankwezen, de glasfabriek, de
superfosfaatfabriek, de scheepsbouw
etc. De afbeeldingen zijn in laag reliëf
aangebracht op de panelen in de
realistische stijl van begin twintigste
eeuw.
Het Handelsgebouw werd in 1957
afgebroken vanwege bouwkundige
gebreken en de panelen werden op-

geslagen. Sinds de restauratie hangen
zij in Museum Vlaardingen.
Het topstuk van Armand Fredriksz
Armand Fredriksz heeft een carrière
achter de rug in de reiswereld en het
secretariaat van een landelijk kerkelijk centrum. En als geboren en getogen Vlaardinger, met geschiedenis als
hobby, bezocht hij op een dag samen
met zijn kleinzoon het museum. Dit
inspireerde hem zozeer, dat hij vanaf
begin 2018 als gastheer met veel
plezier de bezoekers ten dienste is.
Zijn keuze voor een topstuk is de
tentoonstelling Vlaardingen Vooruit,
die het tijdperk van de wederopbouw van Vlaardingen laat zien.
Na de Tweede Wereldoorlog werd
met groot elan in Nederland de
wederopbouw gestart. Het voortvarende bestuur van Vlaardingen,
onder leiding van burgemeester Jan
Heusdens, besloot om volop daarin
mee te gaan en Vlaardingen groter
en breder op de kaart te zetten.
Naast het aantrekken van industrie,
werd er ingezet om woningen te
bouwen voor werknemers van de
bestaande bedrijven die hersteld

werden en voor de nieuwe industrieën in en rond Vlaardingen.
Voortschrijdend inzicht maakte
het nodig personeel woongenot te
verschaffen en het welzijn en volksgezondheid in de openbare ruimte te
bevorderen. Dit leverde Vlaardingen
twee zwem- en recreatiebaden en
veel openbaar groen op.
De periode van wederopbouw van
Vlaardingen was een dynamische
tijd, die in Museum Vlaardingen een
belangrijke plaats inneemt, waardoor
de tentoonstelling erover een topstuk genoemd mag worden.
Deze semipermanente tentoonstelling wordt in de loop van 2019 vervangen door een andere presentatie.
Het topstuk van… is een serie artikelen
die in de nieuwsbrief van Museum
Vlaardingen is gepubliceerd. De bovenstaande artikelen zijn een verkorte
weergave ervan. U kunt de nieuwsbrief
gratis toegestuurd krijgen door u aan te
melden bij info@museumvlaardingen.nl
Vanaf komend nummer worden de artikelen integraal geplaatst in de Spil.

Armand
Fredriksz.
Alle foto’s Sjaak
van ‘t Wout.
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Tentoonstelling topstukken van het
Streekmuseum in Museum Vlaardingen

14

‘Bewaren is ook
Frans Assenberg

Perry Moree
interviewt Jan
Anderson.

In afwachting van kerst en jaarwisseling 2019 togen
bijna 150 Vlaardingers en anderen naar de Westhavenkade, om in Museum Vlaardingen de opening van de
langverwachte tentoonstelling bij te wonen van voorwerpen uit het Streekmuseum Jan Anderson. Het werd
een feestelijke bijeenkomst. De expo kreeg de welluidende naam ‘Verzamelaar van verhalen, Topstukken
uit de collectie van Jan Anderson.’
Deze mooie symbiose vindt haar oorsprong in de
toenadering in het verleden van de leiding van Streekmuseum Jan Anderson en het toenmalige bestuur en
de directie van Museum Vlaardingen. Die sympathieke vrijage leverde toen helaas geen huwelijk op.
Maar, mensen gaan, mensen komen en er verhuisden
in het najaar van 2018 opvallende voorwerpen van het

Streekmuseum naar het pand van Museum Vlaardingen. Het was directeur Jan Anderson die uit zijn
enorme collectie (wekelijks wordt die aangevuld) er
50 uitzocht. Hij plakte er het etiket ‘top’ op, pakte ze
netjes in en bracht ze voorzichtig en respectvol naar het
museum aan de Westhavenkade, waar ze tijdelijk een
leuk plekje kregen.
Het was het kersverse lid van de Raad van Toezicht
van het museum, Perry Moree, die Anderson bij wijze
van opening aan een boeiend interview onderwierp.
Bijzonder daaraan was en is dat Moree al enige tijd
voorzitter is van de stichting waarin het streekmuseum
is ondergebracht. Hoe dan ook, Moree vroeg Anderson
naar de toekomst van zijn welbekende museum. De

Een stijlvol schilderij van Eppo
Doeve uit 1951
getiteld ‘Vrouw
doet de was’.

geïnterviewde gaf gevat aan dat hij er moeilijk afstand
van kon doen. ‘Maar’, zei hij ‘na mijn dood mag men
ermee doen wat de nieuwe beheerders goed achten.’
Met andere woorden: hij staat er bij wijze van spreken
mee op en gaat ermee naar bed, maar wel zou hij met
het bereiken van de leeftijd der sterken wat meer rust
willen. Ik zit regelmatig bij hem thuis zaken te bespreken. Het gebeurt dan zelden dat er niemand aanbelt
met voorwerpen, vragen, uitleg enzovoort. Immer
vriendelijk staat hij bezoeker of beller vrolijk te woord.
Tja, zo blijf je gaan Jan!
Vanzelfsprekend produceerde Anderson in eendrachtige samenwerking met zijn toegewijde assistent Hans
Bakker een begeleidend boekje, dat opgenomen is in
de plaatselijk wereldberoemde serie Van ‘t Oft naar
‘t Oofd, nummer 53 alweer. Alle topstukken van de
expositie zijn erin opgenomen. De passie voor zijn
collectie straalt je tegemoet. Het is een verzameling
uiteenlopende spullen, van een oude prent met daarop
uitgebeeld de wrede terechtstelling van Johan van
Oldenbarnevelt tot en met een litho van Jan Toorop.
met daarop een Zeeuwse boer en de toren van Westkapelle. Op de kaft treft de lezer een afbeelding aan
van een oud tolbord uit de tijd van Napoleon. Tot 1929
zagen Vlaardingers, als zij met een varken aan de hand
(!) de stad uit wilden, zich genoodzaakt kleingeld mee
te nemen, want dat kostte toen 2½ cent. Volgens mijn
moeder liep men vroeger om de tol te ontwijken ‘over
Kethel naar Schiedam’.
Flipje, het fruitbaasje vanTiel
In Groot Vlaardingen schreef ik begin van het nieuwe

Foto’s Frans Assenberg.

jaar over deze tentoonstelling: ‘Het meest opvallende
erin is wel het beeldje van ‘Flipje Tiel’. Immers, wie
van de bij de opening aanwezige babyboomers was
vroeger niet met een mes(je) in de weer om Flipjes
beeltenis van het jampotetiketje te halen, op een spaarkaart te plakken en, als die eenmaal volgeplakt was,
deze op te sturen naar Tiel, waarna je een leuk boekje
kreeg toegestuurd.’
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vooruitzien’

De nummer twee van mijn lijstje zijn de spaarpotten met de beeltenis van minister Lieftinck erop, die
in 1945, bijzonder gedurfd, al het in omloop zijnde
papiergeld en daarmee het zwarte geld in één klap
opruimde. Iedereen kreeg een ‘tientje’ in de vorm van
enkele legale bankbiljetten. Pas (soms jaren) later zagen
mensen hun geld terug. Als laatste memoreer ik een
prachtige Art Déco-vaas. “Geen speelse tierelantijnen
maar strakke vormen,” volgens het boekje.
De bijzondere expositie, onder het motto “Bewaren is
niet alleen terugkijken, het is ook vooruitzien.” is nog
in Museum Vlaardingen te zien tot 21 april.

Hans Bakker
met zijn vrouw
Jennie en Afke
Assenberg zijn
vol bewondering
voor de topstukken zo te zien.
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Never a dull moment
Marja Tiemens-Idzinga
De eerste periode van mijn voorzitterschap was best wel
spannend!
Allereerst was er natuurlijk de discussie in de Vlaardingse Raad
over de financiële ondersteuning vanuit de gemeente voor de
implementatie van het beleidsplan van Museum Vlaardingen.
Die discussie werd op de valreep van 2018 positief afgerond.
Tijdens dat hele proces hebben wij als Vrienden ons ‘ambassadeurschap’ waar mogelijk duidelijk uitgedragen.
Daarnaast zijn binnen Museum Vlaardingen verscheidene
nieuwe stafleden aangetreden, onder wie onze nieuwe directeur
Léanne Selles. Ook spannend voor de Vrienden, maar na een
eerste kennismaking werd duidelijk dat er een goede klik is, omdat we allemaal achter hetzelfde doel staan namelijk: Museum
Vlaardingen goed op de kaart zetten! Daarbij is afgesproken dat
de museumdirectie en de Vrienden regelmatig met elkaar om de
tafel gaan zitten, iets waar ik voor honderd procent achter sta.
Dit alles werd gevolgd door onze dertigste verjaardag. Dat
zagen we als kans om er een feestje van te maken. De 21e no-

vember 2018 staat bij velen in de herinnering als een geweldig
leuke namiddag, mede door de presentatie van het Vlaardings
Woordenboek. Mocht u uw persoonlijke Vriendenexemplaar
nog niet hebben opgehaald bij Museum Vlaardingen, dan nodig ik u hierbij van harte uit om dit alsnog te doen. Veel Vrienden zijn u inmiddels voorgegaan en de reacties zijn enthousiast.
Ook hebben meerdere Vlaardingers gebruik gemaakt van de
aanbieding om voor tenminste twee jaar Vriend(in) te worden
en het Vlaardings Woordenboek cadeau te krijgen. Een ontwikkeling waarvan ik positieve energie krijg.
Kortom, de eerste periode van mijn voorzitterschap gaf ‘never
a dull moment’, maar het was allemaal meer dan de moeite
waard!
Na het terugkijken ook even vooruitkijken. In 2019 zullen
regelmatig lezingen worden gegeven en uiteraard schenken we
aandacht aan de maand van de haring (juni).
Ik hoop u bij deze bijeenkomsten te mogen begroeten.
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De Vriendenclub bestaat 30 jaar
Sjaak van ’t Wout

