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Het haringbeeld is het icoon van Vlaardingen
als ‘Neerlands Haringstad’. In het beeld is
ruimte voor 456 schubben met hangslot. Deze
schubben kunnen door middel van een donatie
worden verkregen en de mensen kunnen zelf
deze schub in het beeld plaatsen. Het beeld
zal saamhorigheid tussen de bewoners en de
bedrijven kweken, maar ook voor toeristen een
plek zijn om naartoe te gaan.

Haringschub bestellen?

U kunt de schub bestellen via
info@haringkoppenverbinden.nl,
Juwelier Adri Stam en bij Museum Vlaardingen.

Foto Cees Groen

Voor elk wat wils
Jan van Hemert

Colofon

Magazine de Spil nr. 54
23e jaargang oktober 2019
Uitgave van de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen
i.s.m. Museum Vlaardingen en de Stichting Zeillogger Balder.
Verschijnt driemaal per jaar.
Losse nummers: 1 2,95
De kosten van lidmaatschap van de Vereniging Vrienden van
Museum Vlaardingen bedragen minimaal € 23 per jaar,
inclusief ontvangst van Magazine de Spil.
Bankrekening: NL11 RABO 0395 6159 09
Aanmelden als ‘Vriend’ kan het gehele jaar
per e-mail aan: vrienden@museumvlaardingen.nl
per brief aan: Postbus 4002, 3130 KA Vlaardingen.
Opzegging uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie of
via een e-mail naar vrienden@museumvlaardingen.nl
met inachtneming van vier weken opzegtermijn.
Bestuur van de Vereniging Vrienden van
Museum Vlaardingen
Marja Tiemens-Idzinga (voorzitter), Niek van der Mark
(secretaris), Siem van der Marel (penningmeester), John Boere,
Jan van Hemert, Nico Tiemens, Willem Zwikker
Voor het privacybeleid van de Vrienden van Museum
Vlaardingen zie Spil 52, pagina 22.
Redactie Magazine de Spil
Jan van Hemert (eindredacteur),
Sjaak van ’t Wout
Aan dit nummer werkten mee:
Frans Assenberg, Maarten Bal, John Boere, Henk Brobbel,
Marianne de Deckere, Arie Goedknecht, Mar van Haften,
Frank de Hoog, Ernst Lohmann, Siem van der Marel, Caroline
Melissant, Bert Otto, Britt Planken, Nico Pronk, Karel Schot,
Léanne Selles, Marja Tiemens-Idzinga, Jan P. van de Voort,
Gera van der Weijden.
Vormgeving: Klaas Bloem, Robert Kroon.
Druk: Willem Spanjersberg.
Productie: Stout Grafische Dienstverlening
Museum Vlaardingen
Bezoekadres: Westhavenkade 54, 3131 AG Vlaardingen
Postadres: Postbus 4002, 3130 KA Vlaardingen
Telefoon: 010 – 4348722.
Openingstijden Museum Vlaardingen:
Maandag gesloten
Dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur
Zon- en feestdagen van 12.00 - 17.00 uur, behoudens Tweede
Kerstdag, dan is het museum geopend van 12.00 tot 16.00 uur.
Het museum is gesloten op: Koningsdag, Eerste Paasdag,
Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en
Nieuwjaarsdag.
Voorpagina: Panden van haring- en zoutgroothandel Warmelo &
Van der Drift aan de Westhavenkade. Detail van een acrylschilderij
door Jan Prins, 2011. Zie pagina 22.
Achterpagina: Beelden van het binnenhalen van de Nieuwe Haring.

