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Vrienden van de visserij én van beeldende kunst komen in de naaste toekomst in Museum Vlaardingen uitgebreid aan hun trekken. Met een aantal
tentoonstellingen wordt bewezen dat de kunsthistorie geen ondergeschoven
kind is ons museum en volop aandacht krijgt.
In deze Spil informeren we u uitvoerig over één en ander.
Daarnaast komt, zoals gewoonlijk, een scala van uiteenlopende onderwerpen aan de orde.
Twee nieuwe medewerkers van het museum stellen zich aan u voor en twee
onlangs aangetreden leden van de Raad van Toezicht tonen elk hun betrokkenheid door het leveren van een interessante en heel lezenswaardige bijdrage aan ons magazine. Hopelijk zijn zij daarmee een goed voorbeeld voor
twee nóg nieuwere leden van de Raad, die dezer dagen in functie traden.
Een Zeeuwse regionale krant laat ons binnengluren bij een museum dat
van Oudheidskamer de transitie naar Visserijmuseum maakte. Waar zagen
we dat ooit ook gebeuren? Men is er zich daar goed van bewust dat ook in
museumland de jeugd de toekomst heeft en dat geldt zeker ook voor ónze
instelling. In een volgende Spil daarover meer.
Het zal de Baldervrienden – en wie is dat niet – goed doen om te lezen dat
de grootscheepse restauratie van ons varend erfgoed haar voltooiing nadert
en dat het schip bij verschillende maritieme evenementen Vlaardingen en
het museum zal promoten.
Een scheepsramp en een bekende Vlaardingse meubelzaak blijken met
elkaar te maken te hebben; Frans de Bloois schrijft erover.
De (visserij)geschiedenis van onze stad komt ook tot leven in een terugblik
op de tijd dat Vlaardingen nog vele rederijen en tientallen loggers telde.
Das war einmal!
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COLUMN

Yes, we can!
Léanne Selles,
directeur Museum Vlaardingen

Mijn vorige (en eerste column) voor
de Spil begon ik met een uitspraak
van een van mijn jeugdhelden, Pipi
Langkous. En ik weet nog niet of
het een terugkerend iets zal worden, maar ook deze column open
ik met een quote, deze keer één van
Barack Obama, de vorige president van de VS: Yes, we can! Kort,
krachtig en positief. Een beetje
dezelfde boodschap als de uitspraak
van Pipi, maar vooral het middelste
woordje is essentieel: we.
4

Ik loop inmiddels (alweer, de tijd
gaat zo snel!) een half jaar rond in
het Vlaardingse. Ik heb met veel
mensen kennis gemaakt, mensen
die als vrijwilliger, vriend of in een
andere rol dicht bij het museum
staan, maar ook met mensen die
wat verder van ons af staan. Wat
me opvalt is de enorme energie en
bereidwilligheid van iedereen om
de handen uit mouwen te steken en
de grote hoeveelheid activiteiten,
evenementen en festivals die daardoor in Vlaardingen georganiseerd
wordt.
Ik ben de afgelopen maanden al
veelvuldig benaderd met de vraag of
het museum betrokken wil zijn bij,
of mee wil werken aan een bepaald
evenement of initiatief. En ik zeg
niet snel nee. Want ik geloof in
samenwerking. Museum Vlaardingen wil een open, laagdrempelige
organisatie zijn, die samen met
anderen resultaten wil behalen.
Hierdoor vergroten wij onze maatschappelijke relevantie en betrekken we andere doelgroepen bij het
museum. En bovendien; samen sta
je sterk, 2 weten meer dan 1 en 1+1
=3, etc.…

Een mooi voorbeeld van samenwerking was de tentoonstelling van de
topstukken van Jan Anderson, die
afgelopen winter en voorjaar te zien
was in Museum Vlaardingen. Twee
instellingen die allebei een belangrijke rol spelen in het bewaren van
het Vlaardings erfgoed, kunnen
alleen maar beter worden van
samenwerking. En ook voor onze
bezoekers is deze samenwerking
een meerwaarde. Voor herhaling
vatbaar dus!
Een ander voorbeeld is het verzoek
dat ik begin dit jaar kreeg van
iemand die op zoek was naar een
geschikte locatie voor een maandelijkse bijeenkomst van een groep
schepen- en visserijliefhebbers,
die voorheen bij elkaar kwamen

in Rotterdam op de werf van de
replica van de Delft. Van harte
welkom natuurlijk. Zij een nieuw
onderkomen en wij een leuke groep
nieuwe, geïnteresseerde bezoekers.
Ik kan nog wel een paar voorbeelden noemen, maar daar zult u de
komende maanden vanzelf meer
over horen. Wat ik maar wil zeggen is, dat het museum wat mij
betreft niet met genoeg partijen kan
samenwerken. Ook de samenwerking met de Vrienden en de Balder
(en hopelijk binnenkort ook de
Stadskraan) wil ik verder uitbouwen, omdat ik ervan overtuigd ben
dat het ons alleen op deze manier
lukt om het museum en de stad
Vlaardingen op de kaart te zetten.
Yes WE can!

ESTHER

EVEN VOORSTELLEN

gewoond en daarna bij Flevum netwerkbijeenkomsten
georganiseerd voor directieleden van midden- en grote
bedrijven. En nu mag ik dus aan de slag met een mooie
uitdaging bij het museum!
Samen met mijn man en twee kinderen (5 en 9 jaar)
woon ik in Vlaardingen. In mijn vrije tijd geniet ik van
het bezoeken van musea, lezen, yoga en helpen bij de
kinderen op school.

FRANK

Sinds 15 maart jl. ben ik, Esther Gerritse-Hartog (45
jaar), hoofd bedrijfsvoering bij Museum Vlaardingen.
Onder bedrijfsvoering valt van alles, zoals; onderhoud gebouw, interne organisatie, veiligheid, ICT en
financiën. Die afwisseling in werkzaamheden vind ik
juist leuk.
Hiervoor heb ik elf jaar in het Erasmus MC Rotterdam
gewerkt, o.a. als sectormanager medisch-technisch
vaardigheidsonderwijs, vijf jaar in het buitenland

Vanaf 1 maart jl. ben ik, Frank de Hoog, met plezier
actief als conservator bij Museum Vlaardingen. Met
hulp van een groep van toegewijde en enthousiaste vrijwilligers draag ik zorg voor de collectie, die ik graag
op verschillende manieren toegankelijk wil maken voor
het publiek.
Hiervoor heb ik vijf jaar gewerkt bij het Haags
Historisch Museum en heb ik ook een traineeship

mogen volgen bij Museum De Lakenhal in Leiden.
Bij het laatste museum ben ik nog altijd betrokken als
vervangend conservator, tot aan de heropening op 20
juni 2019.
In mijn vrije tijd breng ik graag een bezoek aan musea
en theatervoorstellingen. Ook zet ik me in als redacteur bij Holland. Historisch Tijdschrift en geniet ik
ervan om onderzoek te mogen doen.
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Goudmijn voor de visserijgeschiedenis op internet
Jan P. van de Voort
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Voor- en achterzijde van de
bronzen medaille
vervaardigd door
G. Haas, van de
Internationale
Sport-, Visscherij- en Paarden
Tentoonstelling
te Scheveningen, 1892, voor
De Visscherij
Courant van
uitgever J.F.C.
Brückwilder
Kop van het
Visscherijblad
van de Nieuwe
Vlaardingsche
Courant van uitgever Dorsman
& Odé, zaterdag
8 maart 1918,
met vermelding
van behaalde
bekroningen op
internationale
tentoonstellingen in 1907 in
Antwerpen en
Gent.

Sinds januari 2019 zijn de Vlaardingse kranten op internet te raadplegen. Ze vormen een goudmijn voor wie
geïnteresseerd is in de Nederlandse visserijgeschiedenis.
En dan visserijgeschiedenis in de meest brede zin van het
woord: alle soorten visserijen (Noordzee, Zuiderzee/IJsselmeer, Zeeuwse Stromen, Waddenzee, riviervisserijen,
buitenland), vistuigen, visserijschepen, scheepsbouw, talloze visserijnevenbedrijven, viskwekerij, schepenverkoop,
visserijstatistiek etc. Daarnaast geven ze vanzelfsprekend
info over alles wat met het leven in de stad Vlaardingen
te maken had. Deze kranten zijn volledig gedigitaliseerd,
maar vanwege de auteursrechten nu nog slechts te raadplegen tot 1948; dat schuift jaarlijks een jaar op.
Waarom zijn juist die Vlaardingse kranten zo belangrijk als bron voor de visserijgeschiedenis? Dat komt
doordat Vlaardingen in de 18e eeuw uitgroeide tot de
belangrijkste Nederlandse visserijplaats en dat bleef tot
in de jaren dertig van de 20e eeuw. Het was een echte
krantenstad voor de visserij. De opheffing van het dagbladzegel in 1869 is zeker een stimulans geweest, maar
meer nog de innovatieve ontwikkelingen in de Nederlandse en Vlaardingse zeevisserij na de nieuwe liberale
visserijwet van 1857. In die situatie startte Jacob Friederich Carl Brückwilder (1830-1901) in 1869 de uitgave van
de Vlaardingsche Courant: gewijd aan de belangen der visscherijen : algemeen nieuws- en advertentieblad (1869-1901).
Het was de eerste Nederlandse krant die nadrukkelijk
de nationale visserijsector als doelgroep had en daarvoor ook erkenning kreeg in de vorm van een bronzen
medaille tijdens de Internationale Sport- Visscherij- en
Paardententoonstelling te Scheveningen in 1892.
Sinds 1873 bestond er ook de Nieuwe Vlaardingsche
Courant (NVC) uitgegeven door Ary Dorsman, concurrent van Brückwilder, want ook deze krant berichtte
nadrukkelijk over de visserij. Met ingang van 1902
kreeg de NVC een afzonderlijke bijlage onder de titel
Het Visscherijblad. Het kwam tweemaal per week uit en
telde twee pagina’s, soms ook nog twee pagina’s extra.
Deze bijlage werd zo uitgegeven tot eind 1941. Daarna
kwamen de visserijberichten weer als kolom ‘Visscherij’
in de NVC.

Was het belang van de Vlaardingsche Courant van
uitgever Brückwilder al groot, voor dat van de NVC gold
dat nog meer. Het visserijnieuws maakte de NVC zelfs
interessant voor postabonnees in Nederland en het buitenland. Vele jaren had de krant agenten in Hamburg en
Antwerpen. Vanwege het Visscherijblad ontving uitgever
Dorsman & Odé een zilveren medaille op de Internationale Tentoonstelling van Jacht en Visscherij te Antwerpen in
1907 en een eremedaille op de internationale tentoonstelling van Brugge in datzelfde jaar. Het belang van de
NVC en voorganger de Vlaardingsche Courant was dat ze
over alles wat de visserij aanging, berichtten, zie boven.
De periode 1870-1940 was bovendien een tijdperk waarin zich vele veranderingen in de visserij voordeden: van
zeil naar stoom, van stoom naar motor, verdwijnen van
de beugvisserij, opkomst van de trawlvisserij, opkomst
van naamloze vennootschappen, door spoorwegen worden Duitsland en Oost-Europa belangrijke afzetgebieden,
Eerste Wereldoorlog, etc. Tot in de eerste decennia van
de twintigste eeuw was de visserij, ook internationaal,
een zeer dynamische bedrijfstak, die in deze kranten
goed te volgen is.
Naast de kranten zijn ook de volgende visserijtijdschriften via www.delpher.nl te raadplegen:
* Mededeelingen over visscherij 1894-1920;
* Tijdschrift de visscherij; vakblad gewijd aan de belangen van
de zee-, kust- en binnenvisscherij 1920-1927
* De visscherij; handels-, economisch- en technisch weekblad
voor de Nederlandsche zee-, kust- en binnenvisscherij en
aanverwante bedrijven 1928-1934
* Tijdschrift de visscherij; vakblad gewijd aan de belangen van
de zee-, kust- en binnenvisscherij 1920-1927
* De visscherij; handels-, economisch- en technisch weekblad
voor de Nederlandsche zee-, kust- en binnenvisscherij en
aanverwante bedrijven 1928-1934
Het belangrijke tijdschrift De visscherijwereld is voor
de jaren 1941-1950 al wel gedigitaliseerd, maar helaas
vanwege auteursrechtelijk redenen nog niet op internet
te raadplegen.