Op 21 november 1988 werd de Vereniging Vrienden van het Visserijmuseum Vlaardingen opgericht. Op dezelfde datum vierde de vereniging
in 2018 haar 30-jarig bestaan met een gezellige bijeenkomst in Museum
Vlaardingen, de opvolger van het Visserijmuseum (1).
Wie jarig is, trakteert, is de mening van het bestuur van de Vrienden. En
het cadeau aan de leden was het Vlaardings Woordenboek, samengesteld
door drs. Stephan de Vos (3), met onmisbare hulp van ‘onze eigen bewaker
van het lokale erfgoed’, Jan van Hemert. Het boek is ook te koop, in het
museum en de boekhandel.
Uit handen van de voorzitter van de Raad van Toezicht van het museum,
Yvonne Batenburg (4), ontving de voorzitter van de Vrienden, Marja Tiemens-Idzinga (2) een plaquette, waarop dank werd uitgesproken voor de
inzet van de vereniging en de materiele en immateriële steun door de jaren
heen. Deze plaquette hang nu bij de ingang van het museum.
Zie voor de ontstaansgeschiedenis van de Vereniging Vrienden van
Museum Vlaardingen, nr. 51 van de Spil (oktober 2018).
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Boven: Bestuurslid John Boere vervult met verve zijn rol
als ‘spreekstalmeester’.
Oud-wethouder Arij Maarleveld (l) wacht geduldig op zijn
jubileumgeschenk.
Midden: Em. hoogleraar Cor van Bree en zijn neef Leen,
de eerste voorzitter van de Vereniging Vrienden, ontvangen
uit handen van de voorzitter de eerste exemplaren van het
Vlaardings Woordenboek.
Ras-Vlaardingers Cor van Bree en Jan van Hemert waren
ooit als docenten Nederlands collega’s op de toenmalige
Handelsavondschool Kennis is Macht. Hun beider belangstelling voor het Vlaardings dialect bracht hen na meer
dan een halve eeuw weer samen bij de presentatie van het
Vlaardings Woordenboek.
Onder: Gertjan Breevaart, enige jaren geleden winnaar
van het Groot Vlaardings Dictee, neemt met kennelijk
genoegen, het woordenboek in ontvangst.
Alle foto’s Sjaak van ‘t Wout.

VERENIGINGSNIEUWS
Nieuwsbrief Museum Vlaardingen

Vriend maakt Vriend

Door Museum Vlaardingen wordt zes keer per jaar een
nieuwsbrief verzonden. Hierin staan veel wetenswaardigheden over het museum, de Balder en de Vereniging
Vrienden van Museum Vlaardingen.

Omdat we onze Vriendenkring graag uitbreiden,
zodat we de steun aan Museum Vlaardingen verder
kunnen uitdragen, vragen we u om uw hulp.
Heeft u bijvoorbeeld een familielid, goede kennis,
vriend of collega die interesse heeft in de verschillende facetten van de geschiedenis van Vlaardingen, dan
nodigen we u hierbij graag uit om het lidmaatschap
van de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen, voor € 23,00 per jaar, bij hen onder de aandacht
te brengen. Vooral omdat we momenteel voor alle
nieuwe leden iets extra doen!
Iedereen die zich voor twee jaar (2019 en 2020)
verbindt aan de Vereniging Vrienden van Museum
Vlaardingen ontvangt daarbij het Vlaardings Woordenboek cadeau!
Deze aanbieding is tot 1 juli 2019 van kracht.

Tot eind 2018 werd deze nieuwsbrief, na ontvangst door
de secretaris van de Vrienden, onverkort en zonder selectie doorgezonden naar alle leden van de vereniging van
wie een e-mailadres bekend is.
Om er zeker van te zijn dat deze nieuwsbrief niet overbodig in een in-box terecht komt en alleen naar Vrienden
wordt gezonden die hier speciale interesse in hebben is
besloten u uit te nodigen uzelf direct bij het museum aan
te melden voor ontvangst van deze nieuwsbrief. Hierdoor
ontvangt u deze nieuwsbrief zodra deze vanuit het museum wordt verzonden en wordt de extra stap vermeden
en eventuele vertraging voorkomen. Kortom, door uzelf
in te schrijven voor deze nieuwsbrief ontvangt u deze
direct en niet langer via een omweg.
Wat moet u doen?
U gaat naar de website van Museum Vlaardingen via
www.museumvlaardingen.nl. Op de pagina die daarbij
wordt geopend vindt u rechts geheel onderaan de tekst:
Blijf op de hoogte! Meld u aan voor de nieuwsbrief.
Als u op deze tekst klikt kunt u zich direct aanmelden.

Aanmelden kan heel eenvoudig.
Per e-mail aan vrienden@museumvlaardingen.nl
onder vermelding van naam, adres en e-mailadres en
eventueel met vermelding van het geboortejaar. Met
de bevestiging van de inschrijving, die daarna door
de ledenadministratie wordt toegezonden, kan het
Vlaardings Woordenboek kosteloos worden afgehaald
aan de balie van Museum Vlaardingen.
Een andere mogelijkheid is om direct aan de balie
van het museum een inschrijfformulier in te vullen en
te ondertekenen. Het Vlaardings Woordenboek kan
na het inleveren van die inschrijving meteen worden
meegenomen.

Vlaardings Woordenboek

In november 2018 werd het Vlaardings Woordenboek onder grote belangstelling ten doop gehouden. Dat het een
geweldig boek is geworden, blijkt wel uit de belangstelling van de boekhandels die al honderden exemplaren hebben
verkocht.
Wat mogelijk niet al onze leden weten, is dat er voor ieder lid een boek klaarligt als jubileumcadeau t.g.v. het 30-jarig
jubileum van de vereniging. Er hoeft dus niets voor betaald te worden. Ieder lid kan met zijn of haar ledenpas van de
Vrienden als identificatie, zijn of haar boek ophalen bij de balie in het museum.
Wat nu als u niet in de buurt van het museum woont? Kan het boek ook opgestuurd worden of door een ander worden
afgehaald?
Dit laatste kan. U machtigt dan met uw ledenpas een ander om uw boek voor u af te halen.
Opsturen kan natuurlijk ook. We zenden u met plezier het boek toe. U betaalt dan alleen de verzendkosten ad € 5.
Dat bedrag kunt u overmaken op de rekening NL11RABO 0395615909 van de Vrienden onder vermelding van: Porto
Vlaardings Woordenboek
Wat u moet dan verder doen?
Het gemakkelijkst is als u een berichtje met uw naam, adres en uw verzoek mailt naar
vrienden@museumvlaardingen.nl
U kunt ook een briefje sturen naar:
Vrienden van Museum Vlaardingen,
Postbus 4002,
3130 KA Vlaardingen.
We hopen dat we op deze manier nog veel leden kunnen verrassen met dit uitzonderlijke boek.
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Algemene Ledenvergadering 21/3
UITNODIGING voor de Algemene Ledenvergadering
Plaats:		
Museum Vlaardingen, Westhavenkade 54 te Vlaardingen
Datum: 		
Donderdag 21 maart 2019
Aanvang:
19.30 uur
AGENDA
1.
2.
3.

Opening en vaststellen agenda
Wijzigingen der statuten
Rondvraag en sluiting

Voorgestelde wijziging van de statuten Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe doelstelling van Museum Vlaardingen moeten zij
aangepast worden. Ook de naam moet worden aangepast.
Het gaat daarbij om het verwijderen van verwijzingen die samenhangen met de naam Visserijmuseum en het gaat om
de aanpassing met de doelstelling van het museum.
Volgens de tekst van het voorstel wijziging van de statuten zoals vastgesteld op 21 maart 2012.
In onderstaande tekst is de oude tekst doorgehaald en de voorgestelde tekst in rood weergegeven.
Vereniging van Vrienden van de Stichting Visserijmuseum Vlaardingen instituut voor de Nederlandse Zeevisserij te
Vlaardingen wijzigen in Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen
1.
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In de aanhef van de statuten 4e alinea.
Ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid genaamd: Vereniging van Vrienden van de stichting Visserijmuseum, Instituut voor de Nederlandse Zeevisserij te Vlaardingen, Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen
statutair gevestigd te Vlaardingen,
Kantoorhoudende Westhavenkade 53-54 54 3131 AG te Vlaardingen

2. Artikel 2
- Het doel van de vereniging is het bevorderen van de groei en bloei van de stichting: Stichting Museum
Vlaardingen, (hierna te noemen: de stichting), statutair gevestigd te Vlaardingen, kantoorhoudende te 3131
AG Vlaardingen, Westhavenkade 53,54 ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24339759.
- Belangstelling te wekken voor, bekendheid te geven aan en het ondersteunen van het streven van de stichting in drie thema’s
- De geschiedenis en de toekomst van de commerciële zeevisserij;
- Vlaardingen als belangrijke historische vissershaven.
- De unieke en oudste vormen van de Nederlandse archeologie: de Vlaardingen Cultuur.
Museum Vlaardingen tracht dit doel onder meer te bereiken door samen met de inwoners van Vlaardingen en de
regio:
• het cultureel erfgoed van de gemeenschap te bewaren;
• te onderzoeken en te tonen;
• het cultureel erfgoed in te zetten om de gemeenschap te helpen haar identiteit te benoemen en als een
bindmiddel het burgerschap te versterken.
• Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woord;
Toelichting op de agenda ALV 21 maart 2019.
Deze uitnodiging en agenda staan vermeld op de website van de Vrienden van Museum Vlaardingen.
Zoals gewoonlijk is de ledenvergadering alleen toegankelijk voor leden, maar we nodigen iedereen (leden en niet- leden) graag uit om de lezing van die avond, volgend op de vergadering, bij te wonen. Deze lezing begint om 20.30 uur,
met een inloop vanaf 20.00 uur. Zie de agenda op pagina 38 voor meer informatie over de lezing.

Algemene Ledenvergadering 11/4
UITNODIGING voor de Algemene Ledenvergadering
Plaats: 		
Museum Vlaardingen, Westhavenkade 54 te Vlaardingen
Datum: 		
Donderdag 11 april 2018
Aanvang:
20.00 uur
AGENDA
1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Notulen van de ALV van 19 april 2018 en van 21 maart 2019 1)

3.