Een eigenzinnige zeeschilderes, een jarig oorlogsschip en een oude transportkist, bien étonnés de se trouver ensemble.
Uit reacties blijkt dat veel lezers de Spil waarderen vanwege de afwisselende inhoud, de veelzijdigheid van de bijdragen. Geïnteresseerden in de
stadshistorie, kunstliefhebbers, boekenlezers en (oud-)visserijmedewerkers,
ieder vindt in elke Spil wel iets van zijn of haar gading.
Tussen de schilderijen van haar vakbroeders hangt op de tentoonstelling
‘Schoon aan de haak’ een schitterend werk van Betzy Akersloot-Berg.
Over deze zeeschilderes, een bijzondere dame, schreef Marianne de
Deckere een boeiende bijdrage.
Henk Brobbel weet (bijna) alles van Zijner Majesteits ‘Vlaardingen’,
de mijnenjager, die de naam van onze gemeente draagt en waarvan de
scheepsbel voor de duur van de onderhoudsbeurt die het schip ondergaat,
hier in bewaring is gegeven.
Conservator Frank de Hoog vertelt hoe een transportkist van de firma
Hoogendijk, na een omzwerving van meer dan een halve eeuw, in het
museum is terechtgekomen.
Naast ‘Ting’ van de Balder is er ook ‘ting’ – een waargebeurd verhaal én
een gedicht - over een andere, minder fortuinlijke logger.
We gluren binnen bij onze goede buur, het Streekmuseum van - wie kent
hem niet? - Jan Anderson, de rasverzamelaar die heeft aangekondigd met
zijn levenswerk te gaan stoppen. Hoe nu verder?
De burgemeester krijgt haar visserstrui, Siem van der Marel zijn stadskraan, u leest het allemaal in deze Spil. Veel plezier!
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Samen kom je verder

Samenwerken met verschillende (Vlaardingse) instanties levert positief resultaat!
Marja Tiemens-Idzinga, voorzitter Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen

4

De maand juni was een drukke maand voor het bestuur
van de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen.
Niet alleen het organiseren van het binnenhalen van
de Hollandse Nieuwe in Vlaardingen door de Balder
stond op het programma, maar ook de organisatie van
de jaarlijkse reünie voor oud-medewerkers en -medewerksters uit de Vlaardingse visserij, stond voor begin
juli op de agenda. Beide evenementen worden volledig
geïnitieerd en georganiseerd vanuit de Vereniging
Vrienden van Museum Vlaardingen. Mag best weleens
genoemd worden, vind ik!
Natuurlijk zoeken we daarbij naar samenwerking met
onder andere de Stichting Halen en Brengen, zijnde de
organisator van het Haring en Bierfeest, gelegenheidskoor de Baldermannen, blaaskapel de Haringkoppen
en de Stichting Zeillogger Balder. Daarnaast maakt
het bestuur van de Vrienden voor beide evenementen
altijd graag gebruik van de inzet vanuit de zogenaamde
kerngroep. Een groep van zo’n 15 Vrienden die bij
deze activiteiten graag meedenken en meewerken met
het bestuur. Een welkome aanvulling op het aantal
‘handjes’ en via deze weg wil ik de kerngroep nogmaals
hartelijk danken voor de tomeloze inzet en de prettige
samenwerking. Die dank is natuurlijk ook van toepassing op overige Vrienden die hand- en spandiensten
verrichten bij de evenementen.
Begin 2019 is vanuit het bestuur besloten dat we, net
als in 2018, verder gaan met de samenwerking met de
Stichting Halen en Brengen, alleen deze keer met de
afspraak dat het binnenhalen van de Hollandse Nieuwe
in Vlaardingen de openingsact zou zijn van het Haring
en Bierfeest. De evaluatie in 2018 heeft geleerd dat
het binnenhalen op zaterdagmiddag minder succesvol
was. Na een goed en vooral plezierig gesprek kwamen
we snel tot elkaar, wat zeker heeft bijgedragen aan het
succes van dit evenement.
Alles leek op rolletjes te lopen totdat duidelijk werd dat
bij de brand in het museum in januari de hele collectie
van de oud-Vlaardingse kleding verloren was gegaan.
Deze kleding werd bij diverse gelegenheden gebruikt,
zoals ook bij het binnenhalen van de nieuwe haring in
Vlaardingen door de Balder.
Na een brainstorm kwamen de Vrienden op het idee
om aan te kloppen bij het Vlaardings Musicalgezelschap (VMG) om na te gaan of het VMG misschien
nog authentiek Vlaardingse kleding op de plank had
liggen die mogelijk ooit tijdens een uitvoering werd
gebruikt.
Dit bleek een schot in de roos want er stonden nog wel
wat dozen met kleding! Deze kleding bleek perfect geschikt voor het doel waarvoor de Vrienden en Museum
Vlaardingen deze wilden gaan gebruiken. De kleding
is overgenomen, waarna ordenen, wassen, strijken en

merken werd gevolgd door hier en daar een kleine
reparatie. Deze vele klussen hielden verschillende vrijwilligers van de Vrienden langere tijd zoet. Maar het
resultaat mag er zijn! Dat heeft iedereen kunnen zien,
want de vrouwen en kinderen op de kade waren bij
de binnenkomst van de Balder gekleed in de kleding
overgenomen van het VMG. Weer een zeer positief
resultaat van een hele prettige samenwerking.