SCHILDERIJEN VAN ARIJ PLEIJSIER
TERUG IN VLAARDINGEN

Onlangs heeft het museum vier schilderijen van de Vlaardingse schilder Arij Pleijsier (1819- 1879) in ontvangst
mogen nemen. Drie schilderijen zijn aan het museum geschonken door Trevie B.V., het vierde schilderij is door
het Fonds Museum Vlaardingen aangekocht. De schilderijen hebben de visserij en strandgezichten als onderwerp. Volgend jaar organiseert het museum een overzichtstentoonstelling.
Het gaat om de volgende werken: Visserij voor de kust van de Orkneys (1845), Strandgezicht bij nacht (1855),
Strandgezicht met ondergaande zon (zonder jaartal) en Strandgezicht bij Scheveningen met bomschuiten en
badgasten (na 1850, zonder jaartal).
Vader en dochter
Fontijne, midden
en rechts op de
foto, zijn de mensen achter Trevie
b.v. Dankzij hen
is Arie Pleijsier
weer ‘thuis’ in
Vlaardingen.
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Strandgezicht
bij Scheveningen
met bomschuiten
en badgasten (na
1850, zonder
jaartal)

Britten kapen VOC-vloot
Jeroen ter Brugge

Korte samenvatting van een lezing in Museum
Vlaardingen over de kaping van de laatste VOCretourvloot in 1795
Het Maritiem Museum Rotterdam verwierf enige jaren geleden op de veiling van Christie’s in South Kensington, Londen, een schilderij dat een in het museum
onderbelicht aspect van de maritieme geschiedenis verbeeldt. Het schilderij toont de kaping door de Engelsen
van een groot deel van de retourvloot van de Verenigde
Oostindische Compagnie (VOC) bij Sint-Helena op 14
juni 1795. Expliciete objecten die de voor de geschiedenis van deze belangrijke fase van het bedrijf verbeelden,
ontbraken in de Nederlandse collecties en dit was een
goede gelegenheid aan dit bijzondere aspect van de
maritieme geschiedenis aandacht te besteden.
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Het in 1797 door de Brit Thomas Luny (1759-1837)
vervaardigde olieverfschilderij toont in gedempte
kleurstelling een aantal VOC-schepen in linie dat
ingesloten wordt door de Engelse kapers. Het werd
geschilderd in opdracht van William Taylor Money
(1769-1834), kapitein van de ‘General Goddard’,
een particulier schip dat voor de Engelse East India
Company (EIC) voer en dat een hoofdrol in de kaping
speelde. Als één van de kapers deelde Money in de opbrengst van de buit en als herinnering aan dit voor hem
fortuinlijke voorval liet hij het vereeuwigen. Het op de
contemporaine lijst aanwezige opschrift vermeldt: ‘A
View of the H.C. Ship General Goddard, / CAPTN.
W.T. MONEY, passing along the / Enemy’s Line to
bring the Dutch Commodore to, / at Sun-rise, in the
Morning of the 14th. of June 1795’, waarmee Money
zijn rol in de actie kennelijk wilde onderstrepen.
Voor de Britten was het in één actie nemen van zeven
volgeladen VOC-schepen een enorm succes. Een succes dat een aantal dagen eerder vooraf was gegaan door
het nemen van een eerste schip en een paar dagen later
werd gecompleteerd door de kaping van een negende
Oost-Indiëvaarder. Elders werden in 1795 nog dertien
andere VOC-schepen genomen. Dat in korte tijd ongeveer tweederde van de VOC-vloot verloren ging en
dat de compagnie daarmee een enorm kapitaalverlies
en een groot gat in het schepenpark leed, is alleen bij
een handjevol in VOC-geschiedenis gespecialiseerde
onderzoekers bekend en is in de literatuur vrijwel
onbenoemd gebleven.
De internationale verhoudingen stonden aan het eind
van 1794 en het begin van 1795 op scherp. Frankrijk
zette de agressieve expansieoorlog voort en lijfde de
Republiek in. De kaarten waren opnieuw geschud.
Groot-Brittannië zag een bondgenoot veranderen

in een vijand. Uit alle macht trachtten de Engelsen
gebruik te maken van de wanorde die kort na de komst
van de Fransen heerste door met name de maritieme en
commerciële belangen zo hard mogelijk te treffen. Een
reeks van maatregelen volgde. Op 19 januari 1795 verordonneerde het Board of Admiralty de inbeslagname
van alle Nederlandse schepen in Engelse havens en op
9 februari 1795 vaardigde koning George III instructies uit die het kapen van alle Nederlandse schepen
goedkeurden. Snel handelen was geboden, want zodra
het nieuws de nu vijandige schepen bereikte, konden
deze trachten te ontkomen. De omwenteling vormde

‘The Honble East
India Company’s
Ship, General
Goddard.... with
His Majesty’s
Ship Sceptre
and Swallow
Packet Capturing seven Dutch
East Indiamen
off St Helena, on
the 14th of June
1795’, aquatint
door Robert
pollard naar een
schilderij van Th.
Luny, 1797.

William Essington (1753-1816),
kapitein van het
Admiraltyship
HMS Sceptre,
en commandovoerende van de
Britse kapersvloot.

William Taylor
Money (17691834), kapitein
van het EastIndiaschip ‘General Goddard’
temidden van
zijn beide broers.
Olieverfschilderij
door John Francis
Rigaud.

Het kapen van
acht VOCretourschepen
bij St. Helena
door een Britse
gelegenheidsvloot met op de
voorgrond de
General Goddard
van kapitein
William Money.
Olieverfschilderij
door Thomas
Luny, 1797.

tegelijk een goede aanleiding de internationale handel
in Brits voordeel te veranderen. Of, zoals The Times
het op 12 februari van dat jaar formuleerde: ‘Now, if
ever, is the time to reduce that abominable monopoly
of Spices … To take possession of the Dutch Spice Islands, can, in the present state of nights, best attended
with little difficulty.’ In Plymouth en Falmouth werd
een tiental VOC-retourschepen, die hier een tussenstop maakten, ‘laden with valuable cargoes’ opgelegd.
Het laaghangende fruit was hiermee binnen, maar er
lag nog meer in het verschiet. De rijke najaarsvloot van
de VOC vertrok meestal in mei vanuit Kaap de Goede

Hoop en deed op de terugreis dan meestal voor verversingen ook het Britse eiland Sint-Helena aan. Er was
de Engelsen veel aan gelegen deze rijke buit binnen te
halen. Daarnaast was er het militair-strategische doel
zoveel mogelijk zeevarenden aan de vijandelijke oorlogsvloot te ontnemen. Het was van groot strategisch
belang de kennis van de omwenteling in de Republiek
te verzilveren. Hiertoe zorgde de Britse Admiralty
ervoor dat het nieuws zo snel mogelijk naar hun
schepen op de wereldzeeën verspreid raakte, voordat
de Nederlandse hiervan op de hoogte waren gesteld. In
mei 1795 arriveerde HMS Sceptre onder kapitein William Essington bij St. Helena die het nieuws aan de
Engelse gouverneur Robert Brooke overbracht. Deze
rustte, in samenspraak met zijn eilandraad, Essington en de kapiteins van de in de baai van Jamestown
liggende EIC-schepen een geïmproviseerde vloot uit

met het doel Kaap de Goede Hoop in te nemen. Nadat
het eskader net het eiland verlaten had, trof deze de
Engelse pakketboot Swallow van de Kaap komende,
die berichtte dat een Admiralty-expeditie onder admiraal Elphinstone met dezelfde intentie al onderweg
was. De plannen wijzigden zich ook, omdat bericht
kon worden dat de VOC-retourvloot onderweg was.
In allerijl werden de aanwezige schepen uitgerust met
soldaten en geschut en kon onder leiding van Essington
met de Sceptre en de EIC-schepen General Goddard,
Manship, en Swallow vanaf 3 juni ten zuiden van het
eiland gekruist worden, kort daarna gevolgd door de
compagniesschepen Asia, Lord Hawkesbury, Essex,
Airly Castle en Busbridge. Op 10 juni viel een eerste
VOC-schip, de Hougly, in handen van de Britten. De
VOC-vloot was door storm uiteengeslagen, gedeeltelijk
weer naar de Kaap teruggezeild. Op 13 juni ontdekten
de Sceptre, General Goddard en de Swallow een zevental VOC-schepen (Dordwijk, Mentor, Surcheance,
Zeelelie, Alblasserdam en Meermin). Het scheepsjournaal van de General Goddard vermeldt op 14 juni:
‘at 10 I made the signal for a fleet NE which consisted
of 7 sail – at 7 past the signal was made for a general
chase’. Na enige schermutselingen, waarbij schoten
gelost werden, voer de Goddard met volle zeilen naast
het schip Alblasserdam van VOC-commandeur Klaas
Keuken die zich overgaf. Er werden nog wat schoten
gewisseld maar de traag zeilende VOC-schepen waren
geen partij. Inmiddels hadden ook de Asia en Busbridge zich bij het gelegenheidseskader gevoegd. Op 17
juni arriveerden alle genomen schepen bij Sint-Helena
en Brooke zond direct het schip Echo naar Engeland
om de Admiralty in de gelegenheid te stellen de rest
van de retourvloot op te vangen. Op 1 juli vertrokken
de Sceptre en enkele EIC-schepen met de VOC-schepen op sleeptouw richting Engeland. Ter vermijding
van de Franse kapers voeren zij niet direct door het Kanaal maar naar de rivier de Shannon in Ierland om van
daar onder escorte naar Londen te koersen. Onderweg
naar Ierland zonk de lekgeslagen Surcheance en werd
de eveneens wrakke Hougly in brand gestoken. De
Zeelelie leed op weg naar Londen door een navigatiefout van de Engelse ‘prize master’ eind oktober 1795 op
de Scilly-eilanden schipbreuk. Het achteropgeraakte
VOC-schip Macasser werd tenslotte op 3 juli door
de Discovery van ontdekkingsreiziger George Vancouver, die ook bij St. Helena ververste, genomen. In
totaal werden bij St. Helena negen Oost-Indiëvaarders
opgebracht.
Met het verloren gaan van schepen, lading en bemanning en de uitzichtloze geopolitieke situatie was de
kans op herstel van het VOC-bedrijf verkeken. Een
faillissement bleek onvermijdelijk.
Deze bijdrage is met toestemming ontleend aan: Jeroen ter
Brugge; ‘‘Mishandeld, uitgeschud, geklonken aan de keten’;
de kaping van VOC-schepen en het lot van de opvarenden
in de Franse Tijd’, in Historisch Tijdschrift Holland –
Hollandse Krijgsgevangenen, 49e jaargang, nr.3 (2017),
113-121.
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De Texelse huisvrouw Aagje Luijtsen (Den Burg 1756 - Den Burg 1797) is

pas ruim tweehonderd jaar na haar overlijden een bekende persoon geworden.

In 1994 ontdekte maritiem historicus Perry Moree in de Londense National
Archives een stapel brieven die het eigendom van VOC-officier Harmanus
Kikkert was geweest. Het waren aan hem gerichte brieven, geschreven
tussen november 1776 en november 1780 door zijn vrouw Aagje Luijtsen.
De brieven waren in beslag genomen in juli 1781 toen de VOC-retourvloot,
10

waarvan Harmanus’ schip de Parel deel uitmaakte, in de Zuid-Afrikaanse
Saldanhabaai werd veroverd door een Engelse vloot. Door de Vierde Engelse

Oorlog kwamen Aagjes brieven ongelezen terecht in het archief van de
Engelse admiraliteit, waar ze zich nog steeds bevinden. Harmanus keerde

vermoedelijk eind 1781 of begin 1782 met een neutraal schip terug naar Texel

en naar Aagje. Aagjes brieven werden in 2003 gepubliceerd door Moree
onder de titel Kikkertje Lief. Brieven van Aagje Luijtsen geschreven tussen 1776
en 1780 aan Harmanus Kikkert, stuurman in dienst van de VOC.

Echte liefde in de achttiende eeuw
Perry Moree

De in totaal twintig brieven van Aagje Luijtsen bevatten geen grote historische feiten of
spectaculaire onthullingen, maar toch zijn ze van het grootste belang. Daar waar de maritieme
geschiedenis meestal verhaalt over de belevenissen van (groepen van) zeevarende mannen
aan boord of overzee, vertellen Aagjes brieven met een grote mate van gedetailleerdheid het
verhaal van de thuisblijver, in dit geval de echtgenote. Aagje beschreef uitvoerig haar dagelijkse
bezigheden thuis en de gebeurtenissen in haar woonplaats Den Burg en andere plaatsen op
Texel. Zeer uitgebreid komen voortdurend allerlei familieleden en vrienden ter sprake, vooral
de echtgenote van Harmanus’ eveneens zeevarende broer Arie (Lijsbeth, door Aagje “suster
Leijs” genoemd), Harmanus zuster Aafje en het eerste kind van Aagje en Harmanus, Lammert.
Aagje toonde zich in haar brieven een vrouw met een zachtaardig karakter, open en eerlijk,
meelevend en snel geëmotioneerd. Haar brieven worden gekenmerkt door een intieme en

f
e
i
L
persoonlijke toon van liefde en gemis. Aagjes handschrift is
goed leesbaar en haar Nederlands - hoewel evident achttiendeeeuws en vol met in onbruik geraakte woorden - is voor
moderne lezers verrassend fris en duidelijk. Door de warme
en intieme toon doen de brieven vaak opmerkelijk eigentijds
aan. Omdat Aagje Luijtsen de woorden opschreef zoals ze
ongeveer klonken, is veel van het Texelse dialect te herkennen. De zuiver Texelse liefkozing
‘slep(pe)’ komt in haar brieven veelvuldig voor.
Als jong meisje had Aagje Luijtsen altijd gezegd te willen trouwen met een zeeman. Ze was
net twintig jaar oud toen ze in 1776 met Harmanus trouwde. Nog geen zes maanden later vertrok hij voor ruim anderhalf jaar naar de Oost. Uit Aagjes brieven blijkt enige onvrede en zelfs
wanhoop, een gevoel dat versterkt werd doordat haar ongehuwde vriendinnen nog volop van
hun vrijheid genoten. Maar de door de geboorte van Lammert aan huis gekluisterde Aagje had
spitsvondig tegen haar vriendinnen opgemerkt dat, als Harmanus eenmaal zou terugkeren, “ik
mijn lieve man alle saavons bij mij (heb) daar ik bij slaap , dat mij meerder vermaak is dan al uw
krieken met uw vreijers”.
De laatst bekende brief van Aagje, die van 30 november 1780, is een aangrijpend document, dat
“nat van traanen en droefheijd” was en waarin ze het overlijden van haar zoontje Klaas (door de
waterpokken) beschrijft. Inderdaad is er op het papier door haar tranen uitgelopen inkt te zien.
Aagje en Harmanus waren in 1776 getrouwd. Uit dit huwelijk werden in de jaren 1777-1791
zes kinderen geboren, van wie er twee op zeer jeugdige leeftijd stierven. Aagje overleed in Den
Burg op 40-jarige leeftijd. Of haar overlijden iets te maken had met een in de brieven uitvoerig beschreven (en door een Amsterdams chirurgijn behandeld) gezwel aan haar borst, is niet
bekend. Harmanus Kikkert, die datzelfde jaar hertrouwde met Christina Meijer, overleed in
1806.
Fragmenten uit Aagjes brief van 20 september 1777:
“Hopende dat deze brief u mijn waarde engel in een volmaakte staat van gezondheid mag ter
hand koomen. Want de zuivere onbevlekte onuitsprekelijke liefde, die ik voor u mijn waarde
schat heb, is zoo groot lief, dat ik op het moment voor u - mijn uitverkoren liefste - wou
sterven. Ja lieve schat, ik breng mijn jonge dagen om in tranen en zuchten tot God en tot u
mijn kostelijke lieve ziel. Ik leef als een verlaten mens, eenzaam en mistroostig, hopeloos en
ongerust. Dat is om u mijn echtgenoot, mijn lief. Dat ik niet weet of u mijn lieve uitverkoren
leeft of dood zijt. Dat mij in de ziel toe bedroefd maakt.”
“O lieve teer beminde ziel, gij zijt alleen de bronader van gansche leeven. Zonder u heb ik
lust noch plezier. Geen werelds goed kan mij vermaken lief. Gij alleen o liefste hebt dat tere
hart ingenomen en dat zwerft met u - o ziels beminde - in de woeste baren.”
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Jongkind
onderweg
– an artist born

(17 mei t/m 28 september)
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Het jaar 2019 is het 200ste
geboortejaar van de kunstenaar
Johan Barthold Jongkind.
Museum Vlaardingen grijpt deze
gelegenheid aan om een kleine,
unieke expositie te organiseren
over het leven van Jongkind in
Vlaardingen en Maassluis en zijn
werkgebied in de regio ZuidHolland. Jongkind maakte veel
schetsen en schilderijen van het
landschap van Midden-Delfland
en locaties aan de trekvaart in
het bijzonder. Hij is daarmee een
belangrijke verteller van het verhaal
van het leven aan en met het water
in deze regio.
Museum Vlaardingen toont 10 - 15
schilderijen en etsen van Jongkind
met beelden uit de omgeving van
Vlaardingen, Maassluis, Midden-

Delfland, Delft en Overschie, verrijkt met historische attributen.
In de bij deze Spil ingesloten brochure leest u meer informatie over
de schilder Jongkind en de tentoonstelling.