Jaarverslag 2018 van de secretaris 2)

4.

Financieel verslag 2018 van de penningmeester 3)

5.

Verslag van de kascontrolecommissie jaarrekening 2018 met voorstel tot decharge van het bestuur

6.

Toelichting op de jaarrekening 2018

7.

Toelichting op de begroting 2019

8.

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

9.

Bespreking wijziging van de statuten - zie verslag ALV 21 maart 2019

10.

Verkiezing bestuursleden:
Aftredend zijn Marja Tiemens-Idzinga en Willem Zwikker.
Beiden zijn herkiesbaar ex stat. art 8:5

11.
12.

Rondvraag
Sluiting

Toelichting op de agenda van de ALV 11 april 2019.
Deze uitnodiging en agenda staan vermeld op de website van de Vrienden van Museum Vlaardingen.
Het bestuur stelt de leden graag in de gelegenheid om agendapunten in te brengen. Aanvullende agendapunten dienen
uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris bekend te zijn (schriftelijk of per e-mail, voorzien
van een (korte) argumentatie of toelichting). Onderwerpen die van tevoren niet zijn aangemeld, worden niet inhoudelijk besproken. Die zullen alleen in de rondvraag (zonder discussie) worden gemeld.
Ter bespreking: onder agendapunt 10 kunnen tegenkandidaten zich aanmelden. Een tegenkandidaat dient zijn/haar
beschikbaarstelling tenminste 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris aan te melden.
1) De notulen van de ALV van 19 april 2018 en van 21 maart 2019 staan vanaf 1 april 2019 op de website van de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen.
2) Het jaarverslag van de secretaris staat vanaf 1 april 2019 op de website van de Vereniging Vrienden van Museum
Vlaardingen.
3) Het financieel verslag van de penningmeester, de jaarrekening 2018 en de begroting 2019 liggen ter inzage bij de
penningmeester en kunnen worden opgevraagd en worden op de vergadering ter hand gesteld.
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Privacybeleid van Vereniging Vrienden van
Museum Vlaardingen per 25 mei 2018
Dit privacybeleid, opgesteld ter implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is van
toepassing op alle persoonsgegevens die de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen (hierna: V.V.M.V) van haar
leden ontvangt en verwerkt.
Indien u lid wordt van V.V.M.V., of om een andere reden persoonsgegevens aan V.V.M.V. verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te mogen verwerken. Wij adviseren u om dit
privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de functionaris ledenadministratie van V.V.M.V.,
Westhavenkade 54, 3131 AG Vlaardingen
K.v.K. nummer 40345903
De functionaris ledenadministratie is bereikbaar via vrienden@museumvlaardingen.nl.
2. Welke gegevens verwerkt V.V.M.V. en voor welk doel
2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
22

Voor- en achternaam,
Geboortedatum,
Adresgegevens
Telefoonnummer,
E-mailadres(sen),
Bankrekeningnummer

2.2 V.V.M.V. verwerkt de in 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.
a. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan,
b. Uw naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over
diensten en activiteiten van V.V.M.V.,
c. Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt ten behoeve van betalingen van het lidmaatschapsgeld,
3. Bewaartermijnen
V.V.M.V. verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een
jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft V.V.M.V. passende technische en organisatorische maatregelen
getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt V.V.M.V. gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen of klachten
5.1 Via de ledenadministratie van V.V.M.V. kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
V.V.M.V. zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 2,
kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop V.V.M.V. uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris ledenadministratie.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via vrienden@museumvlaardingen.nl
6. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website museumvlaardingen.nl/steunons/vrienden bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig deze website te bekijken.

Van renovatie naar organisatie
2018 was een goed jaar voor de SZB. Vele vrijwilligers hebben er weer voor gezorgd dat de Balder er als
een vorstin bij ligt, dat er mooie evenementen en vele
bezoekers mogelijk waren.
Hoewel de inrichting van het ruim nog niet helemaal klaar is, zijn we ons in 2018 meer en meer gaan
richten op de presentatie van de Balder. Dit doen wij
in samenwerking met vele organisaties van evenementen in Vlaardingen en andere steden. Primair
hierbij is natuurlijk de samenwerking met Museum
Vlaardingen en de Vrienden van het museum.
De manier waarop we de Balder presenteren krijgt
steeds meer vorm. Naast al het bestaande zal in 2019
een deel van het ruim worden ingericht als authentiek tonnenruim. Daarnaast wordt een touchscreen
opgesteld waarop het verleden van de Balder en de
visserij te zien zal zijn.
Het aantal vrijwilligers dat werkzaam is t.b.v. de
Balder is groot: 43 fantastische mensen met een
grote variatie in kennis van technieken, ervaring en
karakters. Enorm belangrijk hierbij is de commu-

nicatie en organisatie. In 2017 en 2018 zijn we hier
meer aandacht aan gaan geven door structuur aan te
brengen, commissies vorm te geven en processen te
bespreken en vast te leggen. Dat klinkt saai, maar is
belangrijk - in 2019 gaan we hiermee door.

Ook in 2018 mochten we weer gebruik maken van
de panden naast het museum voor werkzaamheden,
opslag en kantine. Deze panden gaan in 2019 in de
verkoop. We volgen de ontwikkelingen nauwlettend
en doen er alles aan om een stukje van de panden
voor onszelf te behouden.
Persoonlijk ben ik erg blij met de aanstelling van
onze nieuwe penningmeester, Frank Gielen. De
financiën kregen van mij altijd grote aandacht, maar
dat ik het nu over mag laten aan een RA-accountant
geeft extra vertrouwen voor de toekomst.
We mogen terugkijken op een mooi 2018 en gezamenlijk maken we van 2019 ook een mooi jaar.

Leo Verhart, voorzitter SZB
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Heerlijk, de Balder
Maarten Bal

Al waren niet alle zeilen aangeslagen, toch slaakten de
aanwezige vrijwilligers een zucht van verlichting. Aan
dit moment was namelijk een restauratieperiode van
bijna vijf jaar voorafgegaan. Een periode waarin een
representant van een scheepstype, dat ruim 100 jaar
menig harinkje aan wal heeft gebracht, weer duurzaam
tot leven is gewekt. We hebben het hier over een logger
en, in het geval van de Balder, een zeillogger. Van 1866
tot 1931 is dit type vissersschip actief geweest binnen de Nederlandse visserij. Door de concurrentie van
gemechaniseerde schepen, door stoom of motorkracht
aangedreven, moest het zeilschip het onderspit delven.
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Bij de aanblik van de zeilende VL 92 Balder moest ik
onwillekeurig denken aan de laatste loggers die geheel
van de zeilen afhankelijk waren om hun taak te vervullen. Welk schip voer als laatste op de zeilen?? Kwam
dat uit Vlaardingen, uit Katwijk of was het misschien
uit Scheveningen? Ik bleek niet de enige te zijn die dit
wel wilde weten. Met veel plezier heb ik de boeken
gelezen die me het antwoord brachten. Deze bronnen
staan onder dit artikel vermeld. Ik beveel ze van harte
aan.
De VL 92 Balder was zeker niet de laatste actieve zeillogger. Ze was in 1912 gebouwd en heeft tot 1921 ‘op
de zeilen’ gevist. Daarna is ze uit de vaart genomen en
kwam pas in 1929, maar nu als motorlogger, weer in de
vaart.
Een aantal andere Vlaardingse loggers heeft het langer
‘op de zeilen’ uitgehouden. In 1928 voeren de laatste
4 zeilloggers vanuit de haven van Vlaardingen ter
haringvisserij. Het waren de VL 128 Johanna Geertruida, de VL 49 Marie, de VL 181 Johanna Jacoba
en de VL 198 Geertruida Adriana. Daarna was het
gedaan met de Vlaardingse zeillogger.

In Katwijk en Scheveningen hielden ze het nog iets
langer vol. In 1929 vertrokken er voor Scheveningen
nog 5 zeilloggers voor de haringvisserij naar zee. In
1930 tenslotte betrof het nog 1 Katwijkse en 1 Scheveningse zeillogger. De KW 44 Dirk maakte in 18 weken
een drietal reizen waarin 697 kantjes gekaakte en
gezouten haring aan de markt werd gebracht.
Op 31 oktober 1930 zeilde het schip IJmuiden binnen
en werd de teelt beëindigd.
De SCH 323 Simon van Leeuwen BZ vertrok op 30
juni 1930 als een van de laatste loggers voor de eerste
reis van de nieuwe teelt. Pas op 19 augustus kwam ze
weer binnen met 204 kantjes haring. Interessant is
te lezen, dat ze in Vlaardingen binnenkwam wegens
ruimtegebrek in de Scheveningse haven. De tweede
reis eindigde in Scheveningen op 29 september met een
lading van 357 kantjes pekelharing.
Omdat het voor een sleepdienst niet meer rendabel was
een boot in Scheveningen te stationeren, was men als
zeillogger aangewezen op een collega-motorlogger of
een motorschokker om bij de binnenkomst te assisteren. Ditmaal was dat de schokker SCH 2 die helaas
bij het binnenlopen door de ondiepe voorhaven aan
de grond liep. De gesleepte SCH 323 bleef vrij en
schoot door waarbij ze tegen het remmingswerk van
de binnen-voorhaven botste, met gelukkig alleen wat
schrammen tot gevolg.

zeilt weer!
De volgende reis begon op 2 oktober en eindigde op
21 oktober met een vangst van 425 kantjes aan boord.
Geen slecht reisje dus. Vandaar dat op 25 oktober
hoopvol aan de volgende reis werd begonnen. Helaas werden in november over de gehele loggervloot
de vangsten minder en het weer slechter. De vleten
hadden veel te lijden van het slechte weer, wat de
vangstwaardigheid ook al niet vergrootte. Gevolg
hiervan was, dat de schipper van de SCH 323 met een
onbruikbare vleet en een vangst van slechts 102 kantjes
er de brui aan gaf en op 13 november in Vlaardingen
binnenliep. Daarna werd de teelt beëindigd van de,
naar later bleek, laatste actieve Nederlandse zeillogger
en werd ze opgelegd.
Door de opening van de tweede Scheveningse haven
werd ze in 1932 weer naar Scheveningen gebracht.
Daar heeft ze, tussen andere afgedankte zeilloggers,
bijna drie jaar gelegen. Voor veel van deze zeilschepen
is gelukkig toch nog een goede bestemming gevonden.
Het buitenland had belangstelling en kocht ze aan om
als vrachtschip verbouwd te worden.
Een aantal werd aangekocht door vooral Katwijkse
eigenaren en werd, voorzien van een motor, gebruikt
voor de trawlvisserij. Ze visten hiermee van maandag
tot zaterdag en ontliepen daarmee de schending van
de zondagsrust, die op steeds meer haringloggers werd
geëerbiedigd. Dit gebeurde ook met de SCH 323. Als

KW 132 Lena kwam zij in 1935, voorzien van een 120
pk Bolinder motor, voor de gebroeders H. en P. Groen
WZ in de vaart.
In Nederland bleef de vleetlogger, voorzien van een
motor, een belangrijk middel om de haring te bemachtigen. Tot ver in de jaren zestig bleef men de vleet
trouw, al werd het aantal loggers steeds kleiner…
Wie heeft dan als laatste Nederlandse motorlogger
met de vleet gevist? Een interessante vraag en wellicht
stof voor een volgend artikel. Als Stichting Zeillogger
Balder zijn we er in ieder geval trots op dat we, dankzij
de inzet van velen, de zeillogger als schakel in onze
visserijhistorie weer in alle glorie kunnen laten zien!