Gelijktijdig liepen de voorbereidingen voor de jaarlijkse
reünie, waarbij de vraag werd gesteld of inderdaad wel
alle oud-betrokkenen bij de Vlaardingse visserij op
onze lijst van genodigden voorkwamen. Stonden daar
wel alle Vlaardingse schippers, opvarenden, kuipers
en boetsters op? Om maar wat voormalige beroepen
uit de visserij te noemen. Het idee werd geboren om
de plaatselijke kranten in Scheveningen, Noordwijk en
Katwijk te benaderen. In die plaatsen wonen vast nu
nog voormalige betrokkenen bij de Vlaardingse visserij.
De communicatie met deze instanties verliep in eerste
instantie wat stroef omdat het even duurde voordat
de link tussen deze kustplaatsen en Vlaardingen goed
duidelijk werd, maar na wat leuke gesprekjes ging het
onderwerp ineens enorm leven en kreeg daarna alle
aandacht. Ook in Rotterdam, Schiedam en Maassluis
kreeg dit initiatief veel bijval. Daarnaast werd de oproep rond de zoektocht geplaatst in Visserijnieuws en
andere vakbladen betreffende de visserij. Wat een leuke
samenwerking!
En natuurlijk zochten we voor deze zoekactie ook naar
samenwerking binnen Vlaardingen en zonder aarzeling
werd ik door Omroep Vlaardingen uitgenodigd om
mijn verhaal te komen doen. Bij elkaar leverden al deze
acties toch zo’n 40 nieuwe aanmeldingen op.
Allemaal leuke resultaten vanuit ‘samenwerken’… dus
dat houd ik er zeker in!

Foto’s
Ernst Lohmann

Weet je nog van toen?
Ernst Lohmann

De reünie van oud-vissers, -boetsters, -kuipers en
overige oud-visserijmedewerkers werd ook dit jaar weer
gehouden in Museum Vlaardingen aan de Westhavenkade. Dit evenement werd traditiegetrouw georganiseerd door de Vrienden van het museum. Bij binnenkomst stond gastvrouw Gera de mensen te woord
en heette de reünisten welkom. De voorzitter van de
Vrienden, Marja Tiemens, opende de reünie en daarna
kon iedereen zijn gang gaan. Dit jaar was er een grotere
opkomst dan vorig jaar en met zo’n 70 mensen was het
reuzegezellig. Oude bekenden ontmoeten, een beetje
bijpraten. Iedereen had het prima naar de zin. De ster-

ke verhalen van vroeger gingen weer over tafel. Nieuwe
werd haring genuttigd, al of niet met een broodje,
maar ook een drankje. De oud-vissers konden vaak niet
nalaten een schelvispekeltje te kantelen, het populaire
en echt Vlaardingse drankje dat de vissers vroeger ook
meenamen naar zee. Net als vorig jaar werd de muziek
verzorgd door Leo IJdo, de nachtburgemeester van
Vlaardingen. De reünie was georganiseerd door de
Vrienden in samenwerking met de Stichting Zeillogger
Balder en de reünisten konden dit ondertussen mooi
gerestaureerde schip uit 1912 ook bezoeken en bewonderen. Ook daar kwamen weer de verhalen los. Aan
het einde hoorde je bijna alle aanwezigen tegen elkaar
zeggen: “Tot volgend jaar dan maar weer.”
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Wie is wie?
Frans Assenberg