De tentoonstelling is mede mogelijk
gemaakt door Fonds Schiedam
Vlaardingen, Fonds op Naam Ary
van West, G.Ph. Verhagen-Stichting,
M.A.O.C. Gravin van Bylandt
Stichting, Stichting Fonds Museum
Vlaardingen en Fonds op Naam
Swart-van Essen.

Gezicht op
Maassluis

Tentoonstelling Waterdicht?!
Sinds vrijdag 3 mei is de kindertentoonstelling Waterdicht?! te zien in Museum Vlaardingen.
Weet jij hoeveel water het kost het om één sinaasappel te maken? Speel (en leer) met ons
waterlaboratorium en
ontdek alles over duurzaam watergebruik, de
grote en kleine waterkringloop, water in de
natuur, waterschaarste,
waterzuivering en nog
véél meer! Neem een
kijkje in de sloot vol geheimen, speel in de visvijver,
ontdek de pratende wc
en bouw dammetjes. Hoe
zou het trouwens zijn om
elke dag 6 kilometer te
moeten lopen, om water
te halen...? Ontdek het
snel!
De tentoonstelling is voor
kinderen tot 18 jaar gratis
te bezoeken.

Nieuw kunstwerk aan
slooppand als poort
van Vlaardingen
Tekst en foto: Frans Assenberg
De Parallelweg heeft een nieuw schilderij. Het 12 meter hoge doek, met daarop
Ridder Kees, het symbool van de herdenkingsfestiviteiten ter gelegenheid van de
Slag bij Vlaardingen, is vervangen door
een kunstwerk van Robbert Roskam en
vormgegeven door Sara de Buck. Op het
nieuwe doek zijn een vader en zoon te zien
die de stad komen bezoeken. Het lijkt
alsof deze figuren thuiskomen. Gekozen
is voor de kleuren van de Vlaardingse vlag
met daarop bekende Vlaardingse gebouwen.

Aanloophuis De Groene Luiken zoekt vrijwilligers
Ons Aanloophuis aan de Oosthavenkade 8 wordt volledig door circa 50 vrijwilligers ‘gerund’. Hun belangrijkste taak is dat zij gastheer of gastvrouw zijn tijdens de
openingsuren. De Groene Luiken is een veilige plek voor mensen voor wie gezelligheid, een luisterend oor en sociale contacten niet vanzelfsprekend zijn; zij komen
daarom graag langs bijvoorbeeld voor een kopje koffie, een praatje of een spelletje.
In het Aanloophuis hoeft niets en mag je gewoon jezelf zijn. Gemiddeld komen er
ruim 50 bezoekers per dag. Omdat het Aanloophuis tien dagdelen per week open
is, hebben we per week twintig vrijwilligers nodig. We beschikken over een trouwe
groep, maar soms vallen er mensen af.
Wij zoeken daarom enthousiaste nieuwe vrijwilligers die minimaal één keer in
de twee weken een dagdeel van drie uur gastheer/vrouw willen zijn. Wilt u ook
een bijdrage leveren of een keertje meelopen? Voor informatie kunt u contact
opnemen via:
• telefoon: 010 435 37 46
• e-mail: info@degroeneluiken.nl
• website: www.degroeneluiken.nl
• adres: Oosthavenkade 8 3134 NV Vlaardingen.
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Het lijkt te gaan

lukken !!!!
Het lijkt te gaan lukken dat de Stadskraan weer terugkomt!
De vorige Stadskraan moest in 2013 om veiligheidsredenen worden ontmanteld. De schimmelsporen die nog in het hout zaten,
waren de oorzaak dat diverse vitale onderdelen door houtrot
werden aangetast. Tijdens deze ontmanteling is vastgesteld dat de
graad van houtrot zodanig ernstig was dat de hoofdconstructie
niet meer kon worden gebruikt.
De wens bij vele betrokkenen is om de Stadskraan in ere te
herstellen. Daarom is een start gemaakt met de werving van de
noodzakelijke fondsen. Voor de fondsenwerving is de “Stichting
Stadskraan Vlaardingen” opgericht, omdat dit een vereiste is
voor het indienen van aanvragen. In totaliteit zijn er meer dan
10 aanvragen uitgezet, waarvan er 6 in een toezegging hebben
geresulteerd.

Zuid-Holland (via de erfgoedlijn Trekvaarten) dit project van een
belangrijk bijdrage voorziet.
Bestuur en Bouwcommissie zijn volop bezig met de afronding van
de plannen, begrotingen en offertes en hopen dat in de maand juni
de bevestigingen van de resterende aanvragen en de definitieve
beschikking van de Provincie binnen zijn. Daarna kan besloten
worden dat en door welke aannemer met heroprichting kan
worden begonnen.
Het project omvat niet alleen de heroprichting van de Stadskraan,
maar voorziet tevens in de beschikbaarstelling van leerling- en
stageplaatsen. Bovendien zijn educatie en promotie belangrijke
doelstellingen van het project
Voorlopig blijft het allemaal dus nog wel even spannend!
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Behalve dat dit project aan het gebied, het museum en het toerisme in het algemeen een extra impuls geeft, is het (mede) bedoeld
als uitbreiding van de verschillende cultuurhistorisch interessante
locaties in het poldergebied van Midden-Delfland.
Het betreft hier de locaties die te relateren zijn aan de handel
en goederenstroom via de trekvaart. Vandaar dat de Provincie

In de volgende Spil kunnen we hopelijk melden dat het project is
gestart en hoe de planning voor de realisatie ervan eruitziet.

Siem van der Marel

Stichting Stadskraan Vlaardingen

Vrienden van Museum Vlaardingen
ondersteunen het museum bij
collectiebeheer
Dankzij een genereuze bijdrage van de Vrienden van Museum Vlaardingen
heeft het museum onlangs nieuwe luchtbevochtigers en apparatuur kunnen
aanschaffen, om het binnenklimaat te monitoren. Temperatuur en luchtvochtigheid zijn van groot belang in een museum. Schilderijen, archeologische objecten en andere kwetsbare materialen kunnen niet tegen al te grote schommelingen in temperatuur. Ook mag het niet te vochtig of te droog te zijn. Om
dit goed te regelen is er geavanceerde apparatuur op de markt. Natuurlijk
heeft het museum sinds de nieuwbouw een goed functionerend klimaatbeheerssysteem, maar soms kan het nodig zijn om op bepaalde plaatsen tijdelijk
in te grijpen. Met behulp vande nieuwe ‘dataloggers’ en de luchtbevochtigers
wordt dit een stuk gemakkelijker.
Ook hebben de Vrienden een bijdrage geleverd om de gereedschapskist van de
vrijwilligers die zich bezighouden met het onderhoud van de collectie scheepsmodellen te kunnen aanvullen, met speciaal gereedschap, zoals een fijnboor
en een vijlenset. Het museum is de Vrienden heel dankbaar voor deze ondersteuning.
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LAATSTE KANS!
Leden van de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen die hun jubileumgeschenk, het VLAARDINGS WOORDENBOEK, nog niet hebben afgehaald
of zich hebben laten toezenden (zie Spil 52, pag. 39), kunnen dit nog doen tot
1 juli aanstaande.
De algemene ledenvergadering heeft besloten dat de na die datum nog resterende exemplaren van de vrijwel geheel uitverkochte oplage ‘in de vrije verkoop’ mogen.
Haast u dus, als u het unieke boekwerk (winkelprijs € 25,-) nog gratis
in uw bezit wilt krijgen!

Vriendenprijsje
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foto Hans Bakker

Het eerste jaar van mijn voorzitterschap
is voorbijgevlogen!
17

Marja Tiemens-Idzinga
Nadat de algemene ledenvergadering in april 2018 mijn toetreden tot het bestuur van de Vereniging Vrienden van Museum
Vlaardingen had goedgekeurd en het voltallige bestuur mij
daarna in mei, tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering, als
voorzitter had verwelkomd, is alles een beetje in een stroomversnelling gekomen.
Vooral de toenemende bekendheid rond het voorzitterschap gaf
veel aanspraak en leverde ook de vaak gestelde vraag op: “Vind
je het nu echt leuk om vergaderingen voor te zitten?”
Op die vraag kwam en komt nog steeds stelselmatig van mijn
kant het positieve antwoord: “Ja, dat vind ik erg leuk! Vooral
ook vanuit mijn achtergrond van waaruit ik in de Internationale
Maritieme Organisatie veel vergaderingen heb mogen leiden en
vanuit die positie altijd uitkijk naar een positief resultaat.” Echter, dit antwoord krijgt van mij zonder twijfel direct de aanvulling dat het zijn van voorzitter van de Vrienden veel meer is dan
alleen het voorzitten van vergaderingen.
Een andere taak die ikzelf erg belangrijk vind en met heel veel
plezier uitvoer, is de brede promotie van de Vrienden en daarbij
dan ook de promotie van Museum Vlaardingen en de Balder.
Een drievrouw/manschap waar ik enthousiast van word.
Om enkele voorbeelden te geven: voor de uitnodiging om
aanwezig te zijn bij de tweede netwerkborrel van de Maatschappelijke Kring Vlaardingen (MKV) heb ik mijn agenda zonder
aarzeling schoongeveegd, omdat dit de mogelijkheid gaf om via
de vaste rubriek ‘de vloer op’ met een korte pitch aan een breder

gezelschap aan te geven waar de Vrienden voor staan. De
MKV stimuleert sinds 2015 samenwerking tussen maatschappelijke en culturele organisaties en ondernemers uit Vlaardingen. Mijn pitch leidde tot veel aanvullende en vooral leuke en
positieve gesprekken.
Een ander voorbeeld komt vanuit mijn gastdocentschap aan de
Netherlands Maritime University. Daar wordt door internationale studenten een opleiding gevolgd, die uiteindelijk
moet leiden tot het afstuderen als Master of Science, Shipping
and Transport. Aan het eind van één van mijn colleges werd
gesproken over steden in Europa waar men naartoe zou reizen,
vooral ook om musea te bezoeken. Dit gaf voor mij de opening om te vragen of ze Vlaardingen al hadden bezocht. Het
negatieve antwoord leidde tot het organiseren van een (kleine)
excursie. Vanuit het bestuur van de Balder werd direct positief
gereageerd op het idee om samen een excursie te organiseren,
waarna een heel leuk en interessant bezoek aan de werkplaats
en aan de Balder zelf volgde. Dit werd gevolgd door een bezoek met rondleiding door het museum. Zo nemen vijf studenten uit respectievelijk Brazilië, India, Bangladesh, Ethiopië en
Griekenland na hun afstuderen een unieke ervaring mee terug
naar huis. Ik ben er zeker van dat hier nog vaak over wordt
gesproken, want toen ik de studenten naar de bushalte had begeleid om terug te reizen naar Rotterdam, klonk uit meerdere
monden: “We will be back on 28 June for the new herring!”
Wie krijgt hier nu geen positieve energie van?

Het topstuk van...
Gera van der Weijden
Mar van Haften
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Na een cursus ‘Ken Uw Stad’ is Gera in 2007 gestart
als vrijwilliger in het Visserijmuseum en heeft dit
voortgezet in Museum Vlaardingen. Zij doet onderzoeken voor de collectie, is actief in de sponsoractie
voor de Balder en de verkoop van de nieuwe haring,
participeert in de reünie van oud-vissers en treedt op
als gastvrouw, om contact te blijven houden met het
publiek en de medewerkers van het museum. Daarnaast is zij bezig met activiteiten die op de een of
andere manier met het museum of historie te maken
hebben. Met een schipper en een kuiper in het familieverleden is Gera behept met de interesse voor de
zeevisserij.
Haar topstuk is het schilderij ‘Rustige Zee’ uit 1887
van H.W. Mesdag, een van de topstukken van de tentoonstelling Schoon aan de Haak! Dit grote marineschilderij toont twee bomschuiten voor het strand en drie
bomschuiten op de achtergrond. Op en rond de voorste
bomschuit heerst activiteit: het drogen van de zeilen
en netten en het gescharrel van de zeelui om de vis aan
land te brengen. Door de lage horizon, de magnifiek
geschilderde lucht en het tamme zeetje, hangt er een
kalme sfeer rond het schilderij. Je hoort de branding en
ruikt het water.
Het schilderij is gevat in de originele goudkleurige lijst.
Het onderwerp, de penseelvoering en het gebruikte
palet kenmerken de maker Hendrik Willem Mesdag
(1831-1915).
De zakenman/bankier Mesdag kon ook goed over-

weg met zijn penselen en hij werd op 35-jarige leeftijd
fulltime schilder. Hij ontwikkelde zich tot een meestermarineschilder, aquarellist, etser en lithograaf en werd
prominent vertegenwoordiger van de Haagse School
en voortrekker bij het artistiek genootschap de Pulchri
Studio. Samen met zijn vrouw Stientje van Houten en
andere kunstenaars maakte hij het Panorama Mesdag,
dat nog steeds te bewonderen valt in Scheveningen.
Daarnaast verzamelde hij meer dan 200 kunstwerken
in het Museum H.W. Mesdag in Den Haag.
Hendrik Willem Mesdag exposeerde over de hele
wereld en werd veelvuldig nationaal en internationaal
onderscheiden. De ‘Rustige Zee’ is onderdeel van
een serie gelijksoortige schilderijen, waarvan er één
tentoongesteld is in het Rijksmuseum. Het schilderij
was in bruikleen gegeven door het bedrijf L. Smit &
Co Maassluis en werd in 1989 in eigendom verworven
door het Visserijmuseum. In het Visserijmuseum hing
het schilderij prominent zichtbaar vanaf de entree. In
2011 is het gerestaureerd, waarbij Gera en andere medewerkers van het museum bij de Vlaardingse restaurateur inzicht kregen in het proces.
De artistieke waarde van het schilderij en het verhaal
van de kunstenaar maken dat Museum Vlaardingen
met de ‘Rustige Zee’ van Hendrik Willem Mesdag
cultureel goud binnen haar muren heeft. Alweer een
waardevol topstuk van een vrijwilliger, dat met recht
deel uitmaakt van de prachtige tentoonstelling Schoon
aan de haak!