Bronvermelding:
- Uit Het gebeurde op Scheveningen, schrijver Gijsbert
van der Toorn, het artikel Einde van een zeiltijdperk.
- Uit `Ene beperking van de visserij’, eindredactie Frans
Assenberg, zijn artikel De Haringvisserij in de jaren
1929 tot 1940.
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Tip:
Wie meer over de hoogtijdagen van de Nederlandse
zeillogger wil lezen, beveel ik het boek Uitgezeild aan,
van de Vlaardingse auteurs Klaas Kornaat, Peter Zuydgeest en Henk Brobbel.
Foto’s Kees Westerdijk en Frits
Loomeijer.

De vliegende kraai vangt
weer wat!
Johan

Toen ik, Johan dus, onlangs
langs de haven liep en de
prachtige VL 92 Balder
aan de kade zag
liggen,
dacht
ik met
enige weemoed terug aan hoe
het vroeger was. Kades vol met loggers en dit
is nu dan de enig overgebleven haringlogger, recentelijk geheel
gerenoveerd, waar vele vrijwilligers hun tijd aan
spenderen om haar voor het nageslacht te behouden.
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Er is veel werk te verzetten. Zo verdienden de masten
een onderhoudsbeurt, dus op zoek naar een bedrijf dat
ons hierbij zou kunnen helpen. Tot het moment dat
bleek, dat wij zelf een paar ‘hoogvliegers’ tussen onze
vrijwilligers hebben lopen. Ergo, er moest slechts voor
materiaal en een hoogwerker gezorgd worden. Hier
kan Johan verder kort over zijn: die werden gevonden
en op de foto zijn twee van onze hoogvliegers te zien.
Verder doen onze vrijwilligers nog wel eens een beroep
op Johan. Dan hebben zij dit nodig en dan weer dat.
Kortgeleden kreeg Johan de vraag of hij voor al deze
vrijwilligers overalls kon regelen. “Wij zien er niet
uit en wij zijn toch ook een beetje het visitekaartje
van Vlaardingen”, was hun credo, dus ging Johan op
onderzoek uit.
Onze gulle gevers krijgen wel iets terug voor hun
donatie, hun logo wordt op de website van de Balder
geplaatst met een link naar de site van de weldoener.
Zo kreeg Johan het met zijn proletarisch winkelen
weer voor elkaar om de mannen tevreden te stellen,
hetgeen dan ook zeer op prijs wordt gesteld.
Maar niet alleen om goederen zitten de mannen soms
verlegen, ook hebben zij wel eens diensten nodig als
zij zelf een probleem niet op kunnen lossen, zoals in
het volgende geval. Aan alles wordt en is gedacht, ook
aan rookmelders, maar bij een controle werd helaas
vastgesteld dat één van deze melders niet naar behoren
functioneerde, of liever gezegd helemaal níet functioneerde. Johan werd naar een oplossing gevraagd.

Na enig zoekwerk werd door Johan een bedrijf gevonden dat ons wellicht kon helpen. Er kon op korte
termijn een afspraak gemaakt worden en een specialist
van het bedrijf, toevalligerwijze ook nog een haringkop, kwam aan boord van de Balder om het probleem
op te lossen. Het grappige was dat deze specialist het
probleem vrijwel onmiddellijk onderkende, daar waar
wij als vermeend kenners er niet uitkwamen. Wat
bleek: de niet functionerende rookmelder is helemaal
geen rookmelder, maar een warmtemelder; logisch dus
dat deze niet op rook reageert! Deze wordt zeer binnenkort vervangen en het probleem is opgelost. En dit
alles om niet.
Johan, en dit heeft hij al eerder gezegd, blijft het
geweldig vinden dat vele bedrijven ons op diverse
manieren steunen om de VL 92 Balder varend en in
goede staat te houden. En hier kunnen wij als Stichting Zeillogger Balder best trots op zijn. Ook in 2019
zal Johan weer zijn best doen om de vele handen van
onze vrijwilligers van die materialen te voorzien die
zij nodig hebben om de Balder er spic en span uit te
laten zien. Maar hij zal dus wel met zijn proletarisch
winkelen op moeten passen dat de sterke arm hem niet
op enig moment vastzet.
Met de wens dat het in 2019 voor eenieder crescendo
gaat en vooral in goede gezondheid, groet Johan allen
die de Balder een warm hart toedragen.

Waar heb je dat gekocht?!
Bert Otto

Op de recent gehouden EOC Traditionele Schepen Beurs in Den Helder waren o.a. veel stands van de diverse
schepenbehoudsorganisaties, veelal stichtingen. Verder waren er diverse commerciële bedrijven. Alle boden
informatie en producten die van belang (kunnen) zijn voor onderhoud, beheer van de traditionele schepen.
Ook voor de bemanningen en/of hun familie was het aanbod groot.
Op een zeker moment stonden wij bij een stand van Dubarry, een bekend merk schoeisel
in de watersport. Aad Schuilenburg merkte toen op: “Zulke laarzen heb jij toch ook? ”
Na een laars opgepakt te hebben zag ik dat deze bijna identiek was aan de laarzen die ik
zelf bezit, waarna ik opmerkte: “Zo, die zijn aardig aan de prijs, € 230,- “. En ik meende
nog wel, dat het een speciale beursaanbieding was! Aad reageerde met: “Wat heb jij dan
betaald?” Ik antwoorde - naar ik me herinner echt niet zo luid- : “Rond de € 130,-“.
Ondertussen had de verkoper ons ook gepeild en hij dacht klaarblijkelijk een nieuwe
koper binnen te halen. Hij bleek zeker niet slechthorend te zijn, want niet veel later stond
hij naast mij en stelde mij op een behoorlijk scherpe toon, die ik niet als bepaald prettig
ervoer: “En waar heb je die dan wel gekocht!?”. Mijn reactie was: “Goedemorgen, waarom
wilt u dit weten?”. Een weerwoord bleef niet uit: “Nou, vertel dan!”, waarop ik weer
reageerde met: “Ik zie geen reden waarom ik u dit zou vertellen”. Dat maakte de situatie
alleen maar ongemakkelijker en minder aangenaam en enkele malen herhaalde hij zijn
vraag, zonder dat ik hem mijn aankoopadres opgaf.
Even later haalde hij bakzeil en nam zijn plek weer in achter een tafel in z’n kraam. Zijn
gezicht had ondertussen de kleur van een vaalrode broek en hij was vervolgens nog maar
slecht zichtbaar tussen te verkopen kleding in z’n kraam.
Later op de dag kwamen wij, behoedzaam op enige afstand, nog een keer langs zijn
kraam, maar hij bleek toen nog niet van kleur veranderd en hij keek ons nog steeds
met veel onbegrip, weinig klantgericht, aan!

Lezing Vereniging Vrienden van Museum
Vlaardingen op donderdag 28 februari 2019
Op donderdagavond 28 februari verzorgt Jeroen ter Brugge (conservator maritieme collecties in het Rijksmuseum) een lezing over de kaping van de allerlaatste VOC-retourvloot in 1795. De aanleiding voor het onderzoek
hiernaar was de verwerving door het Maritiem Museum Rotterdam van een schilderij door de Engelse schilder
Thomas Luny van deze voor de Republiek desastreuze gebeurtenis. Aan de hand van de voorstelling op het
schilderij, de aanhouding van (een deel van) de vloot bij het eiland St. Helena, en talloze schriftelijke en iconografische bronnen in binnen- en buitenland, wordt een beeld geschetst van de kaping en de lotgevallen van de
schepen, de bemanning, de VOC zelf en de aandeelhouders.
Een lezing die zeer de moeite waard is. Voor Vrienden is het bijwonen van de lezing, inclusief een kopje koffie/
thee, kosteloos.
Bent u (nog) geen Vriend, dan betaalt u € 5,00 entree, inclusief een kopje koffie/thee.
Aanvang van deze lezing is 20.00 uur, inloop 19.30 uur.
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Traditionele schepenbeurs
Bert Otto

Enkele maanden terug belde Aad Schuilenburg mij
op; of ik mee wilde naar de EOC1 traditionele schepenbeurs. Nou dat leek mij wel wat en op vrijdag 9 november stapten wij in de auto om af te reizen naar Den
Helder alwaar op de Willemswerf deze beurs werd
gehouden. De heenreis liep voorspoedig zonder files,
echter de terugreis was heel wat anders; ondanks het
droge weer, kilometers file. Maar dat was gelukkig aan
het einde van de dag. Dus maakten wij een tussenstop
om even wat te eten.
Het was voor mij de eerste keer dat ik deze beurs
bezocht. Aad was er al eerder geweest. De Willemswerf is natuurlijk een prachtige locatie, met o.a. een
in gebruik zijnd droogdok voor scheepsreparaties, het
marinemuseum, het reddingmuseum en de bezoeker
Tres Hombres van Fairtrade, waarvan vertegenwoordigers op de beurs stonden met hun chocolade, maar ook
met hun niet te versmaden rum!
Het hoofdthema van de beurs was duurzaamheid, ontwikkelingen in energie en voortstuwing zonder fossiele
brandstoffen.
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Certificering
‘Onze’ EOC, de verzekeraar van de ‘Balder’, kreeg ook
nog even bezoek van ons, en daarbij werd o.a. overlegd
over de certificering en de consequentie voor onze
verzekeringen.
Aspecten die voor ons altijd belangrijk zijn en dus aandacht kregen waren o.a.: het varen met passagiers, max.
12 personen op buiten en binnenwateren, en natuurlijk
de aansprakelijkheid bij ongevallen. De niet-wettelijke,
maar wel aanbevolen deelcertificering van de tuigage,
incl. het staand- en lopend want en de frequentie en
omvang van de verplichte inspecties.
En ten slotte nog de gasverklaring, de AIS en enkele
andere zaken.
In de middag bezochten wij een interactieve presentatie van EOC met informatie over een (wettelijk vereist)
certificaat van onderzoek (CvO). Ook kregen we technische tips inzake vereiste inspecties. M.a.w.: wat staat
er nu precies in zo’n duur betaald certificaat en waar
moet dus op gelet worden?