Verzoek om informatie over de
Visserijschool in Vlaardingen
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Tijdens de reünie van personen die
in de plaatselijke visserij werkzaam
zijn geweest, liet de heer Bovenberg een oude foto zien van enkele
jongemannen die lessen volgden
op de Visserijschool. Hij vond het
opmerkelijk dat er in het museum
zo weinig bekend is over die school.
Hij deed een oproep aan de aanwezigen om, als men daar lessen had
gevolgd, zich te melden en eventuele verhalen te laten optekenen,
dan wel informatie te delen over
deze instelling. De Visserijschool
was ondergebracht in een deel van
het Handelsgebouw aan de Parallelweg, dat in de jaren ’50 van de
vorige eeuw werd gesloopt vanwege
bouwvalligheid. Bijgaande foto is
genomen bij de Visserijschool en
van de tweede persoon van links is
bekend dat het Teunis Brouwer is.
Maar wie de andere mannen zijn is
onbekend. We willen onder meer
graag weten wie zij zijn. Hierbij
dan ook de oproep aan ieder die

meer weet over de Visserijschool
en/of over de afgebeelde leerlingen.
Er kan dan in de volgende Spil
hopelijk op het onderwerp worden
teruggekomen.
Reacties per post of e-mail naar
onderstaand adres zien we met belangstelling tegemoet. Bij voorbaat
dank.

J. van Hemert
Mozartlaan 12
313 ES Vlaardingen
e-mail: j.van.hemert@planet.nl

Vrienden beter vindbaar op het web!
Willem Zwikker
Sinds kort is de lay-out van de website van Museum Vlaardingen
iets aangepast, waardoor de Vrienden makkelijker vindbaar
zijn. In de vernieuwde bovenbalk van www.museumvlaardingen.
nl vindt u nu Vrienden met daaronder verschillende tabbladen
met keuzeknoppen, waarin onder andere Nieuws en Agenda
staan. We adviseren u om deze twee tabbladen regelmatig te
bezoeken, want onze webmaster plaatst hier vaak interessante
informatie op.
Ook onder de andere knoppen zoals Algemene Ledenvergaderingen, Anbi Vrienden en Contact vindt u nuttige informatie.
En natuurlijk is voor uw familie, vrienden en kennissen die (nog)
geen Vriend zijn, de knop Word lid van belang, want met een
simpele klik op die knop komt men bij het inschrijfformulier.

‘Flardinga Viert’ met
Othilde Costumes in
Museum Vlaardingen
Marja Tiemens-Idzinga

Veel Vlaardingers hebben ook dit
jaar weer genoten van het Zomerterras, waarbij zeker ook het
‘Uitterras’, op de laatste zondag,
veel bezoekers heeft getrokken.
Het ‘Uitterras’ is een samenwerking tussen de Stadsgehoorzaal,
de Kroepoekfabriek, Kade 40, het
Zomerterras en natuurlijk Museum
Vlaardingen.

Slag geslagen. Souvenirs van de
Slag bij Vlaardingen 2018’ geopend. Deze tentoonstelling loopt
nog tot 27 oktober.

Na het Zomerterras kwam de
Vlaardingse geschiedenis weer tot
leven tijdens het middeleeuwse
evenement ‘Flardinga Viert’. Niet
onlogisch het vervolg op de Slag bij
Vlaardingen die in 1018 glorieus
werd gewonnen en duizend jaar
later, dus in 2018, nogmaals uitgebreid werd gevierd.

Tijdens de voorbereiding van ‘Flardinga Viert’ werd gedacht: een feest
rond de geschiedenis van Vlaardingen - wat is er nu leuker dan om
dit feest in middeleeuwse kleding
te vieren! In 2018 kon men al zien
dat hieraan door meerdere Vlaardingers invulling was gegeven,
onder andere vanuit verschillende
workshops ‘middeleeuwse kleding
maken’ die in dat jaar waren georganiseerd door Jacqueline Blijleven,
de oprichtster van Othilde Costumes. Die workshops zijn indertijd
gehouden in Museum Vlaardingen.