KU N ST KI J KE N É N B E LE VE N I N M U S E U M VL A ARDI NG E N

Hoe het begon...

Een gesprek met Henk Slechte
Bert Otto
Voor veel schilders is vis en visserij een bron van
inspiratie. Kunstenaars uit verschillende tijdperken en
stromingen hebben zich toegelegd op dit genre. Daarbij gaat het niet alleen om het zo realistisch mogelijk
weergeven van de vis, maar ook als symboliek van
het gewone leven; vis kan zelfs een erotische betekenis hebben. Museum Vlaardingen en het Dordrechts
Museum bieden ons de komende maanden een kijk
op vis en visserij in de kunst in al haar facetten. De
aansprekende titels van beide tentoonstellingen zijn
respectievelijk Schoon aan de Haak en Beet!
Van idee tot expositie
Al in de periode dat Frits Loomeijer directeur was van
het toenmalige Visserijmuseum Vlaardingen (19901999), werd het idee geopperd om een tentoonstelling
in te richten met als onderwerp ‘vis in de kunst’. Henk
Slechte is vanaf het idee tot de uitvoering nauw betrokken.
Het zou uiteindelijk nog 30 jaar duren voor het idee
werkelijkheid werd. Twee jaar geleden waren de plannen gereed voor uitvoering, maar de expositie over
‘Willem II en de kunst’ in het Dordrechts Museum
zorgde nog even voor vertraging.
Tijdens de jaren van voorbereiding bleek er veel materiaal voor handen te zijn, ook buiten Nederland. En er
kwamen veel verrassingen boven tafel. Met een selectie
van ruim 180 objecten, schilderijen, etsen en prenten,
krijg je een goed beeld van het gekozen thema. Voor
het boek en de tentoonstelling is nauw samengewerkt
met Sander Paarlberg (conservator) en Peter Schoon
(directeur Dordtechts Museum en Huis van Gijn),
waarvan de laatste met passie en gedrevenheid zich
heeft ingezet om bij andere musea bruiklenen los te
krijgen.
Aarde, water, lucht en vuur
Om te komen tot een ordening in de werken, is gekozen voor een indeling die al in de Griekse tijd werd
gebruikt: de vier elementen aarde, water, lucht en vuur.
Daarnaast is er een verdeling naar de vis in de beeldende kunst, op basis van religie, erotiek, moraal en de
letterlijke vis.
Vis is niet altijd wat het lijkt. Bij Jan Steen is een
opgehouden haring met twee uien, een humoristische
verwijzing naar het mannelijk geslachtsdeel. Maar
vis komt ook vaak in Bijbelse verhalen voor en is een
belangrijk religieus symbool. Slechte geeft aan wat in

zijn ogen enkele topstukken zijn die tentoongesteld
worden. Een voorbeeld is ‘Elck vist op zijn getij’, mogelijk van Roeland van Laer (1598-ca. 1635), de laatste
tekening in een handgeschreven zeventiende-eeuws
liedboek. Op de wal loopt een jong stel, de man draagt
een visfuik over zijn schouder en slaat zijn arm om de
vrouw heen; de vrouw heeft met twee vogelkooien met
lokvogels in haar hand.
Bijbelse verhalen als de Wonderbare visvangst en Jonas
in de walvis komen in de tentoonstelling voorbij. In het
boek schrijft Slechte daarover ‘De (wal)vis in het Oude
Testament is het instrument van God dat Jonas bij de
les houdt. In de cultuurgeschiedenis is hij een zeemonster geworden, dat symbolisch is voor de eindeloze
gevaren van de zee en onheil aankondigt.’
Dat de walvis door zijn vele strandingen op de kust het
symbool is geworden van onheil, is tot in onze tijd te
zien. Frits Müller is daar een eigentijds voorbeeld van
met zijn spotprent bij de invoering van de euro in het
NRC Handelsblad van 1998.
Maar er zijn meer hoogtepunten te zien, eigenlijk is
het een en al topstuk wat getoond wordt is. Zoals het
Visboeck uit 1570 van Adriaen Coenensz. van Schilperoort (1514-1587), dat er zeker bij hoort. Hij was
een van de duiders van vis op kunstwerken vanaf de
zestiende en zeventiende eeuw.
Van Bruegels ‘Grote vissen eten de kleine’ tot
Eschers ‘Water en Lucht’.
De prent van Breugel (pag. 21) illustreert de uitdrukking ‘de grote vissen eten de kleine’. De uitdrukking
gaat over hiërarchie onder mensen - dat ondergeschikten moeten doen wat de baas zegt. Het onderschrift
luidt: ‘Kijk zoon, ik heb lang geweten dat de kleine
vissen de grote eten’. De jongen wijst op de visser naast
hen, die een kleine vis uit een grote haalt, als teken
dat hij zijn vader heeft begrepen. De ontwerper van
de prent, Pieter Bruegel, voegde gekke elementen toe,
zoals de vliegende vis. Nu kom je deze symboliek nog
steeds tegen, denk maar aan het beeldmerk van de
Staatsloterij. Het is afgeleid van ‘een spiering uitgooien
om een kabeljauw te vangen’. In het boek zien wij een
aantal voorbeelden van dit thema. Helaas zijn deze
werken niet terug te zien in de tentoonstelling. Maar
dat maakt het boek ruimschoots goed.
De visvangst is lange tijd de belangrijkste economische
activiteit in Dordrecht geweest. Dit is terug te vinden
in de collectie van het Dordrechts Museum, die de
basis vormt voor de tentoonstelling. Daarnaast zijn er
werken van tal van vooraanstaande musea. Bruiklenen
zijn verkregen van het Rijksmuseum, het Mauritshuis,
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van
België in Brussel en vele andere musea en particuliere
collecties in binnen- en buitenland.
Bron: Henk Slechte,
Dordrechts Museum
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Schoon aan de haak
schilderachtig
vissersleven
22 juni – 10 november 2019
Frank de Hoog /Caroline Melissant
De visser, zijn familie en zijn werk was een geliefd
onderwerp in de (schilders)kunst van de ‘lange’ 19e
eeuw. Het beeld dat van de visserij werd geschetst
in de kunst, bepaalt voor een niet onbelangrijk deel
nog altijd onze kijk op het vissersbestaan. Onbewust
kennen wij veel schilderijen van vissers. Zij komen
voor op schilderijen van de Romantiek, van de Haagse School en bevolken nog altijd het beeld op menig
kunstwerk tijdens de periode van de Art Nouveau.
Van de tijd van Israëls tot de tijd van Toorop was het
‘vissersgenre’ populair.

20

Vissersgenre
De tentoonstelling Schoon aan de haak – schilderachtig
vissersgenre, toont werk van schilders uit deze periode
en laat zien hoe het vissersbestaan door de verschillende kunstenaars en stromingen werd beleefd. Naarmate de maatschappij steeds sneller industrialiseerde,
werd het beeld dat zij hadden van het vissersbestaan
nostalgischer en meer geïdealiseerd, totdat juist ook
de armoede van de visser een meer (sociaal) realistisch
thema werd.
De schilderijen en prenten die de vissersbevolking als
het nobelste voorbeeld van het gewone volk verbeeldden, heeft de naam vissersgenre gekregen. Het is
ontstaan in Engeland aan het eind van de 18e eeuw en
bereikte in Nederland haar hoogtepunt in de twee helft
van de 19e eeuw. Het werd een specialisme binnen de
Haagse School.
In de tentoonstelling laat Museum Vlaardingen een
30-tal schilderijen zien van onder anderen de bekende
Hollandse schilders Hendrik Willem Mesdag (18311915), Jozef Israëls (1824-1911), Bernardus Johannes
Blommers (1845-1914) en Willy Sluiter (1873-1949).
Zij belichten de visserij vanuit een bijzondere kunsthistorische hoek. Ter aanvulling en verlevendiging toont
het museum uit de eigen rijke collectie, objecten over
het ‘echte’ vissersbestaan.
De rode draad van de tentoonstelling is het vissersleven
in de kustdorpen in Noord- en Zuid-Holland, gezien
door de ogen van de 19e-eeuwse schilder en zijn uiteindelijke doel van het werk, verbeelding van sentiment of
realisme.

De tentoonstelling is onderverdeeld in vier thema’s:
1. Vissersleven – gezinsleven, tradities en gewoonten
2. Visvangst – van vangst tot afslag, verkoop en verwerking
3. Visserijsector – huisnijverheid tot bedrijvigheid op
de scheepswerf
4. Vissersgenre – hoe de schilder het bedoeld heeft;
sentiment of realisme
Grote Kunst en het dagelijks leven
Voor Museum Vlaardingen is een grote tentoonstelling
die het verband laat zien tussen de ‘Grote Kunst’ en
het dagelijks leven, in dit geval het vissersbestaan, een
uitzonderlijke activiteit. Vanuit het verleden als visserijmuseum toont Museum Vlaardingen weliswaar veel
voorwerpen en kunstzinnige uitingen met visserij als
onderwerp, maar heeft dit niet eerder op deze schaal
vanuit kunsthistorische hoek belicht en daarna weer
verbonden aan de cultuur van alledag.
Nationaal gezien is bovendien de Haagse School weer
nooit bekeken of onderzocht op juist het onderwerp
‘visserij’. Museum Vlaardingen, met zijn verleden als
visserijmuseum, is bij uitstek geschikt om een overzicht
van het visserijgenre in de 19e eeuw te presenteren.
Een expositie als deze heeft de potentie om een breed
publiek te ontvangen. De tentoonstelling sluit hiernaast mooi aan op de lopende tentoonstelling ‘Jongkind
Onderweg’, die vanaf mei tot en met september 2019
te zien is in het museum, over het leven en de kunstwerken van Johan Barthold Jongkind. Dit is natuurlijk
voor Vlaardingen een goede gelegenheid om trots haar
erfgoed en geschiedenis te presenteren.
Aan de haak gehangen door….
Met name door het groot aantal schilderijen dat
Museum Vlaardingen van andere musea en galeries
in bruikleen krijgt, is dit een uitzonderlijk kostbare
tentoonstelling. De tentoonstelling is voor het museum

Afbeelding
schilderij Willy
Sluiter uit eigen
collectie Museum
Vlaardingen
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dan ook niet te realiseren zonder de steun van externe
partijen. Op het moment van schrijven hebben de volgende fondsen al toegezegd de tentoonstelling mede te
ondersteunen: Fonds Schiedam Vlaardingen, Stichting
Fonds Museum Vlaardingen, Elisa Mathilde Fonds en
het De Groot Fonds. We zijn nog in afwachting van de
toezegging van een aantal andere fondsen. Ook hebben
we een sponsoractie opgezet, waarbij we bedrijven aanbieden om één of meerdere schilderijen ‘aan de haak te
hangen’ door bij te dragen in de kosten voor transport
en verzekering

Tussen mens en water
In Museum Vlaardingen staat het duurzame evenwicht
tussen mens en water centraal. Het verhaal over Vlaardingen, de regio en de wisselwerking tussen mens en
water gaat duizenden jaren terug, maar krijgt ook nog
elke dag verder vorm. Het is een verhaal over mensen
die pionieren en overwinnen, die moeten vechten tegen
rampen en ellende, die samen meer bereiken dan alléén
en elkaar opvangen als dat nodig is. Het verhaal gaat
over vissers en de visserij, met zijn schepen en typische
gebruiken. Het gaat over de bedrijvigheid in de Delta,
de bron van werkgelegenheid en welzijn. En over het
ontstaan van, en de dynamiek in de kleurrijke samenleving aan de rand van het water. Een tentoonstelling
over de visserij in de schilderkunst past goed binnen
deze profilering.
Samenwerking met Dordrechts Museum
Al langere tijd bestaat het idee om een tentoonstelling
te organiseren over vis in de cultuur- en kunsthistorie.
Het onderzoek en concept is uitgewerkt door Henk
Slechte, samen met Sander Paarlberg, conservator van
het Dordrechts Museum.
Dordrechts Museum is de belangrijkste samenwerkingspartner in dit project. Naast de toezegging voor
meerdere bruiklenen werken wij met het Dordrechts
Museum samen op het gebied van inhoud, marketing
en communicatie. Museum Vlaardingen hoopt als
klein museum door deze samenwerking haar plek in
Nederland Museumland te verstevigen.

Mesdag in het museum
In Museum Vlaardingen kunt u altijd genieten van het
zo geliefde vissersgenre. Het schilderij ‘Rustige Zee’
van Hendrik Willem Mesdag, dat hangt in de vaste
opstelling op de 1e etage in het museum, is een meesterwerk in dit genre. Ook de allernieuwste aanwinst
van de Vlaardingse schilder Arij Pleijsier ‘Strandgezicht bij Scheveningen met bomschuiten en badgasten’
behoort tot het genre.
Educatie en activiteiten
Tijdens de tentoonstelling worden er onder andere
educatieve rondleidingen aangeboden en workshops,
waarbij schildertechnieken en zelf schilderen centraal
staan. De jeugd kan de tentoonstelling ontdekken
met een speurblad kunst kijken en kan deelnemen aan
diverse knutselactiviteiten gerelateerd aan het thema
visserij en kunst.
Houd de website en social mediakanalen in de gaten
voor meer informatie over het programma bij de tentoonstelling Schoon aan de haak.