Met een aantal deelnemers aan de sessie werd besproken aan welke voorwaarden een varend historisch schip
o.a. moet voldoen en die blijken voorwaar niet gering!
Tijdens de presentatie vernamen we, dat ruim 30%
van de schepen nog niet gekeurd is, danwel nog geen
aanvraag had ingediend. Bedenkelijk, daar de uiterlijke
termijn van 1 november 2018 inmiddels verstreken
was! Een zeer beperkte dispensatieperiode bleek evenwel te bestaan.
Ondanks dat de SZB voor de VL 92 Balder al eerder
een CVO had aangevraagd en het schip inmiddels een
Communautair certificaat voor de binnenvaart heeft,
waarmee het als pleziervaartuig geregistreerd is, werd
ons geadviseerd nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de certificering nauwlettend te blijven volgen!
In het schipperscafé waren de mannen met baarden (en
enkele dames, uiteraard zonder) goed vertegenwoordigd en die lieten ook regelmatig hun ongenoegen blijken over de wetgevers, wat uitmondde in de algemene
conclusie dat de beste stuurlui ook in deze weer aan de
wal staan! Maar, wat expliciet vermeld werd: de basis
voor de huidige wet- en regelgeving voor de scheepvaart is gelegen in de ‘de Akte van Mannheim’, een op
17 oktober 1868 te Mannheim gesloten verdrag, dat
destijds de internationale scheepvaart binnen Europa
een economische ‘boost’ heeft gegeven, o.a. door het
essentieel vrije handelsverkeer.
Tecla
Via de voorzitter van De SKZ (Stichting Kotterzeilen
en Kotterbehoud), die recent ook weer de inschrijving
van de ‘Balder’ in de FVEN heeft kunnen verlengen,
konden wij ook een bezoek brengen aan de haringlogger Tecla. Schipper Jeannette, de dochter van de
eigenaresse, was bereid om ons in het inmiddels tot
charterschip omgebouwde vaartuig rond te leiden en
we moeten bekennen, dat ze dat vakkundig en met
passie deed.
Gegeven de heersende barre winterse omstandigheden
worden in die perioden in het algemeen op basis van
goed zeemanschap geen chartervaarten uitgevoerd.
Dus wordt er in de winter zowel aan dek als in de
accommodatie groot onderhoud gepleegd; en dat was
ook wel te merken. Veel naden van het dekhuis waren
opnieuw gekit, maar moesten nog afgevlakt worden.
De houten achtermast zou vervangen worden. Verder
bleken de dagverblijven goed onderhanden genomen en
aangepast te zijn aan de huidige normen van comfort
voor de gasten.
Hoewel er oorspronkelijk accommodatie voor 18
personen was, gaat men omwille van het comfort en
de aard van de (zeil)excursies varen met 12 passagiers.
Jammer dat wij niet langer aan boord konden verblijven
vanwege (andere) beursverplichtingen van de schipper.

Aan het einde van deze dag keerden wij met veel informatie en met (her)kennismaking van oude en nieuwe
contacten weer terug naar onze eigen sores.
Noot
De Tecla was ooit gebouwd als haringlogger, een vissersvaartuig dat wekenlang de Noordzee zou doorkruisen om haar romp te vullen met vaten haring. De Tecla
werd in 1915 gebouwd als een ketch-zeilschip zonder
motor. Deze loggers werden per dozijn gebouwd in
de vroege jaren 1900. Elke bouwer had wel zijn eigen
speciale ontwerp, nl. om zoveel mogelijk vis te kunnen
vangen en toch de snelste van de vloot te zijn. Grote
visbedrijven gaven de opdracht voor het bouwen van
hun ideale romp en tuigage om het eerste kantje vis
binnen te halen en het op een veiling te verkopen. De
Tecla werd gebouwd in Vlaardingen voor de vloot van
Katwijk, haar visserijnummer was KW 143 en haar
oorspronkelijke naam was ‘Graaf van Limburg Stirum’.
EOC= EFM - Oranje Combinatie ontstaan uit fusie
van Scheepsverzekeraars Eensgezindheid Friese Maatschappij en Oranje.
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Alle foto’s Bert
Otto.
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Museumkwartier en Rivier
Rondom het gebouw van Museum
Vlaardingen is de laatste tijd van alles
aan de hand. Het meest opvallende is een
groot bord aan de Westhavenkade op de
panden waarin haringhandel Warmelo &
Van der Drift was gevestigd. De gemeente
heeft als eigenaar dit bord aangebracht met
uitdagende en prikkelende teksten: ‘Hier
komt een vleesverwerkend bedrijf ’. Eronder
staat: ‘Een nieuwbouwflat’ en daaronder:
‘Een kinderopvang’. Al die zinnetje zijn
echter doorgehaald. Ook wordt de creatieve
Vlaardinger uitgenodigd met de woorden:
‘Bepaal mee wat de toekomst wordt van de oude
Warmelopanden.’ Kennelijk zijn de creatieve
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aders in de gemeentelijke burelen opgedroogd.
Ik zou zeggen: maak er een depot van voor het
Met dank aan
brandstichters
verloor Vlaardingen een bekend gebouw aan
de Parallelweg.
Het stond op
de plek van het
Prikkewater.

naastgelegen museum. Klaar!
Achter de museumpanden zijn in het najaar slopers
aan de gang gegaan op wat nu het ‘Touwbaankwartier’ is gaan heten. Als ik terugga in de tijd dringen
zich beelden bij mij op van de antieke meubelmakerij
van Bram Sprij. Er werkte een enorm aantal mannen.
Sprij’s tafels en stoelen met grote ronde bollen eraan
waren plaatselijk wereldberoemd. Ik stootte er thuis
regelmatig mijn knokige knietjes tegenaan. De enorme

panden aan de kadekant staan, zoals zoveel van dat
soort panden, weg te rotten. Daar gaat onze glorie,
daar gaan onze historische gebouwen! De dakpannen
zijn er afgewaaid, zeildoek moet de elementen buiten
houden. Het heeft geen enkele functie, want de boel
staat op instorten. In een gemeentelijk document valt
erover te lezen: ‘Het gebied rondom het Rijksmonument de Touwbaan, het Touwbaankwartier, moet een
prettige plek worden met bijvoorbeeld een boeiende en
rechtstreekse wandel- en/of fietsroute van de Markt
naar het station Centrum.’ Dat zegt dus ook niks, want
niets is concreet. Nog een gemeentelijke dooddoener:
‘De gemeente heeft een groot deel van het Rijksmonument de Touwbaan zijn oorspronkelijke uitstraling
teruggegeven en de omgeving opnieuw ingericht.’ Ik
zeg: er is wel een stuk van dat monument gesloopt.
Waarom is het niet helemaal opgeknapt? Door de
bovengenoemde sloop is een enorme ruimte ontstaan.
Een lange schutting rondom het terrein maakt dat
dieven er geen kans krijgen om er slechts modder en
een beetje gras te stelen. Die schutting staat onder andere op de plek waar de touwbaan liep. Dit historische
bouwwerk is verdwenen in de muil van de bulldozers.
Een bewoner van de Steenplaats, een hofje haaks op de
Vetteoordskade, is er niet gerust op dat de beslotenheid
van zijn mooie straatje voor de toekomst is gegarandeerd. Ik adviseer hem een gesprek met de wethouder
daarover aan te gaan.
Rest mij nog de kaalslag van het terrein dat bekend
stond als het Prikkewater te memoreren, want ook
dat stukje grond zal deel uitmaken van het Museumkwartier. In het genoemde document staat erover: ‘Het
consortium Rivierzone wil op de locatie Prikkewater
aan de Parallelweg 2 een nieuwbouwcomplex ontwikkelen.’ Van Dale zegt over het woord ‘consortium’:
‘Tijdelijke vereniging van kapitalisten of ondernemingen om voor gezamenlijke rekening een financiële of
handelsoperatie uit te voeren.’ Wie dat zijn? Geen idee.
Maar, die Lijnbaan, ‘wat was dat?’ zullen nieuwe leden
van de Vereniging Vrienden ons vragen en wat was het
Prikkewater? De Lijnbaan, of wat er van over is, herinnert aan de (haring)visserij waar Vlaardingen in het
verleden mee scoorde. Miljoenen haringen vingen de
vissers op de Noordzee. Daar waren natuurlijk schepen
voor nodig. En die schepen hadden lange touwen nodig. En die werden weer gemaakt in de Lijnbaan. Die
liep vanaf ongeveer de Zomerstraat tot voorbij de Vetteoordskade. De paar dakjes, een soort lange dakkapel,
die je daar nog kunt zien, beschermden de lijndraaiers
tegen de elementen. Daaronder werden de touwen geproduceerd. Ik heb in het verleden aan een wethouder
gevraagd van de Lijnbaan een fietspad te maken. Daar
reageerde hij negatief op. Nu zie ik in de stukken dat
het die kant op lijkt te gaan. Mijn idee dus!