Voorafgaand aan ‘Flardinga Viert’
kwamen de verhalen los over de
festiviteiten in 2018 en op maandag
29 juli 2019 - het was toen precies
1001 jaar geleden dat deze slag
werd gewonnen - werd in Museum
Vlaardingen de tentoonstelling ‘De

Om het dragen van middeleeuwse
kleding voor nog meer Vlaardingers mogelijk te maken, nam
Jacqueline ook dit jaar het initiatief
en organiseerde vier workshops. Op
vier verschillende zondagen werd
gewerkt aan schoeisels, een surcot

ouvert (mouwloze overjurk) of
tuniek, aumonières (buideltasjes) en
hoofddeksels. En… waar konden
deze workshops nu beter worden
gehouden dan in Museum Vlaardingen?!
Op alle zondagen van de workshops
zaten ‘de leerlingen’ gezellig rond
de tafel in het koffielokaal van het
museum waarbij creativiteit hoogtij
vierde. Onder de zeer deskundige
leiding van Jacqueline werkten
niet alleen Vlaardingers maar ook
andere geïnteresseerden in de Slag
bij Vlaardingen aan (delen van)
hun middeleeuwse outfit. Zo waren
er deelnemers uit Boskoop en
Gorinchem en zelfs uit Nijmegen
en Roermond. Duidelijk werd dat
de Slag bij Vlaardingen, met daarbij
Museum Vlaardingen en Othilde
Costumes, breder bekend zijn dan
alleen in Vlaardingen en de regio.

Foto Marja
Tiemens-Idzinga
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DE ‘GEREPUDIEERDE‘ BOEDEL
VAN DE FAMILIE HARING

Jan P. van de Voort
8

In de 18e en ook nog in de 19e
eeuw was Vlaardingen de meest
gerenommeerde haringstad van
het land. Het zal dan ook niemand
verbazen dat er een familie woont
met de familienaam ‘Haring’ of
een spellingsvariant daarvan.1
Over enige leden van die familie
vonden wij het een en ander.
In 1727 kocht ene Willem Michielsz. Harinck (1684-1750) een
pand van de Lijsbeth Tobiasd.
Colchester, weduwe van Jan van
der Braeck. Het lag op de hoek
van de Hoofdkade (nu Westhavenkade) en de Rijkestraat. Het stond
bekend als logement/koffiehuis ‘De
Buis’. Het pand kende al een lange
geschiedenis: op 6 mei 1620 werd
Willem Pieterszn Rijck genoemd
als ‘waert in de Vergulde Buysch’.2
Naar hem is ook de Rijkestraat
genoemd. Na het overlijden van
Willem Harinck zette zijn weduwe
de zaak voort, want zij legde in
1751 de eed op de ordonnantie van
de bieren en wijnen af, evenals later
haar zoon Michiel Haring op 22
januari 1754, die dan “tapperjaan”
(=tapper) wordt genoemd. 3 Hij
komt dan ook voor in de registers
van de impost op bier en wijn.

Michiel Willemszn Haring trouwde op 11 juli 1751 met Maria Maertensd. Roubos.4 Ze kregen dertien
kinderen, waarvan er drie op zeer
jeugdige leeftijd stierven en één op
23-jarige leeftijd. Michiel was een
ondernemend persoon, want hij
deed nog meer dan de herberg ‘De
Buis’ runnen. Op 1 juni legde hij de
eed op het ‘bestiaal’ af, want hij zou
spek en worst gaan verkopen.5 In
de rekeningen van thesauriers van
de stad vinden we Michiel Haring,
die in 1782 ƒ 20 aan de stad betaalt
om prikken uit het Prikgat te halen
en vrij te verkopen, overeenkomstig
een afspraak uit 1774.6 In 1783
noteerden de thesauriers dat er niets
ontvangen was. In 1784 kwam hij
niet meer voor in deze rekeningen.
Dat doet vermoeden dat hij financiële problemen had. En dat klopt.
Michiel Haring stelde zelf het
stadsbestuur op 24 april 1784 op
de hoogte van het feit dat hij tot
zijn zeer grote spijt zijn crediteuren
niet meer kon betalen vanwege
misfortuin en disastres.7 Hij vroeg
om curatoren aan te stellen om zijn
insolvente boedel te ‘abandonneren’
aan zijn crediteuren. Zoon Willem Haring, broodbakker, deed
hetzelfde verzoek.