Olieverfschilderij
getiteld ‘Rustige
zee’ door Hendrik
Willem Mesdag, circa 1887.
Geheel rechts is
een bomschuit
voor anker. In
het midden is een
tweede bomschuit
zichtbaar, die
door een in zee
staande visser
wordt opgewacht.
Op de achtergrond zijn enkele
andere bomschuiten zichtbaar.

Het Dordrechts Museum organiseert in dezelfde periode de tentoonstelling ‘BEET! – vissen naar verborgen
betekenissen’. De tentoonstelling is een speurtocht naar
de verschillende betekenissen van vis in de kunst. Van
religieuze verwijzingen tot erotische toespelingen.
Het Dordrechts Museum laat zien hoe rijk en divers
dit onderwerp is. Meer dan 175 verschillende werken
variërend van Bruegels De grote vissen eten de kleine tot
Eschers Water en Lucht laten zien hoe door de eeuwen
heen de ene kunstuiting de andere beïnvloedt.
Grote vissen eten
kleine vissen,
Pieter van der
Heyden, naar
Pieter Bruegel
(I), naar Jheronimus Bosch, 1557
- Rijksmuseum
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Het vissersgenre
van nu

Toen het vissersgenre van ‘de volkse vis’ omstreeks
1910 voorbij was, namen vernieuwende kunststromingen het thema over. Voor veel kunstenaars
is vis en de visserij een belangrijke inspiratiebron
gebleven.

Pentekening/aquarel, zwarte inkt , voorstellende een vers
gevangen schol welke naar de kombuis wordt doorgegeven,
door Joop de Veen, datering ca. 1960-1980, gepubliceerd in
Visserijnieuws.
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Olieverfschilderij getiteld ‘Een bal op’, door Kornelis
Lodder, niet gedateerd, 20e eeuw
Het schilderij geeft allerlei elementen van de Vlaardingse
visserij weer: De kerktoren, een huis of pakhuis, vlag en
wimpels, een nettenboetster aan het werk, vissers met pet
op kijken toe, een vissersvrouw met Vlaardingse muts en
oorijzer en een visserskop met zuidwester op.

Olieverfschilderij voorstellende ‘Havengezicht met 2 kotters aan de kade’, door Willem Hendrik Gispen, gedateerd
1969.

Pentekening in witte inkt voorstellende de kotter GO 28
haalt zijn vangst binnen terwijl de platvis in zee van het
schip wegzwemt, door Joop de Veen, datering ca. 19601963, gepubliceerd op 16 maart 1963 in Visserijnieuws.

‘Het steken van
de eerste spade
op den Hoek van
Holland ter verbetering van den
waterweg van
Rotterdam naar
zee, door Z.K.H.
den Prins van
Oranje - 31
october 1866.’

De doorgraving
van den Hoek van
Holland en de
geboorte van een
dorp
De tweede lezing van de Vrienden na de zomervakantie zal worden gegeven door Henk
van der Lugt, voorzitter van het Historische Genootschap Hoek van Holland.
Hij zal alles vertellen over het ontstaan van de Nieuwe Waterweg. Oude landkaarten
met verschillende vaarwegen richting Rotterdam, dus ook richting Vlaardingen, zijn
het uitgangspunt. De zoektocht naar een praktische vaarroute kent vele plannen. Van de
Oosterschelde tot het Voorns Kanaal tot uiteindelijk de Nieuwe Waterweg.
Een zeer boeiende lezing die vrij toegankelijk is voor alle Vrienden (wel vooraf graag
even aanmelden via vrienden@museumvlaardingen.nl). Bent u nog geen Vriend dan
betaalt u € 5,00 entree, inclusief een kopje koffie/thee.
Donderdag 17 oktober, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
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Gluren bij de buren

Van galerie
naar museum
Kunstbloemen, bloemen in de kunst

Bert Otto
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Waren wij de vorige keer in het
prachtige huiskamermuseum van
Janna van Zon in Aalsmeer, nu
komen wij terecht bij Flower Art
Museum, eveneens in Aalsmeer.
Het museum is sinds juli 2018
gevestigd op een bijzondere locatie
aan de Westeinderplassen, tegenover de markante watertoren van
Aalsmeer, in de voormalige waterkelder van Aalsmeer (misschien een
mooie combinatie voor een bezoek).
Op deze locatie was een kunstgalerie gevestigd: Galerie Sous-Terre.
In 1989 werd begonnen met een
galerie in Lithoijen, Noord-Bra-

bant. In 2007 kwam de galerie in
Aalsmeer erbij. Na ruim tien jaar
werd het plan opgevat de galerie
in Aalsmeer om te vormen tot een
museum met als thema bloemen
en planten. Daarmee speelt het
museum in op de bekendheid van
Aalsmeer als bloemendorp en
heeft daarmee een unieke niche in
de markt. Het museum heeft een
binnenruimte van 1.000 m2 en een
beeldentuin op het dak.
In 2017 was een deel van de ruimte
nog als galerie in gebruik en het
overige deel werd ingericht als bloemenmuseum. De uitnodiging om

een bezoek te brengen kwam van
Janna; zij vertelde dat ze samen met
enkele andere gedreven personen
bezig was om de galerie Sous-Terre
bij de watertoren nieuw leven in te
blazen. Men had het plan opgevat
om een bloemenmuseum te stichten
met als naam Flower Art Museum.
De galerie kenden wij al, want wij
hadden in het bijna 10-jarig bestaan
van Sous-Terre meerdere malen
een expositie bezocht en dat had
nooit tot een teleurstelling geleid.
Aalsmeer en bloemen horen bij elkaar, net als Vlaardingen en haring.

Maar hoe verbazend is het om te
zien hoe creatief men kan zijn met
dit thema. Van superrealistisch tot
bijna abstract, alles tentoongesteld
op naam van de kunstenaar, maar
de onderlinge samenhang met de
andere werken is men niet vergeten. Tussendoor of rondom worden
diverse objecten getoond die de uitdaging aangaan met het 2D-werk.
In het Flower Art Museum staat de
verbeelding van bloemen, planten
en natuur in de hedendaagse kunst
centraal. Afgelopen winter werden
er werken tentoongesteld van de
Vlaardingse kunstenaar Hans Rik-

ken. Constantijn Hoffscholte, coördinator FAM, zegt daarover: “Hans
Rikken maakte eens een schilderij.
En nog één, en nog één. Toen had
hij een drieluik dat zo groot was,
dat hij het nergens kon exposeren.
Bij ons wel.”

Flower Art Museum
Kudelstaartseweg 1
1431 GA Aalsmeer
www.flowerartmuseum.nl
Openingstijden:
vrijdag: 10.00 - 17.00 uur
zaterdag/zondag: 11.00 – 17.00 uur

Weinig thema’s in de kunst bestrijken zo’n breed scala en inspireren
zoveel uiteenlopende kunstenaars
als de bloem. Dat verdient een
bijzondere plek. Die plek is er in
Aalsmeer, de bakermat van de Nederlandse sierteelt. Lijkt mij genoeg
zo, u moet zelf gaan kijken.

bron: Flower Art Museum,
foto’s Bert Otto

Oudheidskamer verder als

Brusea Vissersuus
Gedeputeerde
Jo Annes de Bat
(CDA) onthult de
nieuwe naam samen met Geerard
LaGrand.

BRUINISSE – Kleine musea moeten de verhalen uit
het verleden blijven vertellen. Dat is goed voor het
toerisme en de lokale middenstand. Jo-Annes de Bat,
CDA-gedeputeerde, bepleitte dat nog eens tijdens
de feestelijke seizoensopening van het Vissersuus in
Bruinisse.

En voor wie zich afvraagt waar dat Vissersuus dan
gelegen is… de Oudheidskamer heeft een nieuwe naam
gekregen, Brusea, dus aan de Oudestraat 23 in Bruinisse. Een klein intiem museum, waar de vrijwilligers
met regelmaat in klederdracht aan de slag gaan. Waar
met bezoekers bolussen gebakken worden en mossels
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Kennismaken
met Oosterscheldekreeft
gekookt. En juist die kleinschalige musea, waar vrijwilligers de verhalen nog vertellen uit het rijke verleden
zijn waardevol, zo liet de gedeputeerde weten.
Toeristen – en vooral die van ver weg – zijn gefascineerd door de Nederlandse historie. En toeristen
zorgen voor geld in de kassa van de plaatselijke ondernemers. Alle reden dus wat De Bat betreft, om door te
gaan op de ingeslagen weg. Hij noemde zelfs nog even
het fenomeen van het opkomend cruisetoerisme: “Al
moeten we dan wel goede kapiteins aan boord hebben
of een goede loods.” In Bruinisse komen cruiseschepen
aan, waarvan de reizigers soms linea recta naar Veere
worden getransporteerd. Een gemiste kans in de ogen
van velen. Ook het Watersnoodmuseum aast op die
cruiseschepen en ziet het liefst een aanlegsteiger bij
Ouwerkerk aangelegd worden. Daar wordt achter de
schermen nog steeds aan gewerkt.
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Zelfgebakken
bolus, altijd lekkerder .
Foto Joke Bot

In 1985 ontstond in Bruinisse de behoefte aan een eigen visserijmuseum. Enige tijd later kwam dat er in een
voormalig schoolgebouw aan de Dreef. In 1998 werd
het gebouw van de voormalige ABN-Bank betrokken.
Ook kregen de initiatiefnemers de beschikking over
een naastgelegen woning, die kon worden ingericht

als vroegere visserswoning, het ‘Vissers ‘Uusje’. Samen
vormen ze de combinatie ‘Brusea’.
(Met toestemming van de redactie overgenomen uit
Wereldregio Schouwen Duiveland.)
Brusea onderscheidt zich van andere musea door
haar kindvriendelijkheid. Voor kinderen zijn er
speurtochten in het museum uitgezet voor drie verschillende leeftijdsgroepen. Daarbij mag (bijna) alles
worden aangeraakt.
Ook wordt er op woensdagen, onder bekwame
leiding, een cursus bolusbakken gegeven. Na afloop
hiervan krijgen de kinderen een officieel diploma
leerling-bolusbakker uitgereikt.
Het is heel gewoon dat kinderen een partijtje, bijv.
hun verjaardagsfeestje, in Brusea komen vieren. Voor
Brusea is alles, inclusief het vertellen van spannende
verhalen, gericht op het aantrekken van een jeugdig
publiek.
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Binnenhalen Hollandse Nieuwe in
Vlaardingen door de VL 92 Balder
Al vele jaren organiseert de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen het binnenhalen van de ‘Hollandse
Nieuwe’ in Vlaardingen. Het binnenbrengen van de nieuwe haring gebeurt op authentieke wijze door het in
Vlaardingen aan wal brengen van het eerste vaatje vanaf de VL 92 Balder.

Deze voor Vlaardingen historische en culturele beleving wordt ook dit jaar weer door de Vrienden georganiseerd
en vindt plaats op vrijdag 28 juni, eind van de middag en vormt de opening van het Haring en Bierfeest aan de
Westhavenkade, tegenover Museum Vlaardingen.
Om 17.00 start (gelegenheids)shantykoor de Baldermannen met de muzikale omlijsting. Rond 17.30 zal de
Balder de Oude Haven binnenvaren. Tegelijkertijd wordt de burgemeester met de haringsjees opgehaald bij het
stadhuis en gaat daarna, met muzikale omlijsting van De Haringkoppen, richting Westhavenkade, waar ook de
Balder zal afmeren.
Nadat de eerste haring is gekeurd en de schipper, de walbaas en de reder tevreden zijn gebleken, zal de burgemeester het Haring en Bierfeest officieel openen.
Vervolgens gaat de burgemeester met de haringsjees richting de Schiedamseweg waar ze de haring zal overhandigen aan de vertegenwoordiger van de Stichting Herman Frantsenhuizen.
De Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen hoopt u allemaal te kunnen begroeten op de kade, om te
genieten van dit authentieke Vlaardingse schouwspel, en natuurlijk ook van haring en bier!

GEZOCHT
28

voormalig betrokkenen bij de
Vlaardingse visserij
De Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen is op zoek naar voormalig medewerkers en medewerksters uit de Vlaardingse visserij. Bent u in de vorige eeuw tijdens de haringtijd misschien
schipper geweest of was u één van de opvarenden, of bent u misschien een oud- kuiper of een oudboetster of op andere wijze betrokken geweest bij de Vlaardingse visserij en bent u tot nu (nog)
niet uitgenodigd voor onze jaarlijkse reünie? Dan zijn we op zoek naar u!
De Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen organiseert ieder jaar een reünie voor voormalig
medewerkers en medewerksters uit de Vlaardingse visserij. Een gezellig samenzijn waarbij volop
herinneringen worden opgehaald uit de tijd dat de visserij in onze stad nog een hoofdrol speelde.
Dit alles onder het genot van een drankje en natuurlijk… haring!.
De bijeenkomsten worden altijd druk bezocht en tijdens de gesprekken vernamen we dat nog niet
iedereen die actief is geweest in de Vlaardingse visserij op onze uitnodigingenlijst staat. Daar willen
we graag verandering in brengen.
Bent u actief geweest in de Vlaardingse visserij of een aanverwant bedrijf en wordt u (nog) niet
uitgenodigd voor onze jaarlijkse reünie, dan nodigen we u hierbij van harte uit om dit kenbaar te
maken via een e-mailberichtje aan de secretaris van de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen via het e-mailadres: vrienden@museumvlaardingen.nl onder vermelding van reünie 2019,
waarna we u graag opnemen op onze uitnodigingenlijst.
U ontvangt van ons dan alle gegevens over deze reünie, die dit jaar zal plaatsvinden op zaterdag
6 juli in Museum Vlaardingen, Westhavenkade 54 te Vlaardingen.