zone in de belangstelling
Wat is het Prikkewater? Welaan, daar moeten we ver
voor terug in de tijd. Naast de haringvisserij bedreef
men ook de beugvisserij. Dat deden de vissers jaarlijks
als het vissen op haringen een aflopende zaak was. De
haringvisserij was namelijk een seizoensbedrijf. Diverse
reders stuurden in het najaar en in de winter hun schepen naar verre wateren zoals bij IJsland. Zij gebruikten lange lijnen van wel 18 kilometer. Daaraan zaten
dwarslijnen, de zogenaamde sneuen, aan die sneuen
zaten haken of hoeken, waar aas aan werd gedaan. Dat
aas bestond uit prikken of lampreien of negenoogen,
een riviervisje. Die prik werd opgekweekt in een soort
vijver die het Prikkewater werd genoemd. Zij werden
in een bak levend gehouden en meegenomen naar de
visgronden. Het hele zaakje, de beug of hoekwant,
ging overboord en dan maar hopen dat schelvissen of
kabeljauwen zo vriendelijk zouden zijn het aas op te
vreten ...
De Spoorhaven
Naast het Museumkwartier en het Lijnbaankwartier
is er nóg een gebied dat de aandacht trekt: het terrein
Spoorhaven ook wel ‘Rivierzone’ genoemd. In het
niet zo verre verleden, de 19e eeuw, waren er enkele
lieden in Vlaardingen die dachten iets slims te hebben
verzonnen. Vlaardingen had na 50 jaar soebatten een
aansluiting gekregen op het zich verder ontwikkelende
net aan spoorwegen in ons land. De daarbij behorende
treinen reden vanuit Rotterdam, via een brug over de
Oude Haven naar het station bij de Parallelweg. De
genoemde lieden kwamen met een plan om een extra
haven aan te leggen aan de zuidzijde van het spoor,
parallel aan de spoorlijn. Die Spoorhaven kwam er
inderdaad. Vanuit de Buitenhaven konden vrachtschepen zo de Spoorhaven invaren, hun
goederen lossen die zo de treinwagons in konden om te worden meegenomen naar verre oorden. Op zich
een aardig idee, alleen, het werkte
niet. Weggegooid geld dus. Wat nu?
Zwemmen misschien?
Vroeger zwom de jeugd in het Prikkewater. Het bad aldaar werd in juli
1894 geopend. Het was een sober
ingericht ‘rivierbad’ en was ingedeeld in een eerste en tweede klasse.
Er werd veel gebruik van gemaakt.
Uiteraard waren de prikken van de
zwemmers afgescheiden. Uit ‘sanitair
oogpunt’ diende het bad te verdwijnen. In de pas gegraven Koningin
Wilhelminahaven werd een nieuw
bad aangelegd dat er evenwel niet
lang kon blijven liggen. Het was

eigenlijk een soort drijvend plankier. De zwemmers
versleepten hun bad naar de verlaten Spoorhaven en
daar beviel het zwemmen wel. Met de bouw van het
Kolpabad in 1951 was het zwembad in de Spoorhaven overbodig geworden. Die haven werd ten slotte
gedempt en pas in onze tijd zijn de handen uit de
mouwen gestoken en zijn er huizen gebouwd en nog in
aanbouw. Deze nieuwe woningen zijn erg geliefd bij de
kopers, die nu dicht bij het station wonen, dicht bij de
schepen die over de rivier voorbijvaren én dicht bij het
centrum. Bovendien zijn de huizen ruim en gerieflijk.
Jammer is wel dat een grote werkgever en buurman,
het laboratorium van Unilever, binnenkort de deuren
zal sluiten. Maar ja, je kunt in het leven niet alles hebben…

Opname van de
plek waar ooit
het Prikkewater
en het ‘zwembad’
lagen.
Alle foto’s Frans
Assenberg.
Links de Galgkade en rechts de
plek waar lang
geleden de Spoorhaven lag.
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Gluren bij de buren

Van huiskamer naar
Bert Otto
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Het is ruim 20 jaar geleden dat ik
Janna van Zon ontmoette tijdens
een expositie in Aalsmeer bij een
tentoonstelling van realistische
schilders. In het verleden was zij
galeriehouder van Galerie Mokum,
gerenommeerd om haar realistische
kunst van o.a. Röling, Krabbé,
Helmantel etc.
Wij raakten in gesprek en zo kwam
ik bij haar thuis, waar nog meer
realistische kunst te bewonderen
is. Ik raakte onder de indruk van
Janna en het verhaal en de Mokum
Collectie. Wij maakten de afspraak
om contact te houden en ik ging

regelmatig bij Janna op bezoek, zo
ook in augustus jl.
Dat de Mokum Collectie, verzameld door Dieuwke Bakker, zowel
op nationaal als internationaal
niveau van grote waarde is, staat
vast. Dieuwke Bakker, oprichter
van Galerie Mokum, had een bijna
geniale kijk op de Nederlandse realistische kunst. De vele schilderijen,
etsen, tekeningen, aquarellen en
litho’s die zij in de 22 jaar als galeriehoudster verzamelde, sieren haar
inspirerende huis en zorgen tevens
voor een steun aan de kunstenaars.

Want wanneer Dieuwke iets kocht
van hun werk, was dat een compliment, waar iedere kunstenaar blij
mee was.
In het huiskamermuseum zijn ruim
200 werken te zien van onder meer
Ferdinand Erfmann, Sal Meijer,
Jasper van Putten en Ans Markus,
verdeeld over twee verdiepingen.
Er zijn schilderijen, tekeningen,
grafieken en beelden te bekijken
Het Huiskamermuseum geeft
regelmatig kunstwerken uit de
Mokum Collectie in bruikleen, o.a.
aan museum More in Gorssel.

Foto Witte Weekblad Aalsmeer.

huiskamermuseum
Janna heeft na het overlijden van
Dieuwke Galerie Mokum voortgezet en ook haar collectie overgenomen. De werken komen uit
de privéverzameling van Dieuwke
Bakker (1935-1984). Janna: “ De
tijd dat ik boven de galerie in
Amsterdam woonde, heeft me
heel veel gebracht. Ik heb met veel
kunstenaars kennisgemaakt en
doordat ze zagen wat voor kunst ik
allemaal verzameld had, kreeg ik
een andere band met ze. Dat was
heel bijzonder.
Sinds hier de Mokum Collectie
van Dieuwke hangt, is voor mij de

cirkel rond, want ik pas op haar
collectie, die een uniek tijdsbeeld
van Nieuw Realisme vertegenwoordigt. Ik vertel er veel over. Op die
manier houd ik Dieuwke en haar
collectie levend, als een eerbetoon
aan haar.”
Janna is een bijzonder en veelzijdig persoon. Naast dat ze veel van
kunst weet, is ze ook liefhebber van
de wielersport; ze schrijft en blogt
over kunst en de beleving daarvan.
Over alle in haar huiskamermuseum aanwezige werken kan ze
inspirerend vertellen.

Als voormalig galeriehoudster en
kunstliefhebber is haar collectie
kunst indrukwekkend te noemen en
haar passie hiervoor grenzeloos.
Behalve de schilderijen hebben ook
alle meubels in haar huis een verhaal. Ze koestert ze en volgens haar
hebben ze ook een ziel. Een bijzondere vrouw in een dito huis. In het
tv-programma ‘Binnenste buiten’
noemde ze het haar klooster.
De Mokum Collectie is op afspraak te bezichtigen.

www.huiskamermuseum.nl
Huiskamermuseum
Van Cleeffkade
12a
1431 BA Aalsmeer

Foto Nieuwe
Meerbode.
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Vlaardings Woordenboek
drs. Stephan de Vos
De Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen mag trots zijn
op de uitgave van het VLAARDINGS WOORDENBOEK.
In een fraai vormgegeven boekwerk
maakt de lezer kennis met het échte
Vlaardingse dialect. En schrijver
Stephan de Vos is erin geslaagd
een groot aantal stadgenoten te
bereiken, die het oorspronkelijke
Vlaardings nog beheersen en die
meegewerkt hebben aan de totstandkoming van dit woordenboek.
Het is een zeer informatief boek,
want behalve met de woordenlijst,
de kern van de uitgave, maken we
kennis met de oorsprong van het
Vlaardingse dialect en de overlevering van deze tongval. De schrijver
zegt het mooi: ‘Dialect is niet per
definitie onbeschaafd (…), het is
alleen niet geschaafd.’ Het is verrassend te lezen dat de basis van het
Vlaardings al werd gelegd ten tijde
van de grote volksverhuizingen in
de vijfde eeuw, ontstaan uit het zgn.
Noordzee-Germaans!

De Vlaardingse grammatica (de
structuur van de woorden en de
zinnen) komt ook ruim aan de
orde. Hoe klinken bijvoorbeeld de
Vlaardingse klinkers in vergelijking
met de Nederlandse. Wie herinnert zich nog de Nederlandse e, die
in het oud-Vlaardings klinkt als o
(dortig, korsemus, vors) of u (kurremus, nurreges). En dan die h. Dat
gaat zo:
‘Met A. Knoop’
‘Spreek ik niet met de heer H.
Knoop?’
‘Jazeker, A. Knoop, met de a van
Erman’.
Kostelijk is het bladeren door de
woordenlijst. Als ras-Brabander
(met mijn eigen dialect) kon ik heel
vaak een glimlach niet onderdrukken bij de prachtige voorbeelden
van de Vlaardingse taal. Ik ontkom
er niet aan er enkele te noemen.
Wat te denken van Me man slaapt
als een marremot, maar omdattie
zo ‘ard snurrekt doet ik geen oog
dicht. Of: Sodem en gemor, wat dat
toig van Laaban nou weer gedaan
‘ebbe, je gelooft ’t nooit!’ Nog één
voorbeeld: ‘Adde jullie me niet
kenne waarschouwe datte jullie ’s
oches vroeg de douchetegels d’r oit
gonge ‘arreke? Schrok me te borste.
En wie weet nog waar in Vlaardingen het ‘zwarte weggetje’ lag?
Een index Nederlands-Vlaardings

“

en veel teksten uit het Vlaardingse
verleden (brieven, testamenten,
etc.) en een DVD met de ondertitel Een oud-kuiper vertelt en Twee
oud-vissers vertellen completeren
het geheel. Helaas staan er wel
fragmenten op, die nauwelijks te
verstaan zijn.
Stephan de Vos is in het geheel niet
over één nacht ijs gegaan. Hij heeft
een mooie prestatie geleverd met
dit boek over de Vlaardingse taal,
die toch langzamerhand verdrongen dreigt te worden door het zgn.
standaard Nederlands.
Rest mij af te sluiten met een applaus voor opmaker en drukker,
Stout Grafische Dienstverlening.
Chapeau!
Hans Mathijssen
Het boek is verkrijgbaar bij de
boekhandel en bij Museum Vlaardingen voor € 25,00.