Vanaf mei 1784 verschenen er
oproepen in de kranten, dat wie
er nog iets te vorderen had van de
insolvente en ‘gerepudieerde’ (=verworpen/geweigerde) boedel van
Michiel Haring, Hendrik Haring
en Willem Haring, zich vóór 1 juli
kon wenden tot de curatoren van
die boedel.8 Op 28 mei zouden
de veilingen plaatsvinden en acht
dagen later zou er afslag zijn. In die
krantenberichten lezen wij dat het
gaat om het logement en koffiehuis ‘De Buis’, een kuiperswinkel
met erf aan de Agterweg, een 1/3
aandeel in een huis aan de Waal en
om een broodbakkerij, ook aan de
Waal. De veiling en afslag van de
broodbakkerij werden uitgesteld tot
18 respectievelijk 25 januari 1785.
Na de afslagen lieten de curatoren
door de baljuw, schout en schepenen transportakten van deze
onroerende goederen opmaken.9
Daaruit komt het volgende beeld
naar voren. Michiel Haring was
eigenaar van de vermelde panden.
Er rustte een hypotheek van ƒ 3000
op dit bezit. Zelf runde hij het
koffiehuis ‘De Buis’. Het werd na
de veiling en afslag op 16 augustus
1784 overgedaan voor ƒ 3280 aan
Alexander Zeegers.

Detail van de
transportakte
waarbij uit de
insolvente en
‘gerepudieerde‘
boedel van Michiel Haring de
herberg ‘De Buis’
wordt verkocht
aan Alexander
Zeegers (Stadsarchief Vlaardingen, Archief
baljauw, schout
en schepenen,
Transportakten
86, folio 160, 16
augustus 1784).

Zoon Hendrik Haring was de
kuiperswinkel aan de westzijde van
de Agterweg toebedeeld. Dit pand
en erf moet Michiel gekocht hebben van de koopman Jan Michiel
Haring, die het op 8 maart 1777
kocht voor ƒ 1400. Vermoedelijk
familie, maar we hebben zijn relatie
tot Michiel Haring niet kunnen
vinden. De kuiperswinkel kwam
op 16 augustus 1784 voor ƒ 2450 in
handen van stuurman Ary Heubink.

Pand voormalig
logement/koffiehuis ‘De Buis’, nu
Café/Zaal Concordia, aan de
Westhavenkade,
hoek Rijkestraat,
Foto Piet van
den Berg, vóór
1935 (Stadsarchief Vlaardingen, Fotocollectie
Westhavenkade
T-612/143).

Zoon Willem Haring was medeeigenaar van de broodbakkerij aan
de zuidzijde van de Waal. Zijn
vader Michiel had het op 3 mei
1779 gekocht voor ƒ 2450, inclusief
bakkerijgereedschap ad ƒ 450, van
Hendrik Smits. De broodbakkerij
was op 1 februari 1785 te koop voor
liefhebbers.
Michiel was ook eigenaar voor 1/3
van een huis aan de zuidzijde van
de Waal. Zijn moeder Hendrina
Albrechtsd. van der Hoeve had bij
testament bepaald dat haar dochter
Johanna Haring, ongetrouwd, in
dit huis mocht wonen, vrij van lasten.10 Die lasten – reparaties en de
verponding – moesten opgebracht

worden door haar zoon Michiel en
haar schoonzonen Leendert Cornelisz Quack , kuipersbaas, getrouwd
in 1746 met dochter Maria, en
schoonzoon Gijsbert van Lokhorst,
wijnkoopman, in 1750 getrouwd
met dochter Willemina. Zij namen
op 16 augustus 1784 ook het 1/3
aandeel in dit huis van Michiel
Haring over voor ƒ 318.
Wij hebben niet kunnen ontdekken
welk ‘misfortuin en disastres’ tot de
insolvente en ‘gerepudieerde’ boedel
van Michiel Haring en enkele van
zijn zonen geleid hebben. Kon hij
zijn hypotheek niet meer op tijd aflossen? Op 11 oktober 1781 leende
hij nog ƒ 200 van zijn oom Gijsbert
van Lokhorst.11
Vermoedelijk heeft hij te veel hooi
op de vork genomen door in 1777
en 1779 de kuiperswinkel en de
bakkerij te kopen voor zijn zonen. Ook de oorlog met Engeland
(1780-1784), waardoor de visserij
grotendeels stil kwam te liggen,
kan van invloed zijn geweest. Zijn
broer Martinus Haring (1756-1818)
hield het bij baardscheerder en
kleermaker, maar stond in 1795
ook geregistreerd als tapper en