Aad Schuilenburg
Tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen gaf bestuurslid Aad Schuilenburg van de Stichting Zeillogger Balder een overzicht van
de activiteiten van de afgelopen maanden. Het bestuur en de overige vrijwilligers hebben
flink wat werk verricht, zowel op bestuurlijk als op uitvoerend gebied.
Het bestuur is weer op volle sterkte met het aantreden van Frank Gielen als penningmeester.
Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:
Leo Verhart – voorzitter
Frank Gielen – penningmeester
Aat Schuilenburg – secretaris
Jan Huis - techniek
Bert Otto – evenementen en vrijwilligers
Maarten Bal – algemeen ondersteunend bestuurslid.
De vrijwilligers van de stichting verdienen alle waardering en respect. De groep bestaat uit
40 – 45 personen met allen een eigen specialiteit zoals b.v. techniek in vele vormen, nautiek,
rondleiding, commercie, catering, enz. Ter ondersteuning van de vrijwilligers/rondleiders is een
handleiding ontwikkeld, waarin veel informatie is verwerkt over de geschiedenis van de ‘Balder’
als vissersschip, schoolschip en museumschip.
Het bestuur heeft zich gebogen over de organisatiestructuur. Er zijn nu diverse werkgroepen en
commissies, waaronder de technische commissie, de sponsorcommissie, de PR-commissie en de
vaarcommissie. Er wordt een handboek opgesteld, waarin duidelijk de individuele functies, taken
en procedures worden beschreven.
Ons schip neemt deel aan diverse evenementen, zowel in Vlaardingen als in andere havensteden,
in binnen- en buitenland. U leest er in de agenda van deze Spil meer over.
Technisch gesproken gaat de restauratie en inrichting van de Balder gestaag voort. Onlangs is de
beschieting van het ex-tonnen- en nettenruim afgerond. Aan dek en in diverse compartimenten
zijn structurele verbeteringen aangebracht, zoals b.v. de reparatie van potkluis en rol, de verbetering van verlichting, het plaatsen van een warmwaterboiler en een vochtigheidsregelaar, de verbetering en uitbreiding van elektrische voorzieningen en verbeteringen ten behoeve van veiligheid.
Met uitzondering van de gaffeltopzeilen, zijn alle hoofdzeilen, t.w. bezaan, grootzeil, fok en kluiver, vernieuwd. Het doek is van een lichtere uitvoering dan de oorspronkelijke (oude) zeilen, o.a.
met het oog op het eenvoudiger hanteren voor de bemanning, want er zijn natuurlijk geen lieren
zoals op de moderne jachten. Met drie stuks is vorig jaar al proefgezeild, helaas met weinig wind,
dus rest er nog wel een uitdaging…!
Om het aantrekkelijk te maken voor bezoekers, en ter inwilliging van het in de beheersovereenkomst vastgelegde uitgangspunt ter promotie van schip en visserij, is vorig jaar begonnen een
‘museaal aspect’ te ontwikkelen op basis van plannen die inmiddels in een redelijk gevorderd
stadium verkeren. De bedoeling is de scheepswanden aan stuur- en bakboord in het zgn. expositieruim te voorzien van historisch fotomateriaal, getoond in wisselexposities.
Verder zal er ook een zgn. multimediakiosk en een grootbeeldscherm voor het tonen van dia’s en
films geplaatst worden. Beide laatste zaken in overleg met MVL.
Ook de komende maanden wordt er weer volop gewerkt aan het schip en gaat onze Balder op
bezoek bij diverse evenementen. Hoogtepunt is natuurlijk het binnenhalen van de Hollandse
Nieuwe op 28 juni a.s. Bent u er bij?
Alles over de geschiedenis en de actuele feiten van de zeilende haringlogger VL 92 Balder vindt u
op de website van de Stichting: www.zeilloggerbalder.nl
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EVEN TERUGKIJKEN…
Henk Brobbel

Als verzamelaar van oude foto’s van Vlaardingen

en haar visserij heb je dat weleens; dan moet je even

terugkijken. Rare uitdrukking is dat, maar zo zijn er
wel meer van die rarigheden. Ik zit er in ieder geval

niet mee. Waar ik weleens mee zit zijn ontbrekende
gegevens en overzichten van schepen en rederijen.

Mijn vriend, visserij- en Vlaardingenkenner wijlen
Jan Borsboom, deed mij ooit een kernachtige stel-

ling aan de hand: “Foto’s sparen is geen kunst, foto’s

beschrijven, dat moet je eens proberen!”. Nu ga ik in

dit artikel geen foto’s uitgebreid beschrijven, maar al
bladerend in een oud rederijboekje, op zoek naar mij

ten dienste staande feiten, kom je die oude vertrouwde, aan Vlaardingen verbonden rederijnamen tegen,

die tezamen met hun schepen toch zo’n speciale sfeer
VL 61 “Jo”
Rederij Van Toor
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oproepen, iets wat niet bij een blik op de toekomst
hoort, maar echt meer dan het even terugkijken
waard is. Dus toch even beschrijven:

Het naamlijstenboekje van 100 jaar geleden is vervuurd
en bijna verteerd, maar nog goed leesbaar: Reederijen
en Haringschepen 1919, Zuid-Holland, Vlaardingen.
In dat jaar telt de Vlaardingse vloot 145 schepen: 100
zeilloggers en beugsloepen, 32 stoomloggers, 7 stoomdrifters, 4 hulpstomers en 2 motorloggers. Zoals in een
aantal voorafgaande jaargangen wordt de lijst aangevoerd door de NV. Vlaardingsche Stoomvisscherij, tot
1934 onder directie van IJzermans & Co. Deze voert
tevens de directie over de Zeevisscherij-Maatschappij
“Rotterdam” welke 1 schip onder beheer heeft, de VL
80 “Gesina”. Met de 4 andere stoomloggers van de
Vlaardingsche Stoomvisscherij wordt zij gemakshalve
geschaard onder en op z’n Vlaardings ingekort als
‘IJzerman’ aangeduid.
De volgende opgesomde rederijen staan onder directie van A. en I.J. Hoogendijk: Doggermaatschappij,
Maatschappij “Nommer Twee” en Visscherij-Exploitatiemaatschappij “Holland”. Gezamenlijk hebben deze
rederijen 10 stoomschepen in de vaart die vanwege hun
sombere kleurstelling en de geheel zwart gehouden
schoorsteen in Vlaardingen als ‘Zwarte bende’ worden
afgeschilderd. Vervolgens wordt de NV. Reederij v/h
G. Vriens genoemd, met 4 zeilschepen geen grote
rederij maar wel een met een vertrouwde naam. Dan de
Firma Joost Pot, opgericht in 1873, die helaas over haar
bloeitijd heen is, maar nog altijd is vertegenwoordigd
met 19 eenheden, waarvan 5 stoomschepen. Dan nog
een tweetal ‘Pot’rederijen: de Visscherij-Maatschappij
“Mercurius” en Visscherij-Maatschappij “Vulkaan”,

opgericht resp. 1911 en 1913. Enige kleinzoons van de
vermaarde scheepsbouwer en reder Joost Pot hebben
zitting in de directie van deze rederijen die elk met zo’n
5-6 schepen in de vloot tezamen de ‘Potters’ worden
genoemd. Daaronder worden enkele rederijen vermeld
onder boekhouderschap en directie van de firma P.H.
van Abshoven: Reederij “Flevo”, NV. Stoomvisscherijen “Flevo III en IV” en Reederij “Generaal de la Rey”.
Tezamen telt de vloot van (op z’n Vlaardings) ‘Van
Habsoven’ 2 zeilloggers, 1 stoomdrifter en 1 stoomlogger. Een bekende naam binnen het visserijbedrijf is ook
de in 1912 overleden Jan Schippers, die voorheen een
flinke rederij bezat, waarvan nu nog slechts 1 stoomlogger wordt beheerd door de Maatschappij “Hollandsche Zeevisscherij”: de VL 164 “Java”. In 1919 zou
deze ‘fiets’ jammerlijk met man en muis vergaan.
Rederij L. van Dam & Co is voortgekomen uit de
gelijknamige scheepswerf aan de Havenstraat en bezit
nog 2 zeilloggers. De zustermaatschappij, Zeevisscherij-Maatschappij ‘de Hoop’ onder directie van A.C. van
Dam is eveneens een typische zeilloggerrederij met 5
schepen en zou in 1928 als laatste een houten logger in
de vaart houden. Dan volgt de welbekende VisscherijMaatschappij ‘Vlaardingen’ (gemakshalve ingekort
tot “VMV”) van L.J. van Gelderen. Met 12 stoomloggers plus nog een beugsloep behoort deze rederij tot
de grote Vlaardingse werkgevers. Minder bekend is
misschien dat de VMV ook wel eens enigszins laatdunkend ‘het spulletje van de Jood’ wordt genoemd.
Schepen en vistuigen zouden gemiddeld minder

van kwaliteit zijn en ook minder goed onderhouden.
Oud-schipper Henk van Roon schreef echter dat van
deze aspecten in ’zijn tijd’ bij deze rederij volstrekt
geen sprake was. Na de VMV volgt ZeevisscherijMaatschappij en Haringhandel v/h A. Verboon met 5
zeilloggers in de vloot. Dan daarachter nog een rederij
met eveneens 5 zeilloggers, Firma H. van der Burg.
Over de ‘Kwakkelsteinen’ hoeft hier niet veel te worden
neergeschreven. Die zijn bij de meeste Vlaardingers
nog wel bekend. M. Kwakkelstein had een eigen rederij
met 2 zeilloggers en zijn broer D. Kwakkelstein idem,
als directeur van de Zeevisscherij-Maatschappij “Holland”. Zij horen anno 1919 thuis in de groep kleine
rederijen, maar laatstgenoemde zou een eindhoofdstuk
in de geschiedenis van de Vlaardingse visserij schrijven door na de Tweede Wereldoorlog uit te groeien
tot de grootste Nederlandse haringrederij. Onder de
Kwakkelsteinen staat de 1-schips rederij A. van der
Vlis & Co vermeld. Vervolgens de 4 doorgaans geheel
wit geschilderde loggers van de gewezen kuipersbaas
C. van Toor Hz, die er sinds 1899 een eigen vloot op
na houdt. En zo waren er nog meer van die kennelijk
gefortuneerde kuipers die na verloop van tijd als het zo
uitkwam 1 of meerdere schepen in de vaart brachten.
Wanneer de tijden minder gunstig werden, zijn deze
schepen weer van de hand gedaan.
Een allang gevestigde naam in Vlaardingen is Betz
& van Heijst. Sinds 1902 voert deze de directie over
de NV. Stoomvisscherij “Neerlandia” welke een vloot
heeft van uiteindelijk 3 stoomloggers, de “Neerlandia
I” “- II” en ”- III”. Ook deze rederij met haar schepen
is voor de Vlaardingers een te lange aanduiding. Men
spreekt in dit geval over ‘een fiets van Van Heijst’.
Onder directie van C.A. van Buuren Van Heijst ressorteert vervolgens de Visscherij-Maatschappij “Olympus”
met 1 logger, de VL 35 “Thetis”.
Een volgende rederij is de NV. Zeevisscherij “Nederland” onder directie van De Zeeuw & van Raalt,

welke in 1919 met 4 zeilloggers, 2 motorloggers en een
stoomdrifter tot de grotere rederijen is gaan behoren.
De Zeeuw & van Raalt bezit tevens de zeillogger
VL 54 “De Noord” onder eigen naam en enkele
dochterondernemingen in Maassluis. De eens zo fraaie
rederijpanden van dit bedrijf aan de Westhavenkade
staan er anno 2019 zwaar verwaarloosd bij.
De naam A. de Haan is niet alleen bekend geworden in het visserijbedrijf, maar ook op het stadhuis.
Gedurende lange tijd was hij wethouder, maar in 1919
bezat hij 2 zeilloggers, de VL 63 “Batavier” en VL 181
“Energie”. De naam Van der Valk is (ook tegenwoordig
nog) bekend in de slagerijsector. Schrijver J. Kolkman
spreekt in zijn De zee is ons land over een ‘speklogger’
van rederij Dirk Valk. In elk geval is de rederij D. van
der Valk Mz. in 1919 met 1 logger vertegenwoordigt in
de naamlijst.
Oud en vertrouwd is ook de firmanaam Van Yperen &
van Heeren. Zij exploiteren een vloot van 4 zeilloggers
onder de naam Visscherij- Maatschappij “Vertrouwen”. De Visscherij-Maatschappij “de Eendracht” is
in 1911 van de grond getild door haar directeur H.
de Korver. Deze heeft inmiddels een flinke vloot van
10 ‘Eendracht” schepen. Er is ook een ZeevisscherijMaatschappij “Excelsior” onder directie van W.F.
Berkhout. Hij bezit 3 zeilloggers. Dan daaronder nog
een 1-schipsrederij, die van G. Struijs, waarna de 13
eenheden tellende vloot van de Haagse reder J.H.
Warneke staat genoteerd, gevolgd door de VisscherijMaatschappij “s-Gravenhage”, onder directie van zijn
zoon. Ten slotte is er een Visscherij-Maatschappij
“Doggersbank”, directie J. Sterk & Co met 6 zeilloggers, welk bedrijf kort daarna zou liquideren. Dit
laatste geldt ook voor de meeste andere rederijen die
uitsluitend zeilschepen exploiteerden. Het tij voor het
zuivere zeilschip ging verlopen, in ieder geval voor de
Vlaardingse vloot. Maar dat is een verhaal waarvan het
einde al is beschreven.
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VL 164 “Java”