Vlaarings:

zo Vlaarings as de tore

(uitdr) [JA] gezegd over
iemand die een ‘ras’
Vlaardinger is

 Azzie niet weet wat ‘in
je nest motte’ betekent,

dan mo je echt ‘t Vlaarings
Woordeboek gaan kope

”

want die oitdrukking is zo
Vlaarings as de tore.

Het Noorden Verloren
Nic Compton
Ik denk dat veel lezers van de Spil
ook wel andere tijdschriften kennen, zoals o.a. Spiegel der Zeilvaart
waar schrijver Nic Compton regelmatig artikelen voor schrijft.

Deze Compton heeft recent een
boek samengesteld met als titel Het
Noorden Verloren en als ondertitel
Een kleine geschiedenis van gekte op
zee.
Vroeger leden, maar ook tegenwoordig lijden, zeevarenden regelmatig aan hallucinaties. Ze zagen
c.q. zien dingen, die er niet zijn,
met heel soms de dood tot gevolg.
Op zee ben je vaak aan de grillen
van de natuur overgeleverd. Vaak
leefde je in een te krappe ruimte,
kreeg je slecht voedsel en was het
lastig om je medeopvarenden te
ontwijken. En ook nu nog komt
dat wel voor. Dit alles kon en kan
zeelui tot gekke dingen drijven.
Compton verzamelde voor zijn
boek in eerste instantie achttien
verhalen en voegde daar drie specifiek Nederlandse verhalen aan toe.
En met die laatste erbij vormt het
geheel een bijzonder lezenswaardig
boek.
Opvallend is het verhaal Onzichtbare passagier, een ervaring van Aldert
van Nieuwkoop, die in 1893 werd
geboren op Kaageiland.
In zijn vroege leven wilde hij al de
wereld rondvaren. En op 1 juli 1946
vaart hij uiteindelijk met de Alk de
Wilhelminahaven van Schiedam
uit, samen met twee bemanningsleden. Ze varen richting het Kanaal
en komen daar al de eerste hindernissen en tegenslagen tegen. De
sfeer aan boord wordt er dan ook
niet beter op.
Op de Stille Oceaan denkt de
schipper dat er een verstekeling aan
boord is (in het boek een blinde
passagier) om de onderlinge verstandhoudingen te verpesten. Maar
meer schrijf ik er hier niet over.
Een ander mooi verhaal beschrijft
de avonturen van de Katwijkse
‘gekkenlogger’ KW 171 Noordzee
V, die in juni 1915 vertrok voor een
zeven weken durende vistocht op de
Noordzee. Aan boord was de bonkige kerel Arie Vlieland (28 jaar),
die op zee een religieuze ervaring
kreeg met verstrekkende gevolgen.
Men nam daarom het besluit om
niet verder te vissen.

De duivel kwam aan boord, uiteraard met desastreuze gevolgen…
Het boek bevat nog veel meer
lezenswaardige verhalen en is
bovendien voorzien van aanvullend
commentaar.
Het Noorden Verloren door Nic
Compton, ISBN 9789064106620.
Prijs €19,99 (als e-book € 9,99).

Bert Otto

de Noordpool, maar ook van ‘wat
zal ik nu eens gaan doen?’. In een
interview zegt Palin: “Zodra ik dit
hoorde, wist ik dat er een verhaal
te vertellen viel. Niet alleen een
verhaal van leven en dood, maar
een verhaal van leven, dood en een
soort wederopstanding.” Ontdekkingen deed Palin niet. “Toch was
het de moeite waard, al was het
alleen maar om te ondervinden hoe
krankzinnig ver het was en hoe
krachtig de wind daar is en hoe
ruw de zee.” Het leven aan boord
was vol met emoties, diepe dalen en
hoogtepunten. Je zou er depressief
van worden.
De voormalige kanonneerboot
Erebus, die van stapel liep in 1826,
was betrokken bij expedities naar
de Zuidpool en de Noordpool, op
zoek naar de veelgezochte en nooit
gevonden noordwestpassage. Het
schip liep in 1845 vast in het ijs en
in de drie jaren daarna kwamen alle
bemanningsleden om het leven. In
2014 werd het wrak aangetroffen
in het Canadese noordpoolgebied het startpunt van Palins ijzingwekkende gedetailleerde verhaal van
een verloren boot en haar bemanningsleden.

Erebus
Michael Palin
Monty Python leeft bij velen van
ons nog voort. Helaas zijn de
acteurs enkele jaren terug gestopt
met optreden. In 2014 hadden ze
in Londen nog 10 uitverkochte
O2-arena’s. Maar een van de leden,
Michael Palin (1943), heeft nu faam
als maker van reisprogramma’s voor
de BBC en als schrijver.
Palin zag op het tv-journaal een
item dat hem, zo schrijft hij, bij
zijn lurven greep. Ergens in het
noordpoolgebied was de HMS
Erebus ontdekt. Het schip was 160
jaar spoorloos geweest. Zijn nieuwe
boek, Erebus, het verhaal van een
schip, is een direct uitvloeisel van
zijn reis uit 1992 van de Zuid- naar

Palin volgde het spoor van het
schip, een 33 meter lange driemaster. Eerst reisde hij naar Tasmanië
en Antarctica, later naar de Noordpool, waar de bemanning van de
Erebus op zoek ging naar de noordwestelijke doorvaart naar Azië en
vast kwam te zitten in het ijs.
Michael Palin, Erebus, Spectrum,
384 p., € 24,99.
Bert Otto
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Synergetisch trio boeken over
kunst
In mijn situatie ga je in de zomer
wat minder naar musea of galerieën. Maar wat dan? De meeste
mensen nemen dan een extra boek
mee op vakantie. Zo was deze zomer voor mij het moment om weer
wat impressies op het doek vast te
leggen, maar ook om eens te lezen
over de achtergrond en gedachten
die met kunst te maken hebben.

kunstzwendel in de jaren tachtig en
negentig van de twintigste eeuw. Er
worden experts aangehaald die menen dat twintig tot veertig procent
van alle verhandelde kunstwerken
op een of andere manier is vervalst.

doet. En dat over drie bladzijden.
Mooi!
Bernard Dewulf: Toewijdingen
Atlas Contact,560 blz. € 35,00
ISBN 9789045027340

Laney Salisbury en Aly Sujo:
Vervalst! De reconstructie van de
brutaalste kunstzwendel ooit.
Vertaling: Gerrit Jan Zwier
Meulenhoff, 352 blz. € 19,95
ISBN 9789029087209

Een drietal boeken trok mijn
aandacht: Vervalst! van Laney Salisbury en Aly Sujo, Toewijdingen
van Bernard Dewulf en Ontroerend Goed van Manuel Klerxs en
Oscar van Gelderen. Wat is de
synergie tussen dit trio, want die
is er zeker.

Ontroerend Goed
Manuel Klerxs en Oscar van Gelderen
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Toewijdingen
Bernard Dewulf

Vervalst!
Laney Salisbury en Aly Sujo
Vervalsingen in de kunst bestaan
al eeuwen. Veel werken hangen bij
collectioneurs of musea. Denk maar
aan Appel, Heyboer. Of iets echt is
of vals, is moeilijk te achterhalen,
zelfs met moderne apparatuur blijft
het lastig.
Bekende vervalsers in de afgelopen
decennia zijn o.a. Geert-Jan Jansen,
Han van Meegeren en John Drewe,
over wie het in Vervalst! gaat.
Hoeveel kunst vals is, valt moeilijk
in te schatten, maar dat het veel is,
is zeker.
Vervalst! gaat over de grote Britse

Bernard Dewulf heeft de afgelopen
decennia talrijke stukken geschreven, die in samenhang een beeld
geven van wat schoonheid en kunst
in een mensenleven vermogen.
Dewulfs blik is onderzoekend,
erotisch, analytisch, begripvol. En
heeft altijd verbazing in zich. Na
lezing van zijn stukken in Toewijdingen kijk je anders naar een
schilderij. “Het kunstwerk ademt
in mijn bestaan. In mijn dagelijks
bestaan. Het is niets bijzonders en
het is buitengewoon. Ik kan ernaar
zitten kijken als naar mijn kinderen of de berk in de tuin”, zegt de
schrijver.
Het boek is thematisch opgebouwd
met de volgende onderwerpen:
gezichten, op reis, de zee en trekvogels.
In de inleiding beschrijft de auteur
het wonder van een kunstwerkje in
zijn werkkamer en wat het met hem