vettewariër (olie- en kaarsenverkoper).12 Hij is de voorvader van de
Els Haring, die aanleiding was om
de Vlaardingse familie Haring te
onderzoeken.
Noten
1 Els Haring, afkomstig van Schipluiden maar wonend in Vlaardingen,
bleek voorouders in het 18e-eeuwse
Vlaardingen te hebben. Wij zochten
een en ander uit. Vandaar dit artikel.
2 Zie artikel van Matthijs A. Struis,
‘Geschiedenis van een tap-nering’
in: De Haven Rond van dinsdag
25 oktober 1988 (p. 3); Frans W.
Assenberg, Herbergen in Vlaardingen: een rondleiding in de 16e, de
17e en de 18e eeuw langs diverse
openbare lokalen in Vlaardingen en
Vlaardinger-Ambacht (Vlaardingen:
HVV, 1990), 59-61.
3 Stadsarchief Vlaardingen, Rechterlijk Archief, invnr. 181, 15 en 43v.;
zie ook indexen op impost van bier
(261) en wijn (259).
4 Voor de genealogische gegevens van
hierna voorkomende personen, zie:
https://www.genealogieonline.nl/
genealogische-databank-vlaardingen/.
5 Stadsarchief Vlaardingen, Rechterlijk Archief, invnr. 181, 107, 23 april
1784.
6 Idem, 119 Oud Archief Gemeente
Vlaardingen, Thesauriersrekening,
1782 en 1783.
7 Stadsarchief Vlaardingen, Oudarchief, invnr. 41, 79-80.
8 www.delpher.nl : Hollandsche
historische courant 18 en 27 mei 1784,
27 april en 6 juni 1785.
9 Stadsarchief Vlaardingen, Archief
baljuw, schout en schepenen, Transportakten 85, blz. 137 en 443; 86
folio 160 en 161.
10 Stadsarchief Vlaardingen, Notarieel Archief 50, nr. 157, 18 augustus
1755.
11 Idem,i 58, nr. 59, 10 november
1781.dem,
12 Stadsarchief Vlaardingen, Rechterlijk Archief, invnr. 181, 207.
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Gluren bij de buren

100.000 objecten in
150 verzamelingen
Britt Planken

Als Vlaardinger moet je er eens geweest zijn: Streekmuseum Jan Anderson, gelegen aan de eeuwenoude
Kethelweg in de wijk Vlaardinger-Ambacht. De
voormalige dorpsboerderij herbergt het summum van
nostalgie en brengt bezoekers voor even terug in de
tijd.
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Direct achter de entree, in de vroegere koeienstal
van de boerderij, bevindt zich de vaste opstelling: het
straatje. Hier worden de zintuigen geprikkeld en kan
je ‘vroeger’ echt beleven. Voel het zware smidsgereedschap, ruik de vaatjes waarin melk werd afgeroomd
en laat het bonte scala aan snoepverpakkingen op
je inwerken. Neem vooral ook plaats in een van de
schoolbanken en begeef je bijna letterlijk in een ouderwets klaslokaal. En ben je benieuwd naar de verhalen
achter al deze voorwerpen? De vrijwilligers kleuren de
geschiedenis graag uitgebreid voor je in!

Gemeenschapsplicht
Achter het straatje tref je de oorlogszaal, vol objecten
die te maken hebben met Vlaardingen in oorlogstijd. Ook veel voorwerpen van de Geuzen zijn hier te
vinden. Hier worden al jarenlang kinderen uit groep
zeven rondgeleid en voorzien van de trieste doch sensationele verhalen uit de tijd van hun (over)grootouders.
Een verdieping hoger word je meerdere keren per
jaar verrast met nieuwe wisseltentoonstellingen. Van
bijgeloof op schepen tot zilverbestek en van luchtvaart
tot verzetsgroep de Geuzen. Tot en met eind oktober
zijn er drie tentoonstellingen te bezichtigen; over de
afgelopen duizend jaar Vlaardingen, speelgoed en ‘de
vis als gebruiksvoorwerp’. Alles wat je ziet komt uit de
persoonlijke collectie van de 83-jarige Jan Anderson,
die als kind vlak na de oorlog begon met verzamelen
en inmiddels ruim honderdduizend objecten en 150
uiteenlopende verzamelingen tot zijn levenswerk mag