‘Weduwe Van Heusden’,
een begrip in Vlaardingen
Frans de Bloois, kleinzoon van mevrouw Pietertje
van Heusden van Santen
In oktober 1878 verlaat de haringzeillogger VN 38
Winschoten met schipper Jan van der Zwam de Vlaardingse haven, met aan boord 15 opvarenden waaronder
stuurmansmaat Daniel van Heusden - oud 29 jaar.
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Op ongeveer drie uur zeilen voor Great Yarmouth aan
de Engelse oostkust verdaagt de logger op zaterdag 19
oktober in zwaar weer. De bliksem slaat in en er breekt
brand uit. De logger zinkt met man en muis. De bemanning van een Scheveningse bom ziet het gebeuren
maar kan geen hulp bieden omdat het schip de netten
heeft uitstaan. Door schipper Leendert Spaans worden
de stoffelijke overschotten geborgen van de matrozen
R. de Ligt en A. van Damp. Zij worden naar zeemansgebruik weer aan de zee toevertrouwd.
Schipper Marinus Struijs van de zeillogger VN 59
Hendrik van de reder Van Harwegen en Den Breems
had ’s maandags nog de Winschoten gepraaid. Er
waren zes kantjes haring aan boord.
Door deze ramp zijn 9 vrouwen en 24 vaderloze kinderen in diepe rouw. Daniël van Heusden, die als stuurman op de VN 38 voer, had vier kinderen van wie er
twee binnen een jaar waren overleden. Een vijfde kind
was op komst. De oudste zoon, Daniëlsz van Heusden,
werd timmerman en trouwde met Pietertje van Santen.
Zij kregen zes kinderen, vier jongens en twee meisjes.
Daniëlsz kwam al vroeg te overlijden en zijn vrouw
begon in de Schoolstraat een behangzaak. Deze zaak
runde zij met haar kinderen, die allen meehielpen. Op

een bepaald moment was zij in de gelegenheid om het
pand Markt 50, hoek Smalle Havenstraat te kopen. De
zaak groeide en men ging ook gordijnen en meubelen
verkopen. De twee dochters trouwden. Eén dochter
begon met haar man een meubelzaak in Rotterdam en
de andere dochter werd huisvrouw. De ene zoon nam
de zaak over op de Markt. De andere begon een meubelzaak op de Dayer en later op de Korte Hoogstraat.
Toen de dochter (huisvrouw) vroegtijdig weduwe werd,
met twee kinderen van twee en vijf jaar oud, ging zij
weer werken in de winkel, eerst op de Dayer en naderhand op de Korte Hoogstraat. De derde zoon opende
een meubelzaak in Rotterdam-Zuid en de vierde
zoon werd directeur Gemeentewerken. De zaken in
Rotterdam bestaan niet meer. De zaak op de Korte
Hoogstraat is verplaatst naar de Gedempte Biersloot
(Van Heusdens slaapcomfort) met als eigenaar de zoon
van Daantje van Heusden jr. De zaak op de Markt (’t
Waaigat) gaat in 2019 dicht na 104 jaar.
Van Heusden meubelen was een begrip in Vlaardingen. Ik denk dat alle oudere Vlaardingers wel eens iets
gekocht hebben bij deze zaken. Op de Korte Hoogstraat werden regelmatig meubels geleverd ‘op de pof ’.
Er werd dan afgesproken dat er wekelijks een bedrag
werd betaald.

Schilderij van
de winkel op
Markt 50

Pietertje van
Santen, de
‘Weduwe Van
Heusden’

De kraai blijft vliegen
Johan
Het is al weer wat maanden geleden, september/oktober 2018 als Johan zich goed herinnert, dat er over
het onderhoud van de VL 92 Balder werd gesproken.
En dit onderhoud is geen sinecure: het dek moet met
grote regelmaat geboend en nat gehouden worden en
wat denkt u van het verfwerk aan dit scheepje! Het dek
boenen en schrobben kost niet zo veel, maar verf haal
je zo maar niet uit de haven.
Gelukkig had Johan destijds met de leverancier van
de verf gesproken, toen deze aan boord was en had
toen te verstaan gekregen dat hij het verlanglijstje maar
eens door moest geven, hetgeen toen ook gebeurd is.
Nu de temperaturen weer wat oplopen en het weer wat
droger wordt (alhoewel ???) werd het dus tijd om eens
na te vragen wanneer wij onze ‘bestelling’ konden komen ophalen. Kort na de vraag van Johan kreeg hij al
een berichtje dat de verf: grijs, zwart, okergeel en noem
maar op, voor ons klaarstond. En Johan kan u verzekeren het ging hier niet om een enkel litertje. Wij zijn de
gulle gevers dan ook zeer dankbaar, zeker nu wij ook
te horen hebben gekregen, dat wanneer wij, de VL 92
Balder dus, een dokbeurt moeten ondergaan, wij ook
weer op deze firma mogen rekenen.
Inmiddels waren onze timmermannen met de vloer in
het ruim klaar en kon deze worden ingewreven met
een, van horen zeggen, zeer goed product, destijds al
door Johan verkregen. Tijdens de gesprekken met deze

leverancier was duidelijk
geworden dat één blik voldoende
zou zijn om het gehele vloeroppervlak te
behandelen. Helaas, onze vloerbehandelaars kwamen redelijk snel tot de conclusie dat zij toch wel wat
tekort zouden komen, dus werd Johan ingeschakeld.
Het is echt bewonderenswaardig hoe snel mensen/
bedrijven ons helpen om onze VL 92 Balder voor het
nageslacht te behouden. Na een telefoontje kreeg Johan
al heel snel het berichtje dat er een nieuw blik naar ons
onderweg was, zodat er nagenoeg geen tijd verloren is
gegaan om dit projectje af te handelen. En het eindresultaat mag er zijn. Zie de foto voor een impressie.
Johan heeft nog een wetenswaardigheidje. de kraai
heeft bij alle ‘Appie’s’ in Vlaardingen de vraag uitgezet
of onze logger in aanmerking zou kunnen komen voor
de actie van de statiegeldbox en dit is gehonoreerd.
Inmiddels is deze actie afgelopen en vele Vlaardingers
hebben ons, met hun statiegeldbonnetjes geholpen een
bijdrage te leveren aan onze nieuwe zeilen. Het eindresultaat was zeker interessant. Allen die ons geholpen
hebben hartelijk dank hiervoor.
Recentelijk werd Johan gevraagd een klusje te doen
voor het museum. Hier komt namelijk een uitzonderlijke tentoonstelling geheten Schoon aan de haak. Deze
tentoonstelling is niet alleen uitzonderlijk, maar ook
vrij kostbaar. In dit geval kan Johan melden dat er
zes ‘haken’ verkocht zijn en dat de hengel nog bij een
aantal bedrijven uitgegooid is. En nu maar hopen dat
er weer gebeten wordt.

foto Hans Bakker

Rest Johan eenieder nogmaals te bedanken voor zijn of
haar bijdrage. Tot een volgende keer!
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Boekennieuws
Rond de Noordzee
Arnout Hauben, Lander Deweer

Heeft u gekeken naar die unieke
tv-serie van Arnout Hauben met
zijn team? Dan heeft u net als ik
ongetwijfeld genoten. U zult dan
ook zeker kunnen genieten van het
boek, dat als aanvulling is verschenen.
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Aan de landen rondom de Noordzee is minder aandacht besteed
dan aan b.v. de Middellandse Zee,
terwijl wij dichtbij toch ook een
prachtige zee hebben. Waarbij je
niet moet vergeten dat Engeland en
het vasteland aan elkaar lagen, met
het zogenaamde Doggerland tussen
het huidige Verenigd Koninkrijk en
Nederland.
Tussen 20.000 en 7.500 jaar geleden kwam het Doggerland door de
stijgende zeespiegel onverbiddelijk
onder water te staan. De ondiepe
wateren en zandbanken die hiervan
zijn overgebleven zijn tegenwoordig
bekend onder de naam Doggersbank.
‘Brexit 1.0’ was al 450.000 jaar geleden. Weinig had het gescheeld,
of het Verenigd Koninkrijk had
nog aan het Europese vasteland
vast ezeten, stellen wetenschappers na detailonderzoek van de
zeebodem in het Nauw van Calais.
Doggerland / Bron: Max Naylor,
Wikimedia Commons (CC BYSA-3.0)

In de reeks Rond de Noordzee zien
we verrassende verhalen die zich
op, rond en in het water afspelen.
Achter onze kusten bevindt zich
namelijk een wereld die wij amper
kennen, een rijke geschiedenis die
de Nederlandse en Belgische landsgrenzen overschrijdt. Hauben trekt
rond de Noordzee, van België via
Engeland naar de Shetlandeilanden
en van Noorwegen naar Nederland.

ling van onverwachte niet geplande
ontmoetingen, waar altijd weer
een verhaal achter zit. Verdwalen is
onmogelijk zolang wij de kustlijn
maar volgen, hield programmamaker Hauben zijn medereizigers
voor. Toch doet de hij zijn best om
een beetje te dwalen, omdat hij zich
allerlei zijpaden in laat lokken door
toevallige passanten en meegaat in
hun unieke verhalen.

Van de komst van de Vikingen tot
de noodlottige stormen die Zeeland
onbewoonbaar hebben gemaakt: de
Noordzee kent een rijke geschiedenis. Er werden wereldoorlogen
uitgevochten, windmolens geplaatst
en de visserij is er opnieuw uitgevonden. Wat zouden we zonder de
Noordzee zijn? Haar eb en vloed
(zie Spil 47, Het getij) bepaalt al
een eeuwigheid ons leven. Ze wordt
bezongen en bewonderd door Raymond van het Groenewoud in Lied
Van De Zee en door Jacques Brel in
zijn Vlakkeland:

In Rond de Noordzee reist Hauben
met de klok mee om het water, een
tocht van 5.000 kilometer. Wandelend, varend, zeilend, reizend met
het openbaar vervoer, alle mogelijkheden worden gebruikt om de tocht
te maken en het doel te bereiken.
De oversteek van Calais naar Dover
in een zeilschip laat de scheepvaartdrukte in het Kanaal zien, maar
ook de tegenstelling met de rust
aan boord..

”Wanneer de Noordzee koppig breekt
aan hoge duinen
En witte vlokken schuim uiteenslaan
op de kruinen
Wanneer de norse vloed beukt aan het
zwart basalt
En over dijk en duin de grijze nevel
valt
Wanneer bij eb het strand woest is als
een woestijn
En natte westenwinden gieren van
venijn
Dan vecht mijn land, mijn vlakke
land“
Wij zoeken de rust op aan haar
eindeloze stranden. We delen haar
met velen. Arnout Hauben gaat
op zoek naar het verhaal van de
mensen die aan de zee wonen en
met haar samenleven. Naast een
spannend reisverhaal vol sprekende
persoonlijke getuigenissen, is Rond
de Noordzee ook een alternatieve
geschiedenis van onze streken en
een uitnodiging om zelf de wereld
van de Noordzee te ontdekken. De
documentaire is een aaneenschake-

Tijdens de reis ontmoet hij veel
excentrieke mensen met hun eigen
unieke verhalen. Een bijzondere
kijk geeft hij op de verdedigingswerken in de monding van de
Theems, die overblijfselen zijn uit
WO II. In de jaren ‘60 werden
deze ingenomen door verschillende
piratenstations, nu zijn ze compleet
vervallen en vormen een desolate
omgeving.
Er is nu een groep vrijwilligers
bezig om een van de torens te
restaureren, een project waar men
zeker nog een tiental jaren mee
bezig zal zijn.
Mensen aanspreken gaat natuurlijk
wandelend makkelijker dan in een
auto. In tijden van ‘vliegschaamte’
staan reisprogramma’s bovendien
onder druk. Rond de Noordzee
toont aan: wie bereid is wat meer
moeite in de tocht en wat minder
tijd in de voorbereiding te steken,
kan op slechts een paar uur afstand
onverwachts veel moois ontdekken.
Dit boek is een prachtige aanvulling op het boek Woeste kust, een
reis langs de randen van de Noordzee, waarover eerder in de Spil nr.

46 aandacht is besteed, maar ook
op de documentaire.
Bert Otto
Rond de Noordzee
Arnout Hauben, Lander Deweer
EAN 9789463104166
Paperback 272 pagina’s
Actueel zijn en inspringen op lopende c.q. komende
exposities blijft altijd lastig voor een magazine dat
driemaal per jaar verschijnt. De aankondigingen
zijn er vaak al wel, maar inhoudelijke informatie
is niet altijd beschikbaar. Wel zijn er meestal mooie
publicaties aan tentoonstellingen verbonden en
gelukkig behouden die ook hun waarde na een afloop
en kunnen ze los van de tentoonstelling gelezen
worden.

juli 1606 - Amsterdam, 4 oktober
1669). In het kader hiervan zijn
er dit jaar vele tentoonstellingen.
Onder andere over de jonge Rembrandt in de Lakenhal in Leiden
en over Rembrandt en Velázquez in
het Rijksmuseum. Bij elk herdenkingsjaar van Nederlands grootste
schilder hoort een spektakeltentoonstelling en een (kunst)historische publicatie.
Beide pogen de meester te actualiseren, al hebben zijn tijdloze
schilderijen, grafiek en tekeningen
dat natuurlijk niet echt nodig.
Nu, met de 350e verjaardag van
zijn sterfjaar, wordt Rembrandt
gepositioneerd als dwarse kunstenaar, die zich handhaafde binnen
verschillende sociale klassen. Er
is een meer dan één boekenkast te
vullen met en over de persoon en
zijn kunst en ook dit jaar komt er
geen eind aan en dat zal nog wel
even doorgaan.
Toch waren zijn leven en zijn loopbaan niet één groot succesverhaal.
Woelige liefdesrelaties, geldzorgen,
teleurstellingen op professioneel
gebied en het verlies van dierbaren,
hij kreeg het allemaal ruimschoots
voor zijn kiezen.