Van kunst kijken naar kunst kopen
is de ondertitel van het boek. Op de
cover prijkt Dan Colen’s Bubblegum Painting, in feestelijke kleuren
geschilderde kauwgom.
Men roept al gauw: ‘is dit kunst?’ of
‘dat kan mijn kind ook’.
Dat roept meteen de vraag op: wanneer is iets kunst? Er zijn boeken
genoeg te vinden over kunstenaars,
kunstwerken en kunststromingen,
maar dit boek, Ontroerend Goed,
gaat over de kunst van kunst kopen.
De titel symboliseert de materie en
vorm die betekenis krijgt doordat
ze een uniek idee presenteren: het
idee van de kunst. Geen onroerend
goed maar ontroerend goed. Kunst
moet je niet kopen om te investeren, zeggen de auteurs en tevens
kunstkenners en –verzamelaars,
Manuela Klerkx en Oscar van
Gelderen. Koop een kunstwerk
omdat het je raakt en op die manier
je leven kan verrijken.
Onze lezers houden van kunst,
daardoor ben je o.a. betrokken
bij Museum Vlaardingen. Fysiek
kijken en beschouwen in een galerie
of museum en tegenwoordig ook
virtueel, is belangrijk om informa-

tie op te doen over een werk en de
kunstenaar. Maar veel mensen zijn
onzeker: is dit goed, is de prijs realistisch, behoudt het zijn waarde?,
zijn veelgestelde vragen die het nemen van beslissingen lastig maken
voor een (beginnend) kunstkoper.
Beide auteurs vertellen hartstochtelijk over hun introductie in de
kunstwereld. Hoe zij ermee in
aanraking kwamen en wat het deed
met ze. Hun doel van dit boek is
de lezer zelfvertrouwen te laten
opbouwen door het delen van de
veelheid aan ervaringen die zijzelf
hebben gehad. Kennis van kunst,
kunstenaars en kunststromingen is
niet vereist, het maakt het lezen wel
makkelijker.
Veel tips zijn een open deur, andere
een eyeopener. Belangrijk is: ga op
je eigen intuïtie en je eigen mening
af. Zo krijg je ook een unieke,
persoonlijke collectie die bij je past.
De aandacht van de galeriehouder
wordt ook besproken in het boek.
Wie kent het niet: de heer of dame
van de galerie die nog nèt goedendag kan zeggen en verder doet of
je er niet bent. De praktijk van het
kopen van kunst krijgt volop de
aandacht in het boek zoals:
- Hoe krijg je een provenance
(geschiedenis en herkomst) van een
werk?
- Wat is een certificaat van echtheid
en welke informatie hoort daar in
te staan?
- Hoe ga je te werk bij een bezoek
aan een beurs of een veiling?
Kunst kopen, maar geen idee hebben hoe dat aan te pakken, is na het
lezen van bovengenoemde boeken
bijna onmogelijk.
Op https://www.ontroerendgoedboek.nl/ staan vijf tips hoe te
beginnen met het verzamelen van
kunst.
Ontroerend Goed
Auteurs Oscar van Gelderen Manuela Klerkx
Uitgever J.M. Meulenhoff
ISBN 9789029091503
Paperback met flappen, 400 pagina’s.
Prijs: € 19,99
Bert Otto

Nieuwe Vlaardingers
Asmeron is coach voor Eritrese
vluchtelingen
Marleen Bos
Boekje nummer 52 in de serie van
‘t Oft naar ‘t Oofd, een uitgave van
het Streekmuseum Jan Anderson,
gaat over Nieuwe Vlaardingers,
ook wel Nieuwkomers genoemd.
Tekstschrijver Marleen Bos interviewde een aantal van deze nieuwe
Vlaardingers en fotograaf Maarten
Roukema maakte de foto’s.
Het is een opvallende publicatie geworden, want het is voor
nieuwkomers niet gebruikelijk naar
buiten te treden. Dat moeten zij
vaker doen, want onbekend maakt
nog steeds, of juist, onbemind.
Marleen schrijft in haar inleiding
erover: “We spreken nieuwkomers
die nog maar kort in Vlaardingen
wonen. Onwennig, onzeker en vaak
voorzichtig, maar altijd met hoop
en doelen én de wens met andere
Vlaardingers in contact te komen.
Om ‘de taal beter te kunnen leren,’
maar ook gewoon om nieuwe mensen te leren kennen.” Bos ging niet
over één nacht ijs, want zij zocht
twee jaar na het interview deze
mensen weer op en vroeg hen hoe
het nu ging. Zij schrijft: “Het eerste
dat bij hen opvalt is de toegenomen
zelfverzekerdheid, de toekomstplannen die ze maken, de dankbaarheid voor een nieuwe start.
Soms is er frustratie of ongeduld,
maar altijd is er de motivatie hun
doelen te bereiken.”
Marleen nam de gesprekken met
zestien van hen op in het boekje,

dat tijdens een bijzondere avond in
de Stadsgehoorzaal werd gepresenteerd. De teksten geven een mooi
beeld van de ervaringen die deze
voornamelijk jonge mensen hadden
nadat zij uit hun eigen land naar
Vlaardingen gingen om zich daar
te vestigen. Asmerom ontvluchtte
in 2014 Eritrea en vroeg asiel aan in
Nederland. Hij bouwde in Vlaardingen een nieuw leven op. Dat zal
niet eenvoudig zijn geweest, want
de culturen van beide landen liggen
mijlenver uit elkaar. In Eritrea was
hij docent Engels en wiskunde,
hier werkte hij op een kwekerij en
was hij inpakker. Inmiddels heeft
hij zijn staatsexamen Nederlands
gehaald. Momenteel is Asmerom
coach voor Eritrese vluchtelingen
bij de gemeente Schiedam. Sabah
Hassoun woonde in Syrië en had
er een eigen reisbureau. Daar wil
je niet wonen en dus vluchtte ze
na herhaalde bedreigingen naar
Nederland en woont momenteel
in de Oostwijk. Zij zegt: “Ik woon
hier nu twee jaar en wilde mijn huis
graag zelf inrichten. Ik ging naar
de Gamma en kocht vloerbedekking, verf en behang. Ik vond het
fijn het allemaal zelf te doen. Na
de zomer ga ik werken als assistent
op De Globe, een basisschool voor
kinderen die de Nederlandse taal
nog niet kennen. Er zijn ook Syrische kinderen. Nu al werk ik bij De
Windwijzer.”
Het boekje geeft met goede teksten
en fotografie een respectvol beeld
van mensen die uit enorm moeilijke
situaties in het rustige Vlaardingen hun weg proberen te vinden.
Uiteindelijk willen we allemaal
hetzelfde: vrijheid, familie en
vrienden om je heen en mogelijkheden je te ontwikkelen. De piramide
van Maslow is en blijft een actueel
principe. Voor eeuwig zeg maar.
Het mooie boekje is te koop in het
Streekmuseum Jan Anderson op de
Kethelweg 50 in Vlaardingen en in
de boekhandel.
Frans Assenberg
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AGENDA
t/m 21 april
Tentoonstelling Topstukken uit de collectie van Jan Anderson

Museum Vlaardingen

22 februari, 22 maart, 19 april
Breiclub. Van 10.00 tot 12.00 uur in Museum Vlaardingen.
Breien van Vlaardingse visserstruien en sokken met originele
Vlaardingse patronen, voor de bemanning van de Balder en de
rondleiders van het museum

Website: www.museumvlaardingen.nl

28 februari
Lezing door Jeroen ter Brugge over de Engelse schilder Thomas Luny (zie pagina 27)
Maart
Geuzenmaand met tentoonstellingen en diverse activiteiten (zie
website)
8 maart
Afscheid van Jan van de Voort met symposium over het digitaliseren van de Vlaardingse kranten
9 maart
Agnethalezing in het kader van Internationale Vrouwendag
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CONTACT

21 maart
Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van Museum
Vlaardingen (alleen voor leden, 19.30-20.00 uur)
Aansluitend een lezing van Jacques Moerman, voorzitter van
de Historische Vereniging Oud-Schipluiden over de trekvaartroutes in Midden-Delfland.
Inloop niet-leden 20.00-20.30 uur. Voor Vrienden is het bijwonen van de lezing, inclusief een kopje koffie/thee, kosteloos.
Bent u (nog) geen Vriend dan betaalt u € 5,00 entree, inclusief
een kopje koffie/thee (zie pagina 20).
11 april
Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van Museum
Vlaardingen (alleen voor leden, aanvang 20.00 uur)
(zie pagina 21)

E-mail:

mail@museumvlaardingen.nl

Facebook: www.facebook.com/museumvlaardingen
Stichting Zeillogger

		

Balder

Stichting Zeilloggerbalder

Website: www.zeilloggerbalder.nl
E-mail:

info@zeilloggerbalder.nl

Facebook: www.facebook.com/groups/SZBVL92
Twitter:

@SZBVL92

Vrienden Museum Vlaardingen
Website: www.museumvlaardingen.nl
E-mail:

vrienden@museumvlaardingen.nl

Facebook: www.facebook.com/groups/Vvmvl1988/

SPONSOR DE SPIL

STOUT GRAFISCHE DIENST VERLENING

13 en 14 april
Museum Weekend

14 en 15 juni
VL 92 Balder in de haven van Scheveningen tijdens Vlaggetjesdag

15 april
Culture Candy Vlaardingen

21 juni t/m 10 november
Tentoonstelling Schoon aan de haak, schilderachtig vissersleven

11 mei
Varen met gasten op de VL 92 Balder

28 juni
De Balder brengt de nieuwe haring binnen in Vlaardingen

17 mei t/m 28 september
Tentoonstelling Johan Barthold Jongkind

29 juni Haring- en Bierfeest
De Balder is te bezoeken

23 - 26 mei
Oostende voor anker, Oostende

27 juli
Varen met gasten op de VL 92 Balder

1 juni
VL 92 Balder in de haven van Middelharnis tijdens de Menheerse Havendagen (onder voorbehoud)

Actuele informatie vindt u op de website van Museum Vlaardingen, www.museumvlaardingen.nl

Jan Evertsenweg 16, 3115 JA Schiedam
T: 010 - 474 62 42
E: info@frisenrein.nl
Heeft u een bedrijf of instelling in Vlaardingen en omgeving en bent u op zoek naar een
professioneel en vakkundig schoonmaakbedrijf? Eentje waarvan u weet dat afspraak ook
echt afspraak is en die gebruik maakt van een innovatieve werkwijze? Maak dan kennis met
schoonmaakbedrijf Fris & Rein. Hier bent u verzekerd van gekwalificeerde specialisten die
weten wat professioneel schoonmaken inhoud.
Ook zijn wij de trotse schoonmaakdienstverlener van Museum Vlaardingen.

Wij houden van schoonmaken…..en dat merk je

Trawlerweg 8
3133 KS Vlaardingen
Tel.: 010 248 05 22
info@dijkshoorn.nl
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Van Driel Makelaardij

Dé Koffiespecialist
van Vlaardingen

010 - 232 88 99

www.coffeefactory.nl
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