Rembrandt - biografie van een
rebel
Jonathan Bikker
Wij ontkomen er niet aan: begin
dit jaar startte een groot publiciteitsbombardement over het
Rembrandtjaar. Je moet ergens
buiten de aarde hebben gezeten om
dit te missen. Op de tv waren er
diverse documentaires en ook het
Project Rembrandt bij de NPO,
met als doel om samen met een
aantal kunstenaars de werkwijze
van Rembrandt te volgen en naar
eigen inzicht uit te werken. Bij de
start was er veel kritiek, mede veroorzaakt door de kunstenares Iris
Frederix, die wel erg dwangmatig
haar leerlingen aanstuurde. Maar
uiteindelijk was het een geslaagd
project voor kijkers en deelnemers.
2019 is het 350ste sterfjaar van
Rembrandt van Rijn (Leiden, 15

In Rembrandt - Biografie van een
rebel neemt conservator Jonathan
Bikker ons mee op een reis langs
alle hoogte-en dieptepunten uit zijn
leven in het 17de-eeuwse Leiden
en Amsterdam. Hij laat zien hoe
geniaal Rembrandt was en hoe
innovatief zijn werk. Zoals ik al
aangaf, veel is over zijn leven en
werk geschreven, nu komen er ook
andere zaken aan het licht. Bijvoorbeeld waarom Rembrandt nooit
hertrouwde en ‘in zonde leefde’.
Om zijn grote erfenis van Saskia,
uit een rijker milieu, niet te verspelen. Hoe volks was hijzelf eigenlijk?
Niet echt. Zijn vader behoorde als
molenaar tot de hogere middenklasse en liet Rembrandt zelfs naar
de Latijnse School gaan en betaalde
daarna zijn schilderlessen.
Het boek brengt de kunstenaar voor
de lezer en beschouwer tot leven.
Bert Otto

Rembrandt – Biografie van een
rebel
ISBN 9789462084742
Nai010 Publishers 2019
Aantal pagina’s 224

Vrijheid
De vijftig Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968
Hans den Hartog Jager
Het is al enige maanden terug dat
ik met een boek van formaat de
boekhandel uitwandelde. Na het
doorgebladerd te hebben, was mijn
nieuwsgierigheid gewekt. Thuis gekomen heb ik eerst de afbeeldingen
van de kunstwerken bekeken en op
mij laten inwerken. Enkele dagen
later heb ik het weer opgepakt,
het voorwoord en de achterflap
gelezen en daaruit begreep ik dat
de schrijver en kunstcriticus Den
Hartog Jager (1968) een discussie
wil losmaken, zoals hij schrijft, over
de mijlpalen van de Nederlandse
kunst na 1968. En het is prima om
nu eens te kijken tot waar wij zijn
gekomen en daar geeft het boek een
mooi beeld van. De keus is zoals
de schrijver zelf zegt subjectief,
heel persoonlijk. Om dan het boek
de ondertitel ‘kernkunstwerken’ te
geven, gaat mij wat ver. Natuurlijk staan Atelier van Lieshout en
Rineke Dijkstra erin, maar waarom
geen Erwin Olaf en Jan Wolkers,
maar wel Armando?
Dit schrijft de NRC: “Den Hartog
Jager heeft nadrukkelijk geprobeerd
om buiten zijn eigen ‘bubble’ te
kijken en ook gemarginaliseerde
kunstenaars een plek gegeven”. En
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dat is een bewuste keus, over x jaar
zal deze anders zijn en zijn veel van
de nu gekozen kunstwerken op de
achtergrond geraakt. Maar Vrijheid
geeft de lezer een stuk dat discussie losmaakt en de lezer/kijker aan
het nadenken zet in deze woelige
tijden. Is het een herschrijving van
onze kunstgeschiedenis? Nee, zeker
niet, wel een mooi tijdsbeeld van
1968 tot 2018.
Vrijheid is een boek dat de lezer
niet alleen stimuleert om na te
denken over de kunstgeschiedenis, maar vooral om te genieten
van alle prachtige, inspirerende en
prikkelende kunstwerken die de
afgelopen decennia in Nederland
zijn gemaakt.

Bert Otto
Vrijheid
Afmetingen 26,9 x 20,8 x 2,6 cm
Aantal pagina’s 240
Auteur Hans den Hartog Jager
Uitgever Athenaeum
EAN 978902530945
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Arij Kop
Jan van Hees
Boekje over Arij Kop geeft nieuwe
informatie
Opnieuw zijn gegevens toegevoegd
aan het verhaal over de Geuzen
uit de Tweede Wereldoorlog. Het
is boekje nummer 54 in de serie
van ‘t Oft naar ’t Oofd, een uitgave
van Streekmuseum Jan Anderson
en geschreven door Jan van Hees.
Tijdens de presentatie ervan waren
drie dochters van Arij Kop aanwe-

zig die zichtbaar genoten van alle
aandacht. Voor de publicatie over
Arij Kop ging Van Hees niet over
een nacht ijs: door zijn vele inspanningen achterhaalde hij nieuwe
informatie met een goed resultaat.
Hij schrijft: “Arij Kop? Van de Arij
Koplaan? Tot mijn verbazing heb
ik gemerkt dat mensen, van wie ik
dacht dat ze wel iets zouden weten
over de Vlaardingse geschiedenis
niet wisten wie dat precies was. Het
enige wat ik daaraan kan doen is
het vastleggen van wat ik onderzocht heb.” Volgens Jan had Kop
iets onverzettelijks, mogelijk door
zijn naam. Maar was dat ook zo?
Het antwoord ligt in de publicatie besloten, waarin meer Kops
rechtvaardigheidsgevoel naar voren
treedt dan zijn standvastigheid.
Het bombardement van Rotterdam
deed voor enkele Vlaardingers de
deur dicht als zij na een bezoek
aan de Maasstad de ravage hebben bekeken. Kop en zijn vrienden
besluiten iets tegen de Duitsers te
doen: zij richten het Geuzenverzet
op, niet wetend wat een enorme
impact dat op hen zou hebben.
Volgens Jan Anderson is het rijtje
boekjes over de Geuzen dat zijn
museum heeft uitgegeven nu wel
compleet. Er is geschreven over
de Geuzen zelf, over de vergeten
Geus Fernandes, over het leven van
Bernard IJzerdraat, Jan Kijne, over
‘gewapende burgers de bakermat
van de Vlaardingse Geuzen’ en
tot slot dus over Arij Kop. Wat
eigenlijk ontbreekt is een integraal
verhaal over het Geuzenverzet, een
heus boek zeg maar. Van Hees’
werkstuk gaat onder andere in op
de wandelvereniging Flardinga.
Wandelen blijkt een goede sport
voor werkloze arbeiders want
veel anders was er eigenlijk in de
vooroorlogse crisistijd niet te doen:
‘stempelen’ en wandelen. Er waren
verschillende verenigingen op dit
terrein. Met speciale kleding vielen
de wandelaars op in het straatbeeld.
Zelfs namen sommigen deel aan
de Nijmeegse Vierdaagse. Niet
alleen wandelen was het credo in
juli 1940, ook rondkijken wat de
bezetter aan het doen was, behoorde daartoe. Diverse leden van
Flardinga werden Geus.

Terug naar de presentatie in het
Streekmuseum. Het was de oudste
dochter van vader Arij Kop, Sjieuwke, die aan Van Hees vertelde wat
er aan de arrestatie van haar vader
voorafging: “Mijn vader en moeder
waren niet thuis. Ik paste op mijn
zusje Tiny. Ik zat op een kussen aan
tafel bommenwerpers te tekenen.
Er werd gebeld en ik zag een
geelachtige legerwagen met twee
mannen voor de deur staan. Dat
moeten wel SD’ers geweest zijn. De
voordeur zat op slot en ik heb ook
de achterdeur op slot gedaan. Ik liet
ze er niet in. De mannen gingen
weg en kwamen om half elf met
een Vlaardingse politieagent terug.
Ze zijn binnengekomen en begonnen te zoeken.” De mannen vonden
papieren, Geuzenkranten, gummiknuppels, wapens, slaghoedjes,
lontjes en trotyl. Arij werd gearresteerd en belandde in de Scheveningse strafgevangenis.
Het boekje over Arij Kop is een
waardevolle aanvulling op de
bekende Geuzenliteratuur en respectvol geschreven. Het is te koop
in de lokale boekhandel en in het
Streekmuseum in Vlaardingen.
Frans Assenberg
50 TOPSTUKKEN
Jan Anderson en Hans Bakker
Niet alleen een tentoonstelling
Ter gelegenheid van de opening van
de tentoonstelling over topstukken
van het Streekmuseum in Museum
Vlaardingen verscheen in de serie
Van ’t Oft naar ’t Hooftd ook een
fraai boekje. Het behandelt voorwerpen uit het Streekmuseum van
Jan Anderson. Hans Bakker tekende als conservator van het Streekmuseum voor de fotografie. Uit
het feit dat er vele jaren overheen
gingen, voordat deze grote expositie haar beslag kreeg, kan worden
afgeleid dat er een historische
gebeurtenis plaatsvond die dag. Dat
was tevens te merken aan het grote
aantal bezoekers dat deelde in deze
feestelijke en positieve happening.
Jan heeft veel vrienden en Museum
Vlaardingen een heuse, actieve
Vriendenclub.

De expo kreeg de welluidende
naam Verzamelaar van verhalen,
Topstukken uit de collectie van Jan
Anderson.
50 TOPSTUKKEN is de terechte titel van het bijbehorende
boekje. Het zijn gekke dingen die
zijn uitgezocht voor de expositie.
Bijvoorbeeld een pelgrimshoorn uit
de 14e eeuw, oftewel een ‘bijgesneden steengoedhoorn’. Het meest
opvallende vind ik is wel het beeldje
van ‘Flipje, het fruitbaasje van Tiel’.
Immers, wie van de aanwezige
babyboomers was vroeger aan de
ontbijttafel niet met een mes(je) in
de weer om Flipjes beeltenis van
het jampotetiket te halen, op een
spaarkaart te plakken en die eenmaal volgeplakt op te sturen naar
de jamfabriek in Tiel waarna je
een leuk boekje kreeg. Op nummer
twee staan 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 later zag
men zijn geld terug. Als laatste
memoreer ik een prachtige art-decovaas. “Geen speelse tierelantijnen
maar strakke vormen,” volgens het
boekje.
De verhalen die bij de topstukken
horen zijn soms indringend. Zo
werd de in 1908 geboren Hendrina Hopman het slachtoffer van
tuberculose, of tbc, of tb. Er was
geen geneesmiddel voor. Hendrina
ging kuren in een bosrijke omgeving op de Noord-Veluwe. Na een
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half jaar kwam zij gezond terug.
Als aandenken bracht zij een pop
in Veluwse klederdracht mee terug,
wat voor haar vader aanleiding was
om er een leuke kinderstoel voor te
maken. Opvallend is een akte uit
1891 die door koningin-moeder
Emma was ondertekend. Hieruit
blijkt dat Klasina van der Wal al
een kindje had terwijl zij nog niet
was getrouwd met Jan Hendrik
Kok. “Dat kindje moest worden
geëcht,” schrijft Anderson. Dat
kon alleen worden gedaan door
koningin-regentes Emma.
Het mooie boekje kan worden
beschouwd als een voorbeeld van
samenwerking tussen Museum
Vlaardingen en het Streekmuseum
Jan Anderson. Het is dan ook in
beide instellingen te koop, maar
natuurlijk ook in de Vlaardingse
boekhandel.
Frans Assenberg

AGENDA

17 mei – 15 september
Tentoonstelling Jongkind Onderweg (zie bijlage Spil)

CONTACT
Museum Vlaardingen

3 mei – 27 oktober
Kindertentoonstelling Waterdicht !?

Website: www.museumvlaardingen.nl
E-mail:

1 juni
Haring- en Bierwandeltocht
14 – 15 juni
Vlaggetjesdag Scheveningen
5 en 16 juni
Moonlight Masterclass Jongkind (Gallery RitsArt & Museum
Vlaardingen)
21 juni – 10 november
Tentoonstelling Schoon aan de Haak (zie ook pag. 19 e.v.)
22 juni, 27 juli, 31 augustus
Varen met gasten op de VL 92 Balder

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

28 juni
Breiclub

Website: www.museumvlaardingen.nl

28 juni
Binnenkomst Hollandse Nieuwe met de VL 92 Balder

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

28 – 29 juni
Haring en Bierfeest
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mail@museumvlaardingen.nl

Facebook: www.facebook.com/museumvlaardingen

6 juli
Reünie oud-vissers en visserijmedewerkers
Deelname alleen op uitnodiging
11 juli
Bijeenkomst voor leden (zie uitnodiging op deze pagina)
29 juli
Fototentoonstelling herdenking Slag bij Vlaardingen
6 – 8 september
Wereldhavendagen Rotterdam
14 september
Open Monumentendag
Rondleiding door museum met toelichting door architect
Wijnand Houdijk
19 september
Lezing Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen
Vis in beeld door Henk Slechte (zie ook pag. 19)
Lezing 27 september
Symposium Navies, states and ideologies 1500 – 1815
oktober
Maand van de geschiedenis
4 – 5 oktober
Furieade Maassluis
11 oktober
Nationale Archeologiedagen
17 oktober
Lezing Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen
Ontstaan van de Nieuwe Waterweg door Henk van der Lugt
(zie ook pag. 23)

E-mail:

vrienden@museumvlaardingen.nl

Aquarium – met of zonder water?!?

Beste Vrienden van Museum Vlaardingen,
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2019, heeft
de directeur van het museum, Léanne Selles, wat meer verteld
over haar plannen met het museum. Vanuit de aanwezige leden is
de vraag gesteld hoe het staat met het oude idee van de Vrienden
betreffende een aquarium. Léanne gaf toen aan dat zij, om verschillende redenen, geen voorstandster is van de aanwezigheid van
een aquarium in het museum. Wel is zij aan het nadenken over
een mooi alternatief.
Onlangs hebben het Vriendenbestuur en het museum hier verder
over gesproken en er ligt nu een nieuw voorstel, waar het Bestuur
in principe achter kan staan.
In lijn met de afspraak dat het Bestuur, bij een wijziging van de
benaming/bestemming van de gereserveerde post van € 30.000, =
de Vrienden zal informeren, leggen we dit nieuwe concept graag
aan u voor.
Daarom nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op donderdag 11
juli 2019, aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur), waarop de
plannen aan u zullen worden gepresenteerd.
Op deze avond is er tevens de gelegenheid om de bijzondere tentoonstelling ‘Schoon aan de haak. Schilderachtig vissersgenre’, die
op 21 juni wordt geopend, te bezoeken. Speciaal voor de Vrienden
biedt het museum die avond een exclusieve rondleiding door de
tentoonstelling aan.
Graag ontvangen we vooraf uw aanmelding via vrienden@
museumvlaardingen.nl onder vermelding van “informatieavond;
aquarium met of zonder water?!?”
Wij hopen u op deze bijzondere avond te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen,
Marja Tiemens-Idzinga, voorzitter

Jan van Galenstraat 72, 3115 JG 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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‘Rustige zee’, olieverfschilderij van H.W. Mesdag