Foto
Hans Bakker

rekenen. Anderson richtte het particuliere Streekmuseum in 1975 op en heeft in die bijna 45 jaar tijd subsidie
noch entreegeld gevraagd. Hij ziet het als zijn plicht
aan de gemeenschap om de historie te delen en hoopt
dat men na een bezoek het heden meer zal waarderen.
Wederzijdse intentie
Anderson onderhield jarenlang een hechte band met
het Visserijmuseum en zat zeventien jaar als een van
de weinige Vlaardingers in het bestuur. De directeur
van het Visserijmuseum zat op zijn beurt weer in het
bestuur van het Streekmuseum. De museumdirecteuren besloten tot een duidelijke scheiding van interesses:
Anderson zou zich niet met de niche van het museum
aan de Westhavenkade bemoeien en vice versa zou
de Vlaardingse historie beperkt blijven tot de visserij.
Met de oprichting van Museum Vlaardingen werd die
oorspronkelijke afspraak over de verdeling van de geschiedenis stilzwijgend verbroken. Na een aantal goede
gesprekken tussen beide besturen werd daarna de
wederzijdse intentie tot samenwerking uitgesproken. In
Museum Vlaardingen kun je vrijwel altijd een geleend
object uit het Streekmuseum vinden, maar ook musea
ver buiten de stads- en zelfs landsgrenzen lenen graag
objecten of complete verzamelingen uit de collectie van
de Vlaardinger.

Nog anderhalf jaar
Onlangs kondigde Jan Anderson aan over anderhalf
jaar af te treden als directeur van zijn eigen museum.
Over de toekomst van de enorme hoeveelheid objecten is nog niets besloten, maar Anderson benadrukt
dat de collectie compleet moet blijven. Zou Museum
Vlaardingen het aandurven? Het is in ieder geval wijs
om voor Andersons 85e verjaardag nog een bezoek te
brengen aan zijn Streekmuseum, zodat hij je zelf kan
verrassen met zijn kennis over (bijna) alles dat ons heeft
gemaakt tot de samenleving die we vandaag de dag
vormen.
Streekmuseum Jan Anderson is iedere zaterdag en
eerste zondag van de maand geopend tussen 14 en 16
uur en is gratis te bezoeken. Ook op tweede paasdag
en tweede kerstdag is het museum open voor publiek.
Groepen groter dan twintig personen kunnen een reservering maken buiten de reguliere openingstijden en
betalen een kleine bijdrage van €3,- per persoon. Kijk
voor meer informatie op www.jananderson.nl of volg
Streekmuseum Jan Anderson op Facebook.

Nieuw: Melkmuseum
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Bert Otto

U bent er zeker weleens langsgevaren of -gefietst als
u richting Schipluiden ging. Vóór de bocht langs de
Vlaardingervaart richting de eerste vliet, Boonervliet,
staat de boerderij ‘Zonnehoeve’ van Zonneveld. Jaren
heeft de koeienstal als een ruïne erbij gestaan met
ingevallen dak en muren.
Deze historische boerderij was er slecht aan toe. Op
de Kruikiuskaart uit 1712 wordt de boerderij genoemd
en volgens geologisch onderzoek ligt deze op een terp.
Dit zou betekenen dat deze boerderijplaats al stamt uit
de12e of 13e eeuw. Het zou dus één van de oudste nog
steeds bewoonde boerderijlocaties in het gebied kunnen
zijn.
De stal is echter door houtworm, lekkages, verzakkingen en stormschade in verval geraakt. In 2014 is
na overleg tussen de bewoners en de gemeente Vlaardingen besloten om de stal weer in oude luister te
herstellen. Het Omgevingsfonds Midden-Delfland
en het project Zuid-Hollandse trekvaart hebben een
belangrijke bijdrage geleverd om het herstel mogelijk
te maken en de boerderij te restaureren. Vele jaren is er
hard gewerkt om en nu is men gereed. In het Melkmuseum is zichtbaar hoe de mensen vroeger leefden
op de melkboerderij en hoeveel er veranderd is in de
afgelopen jaren.

De Vlaardingse fluisterboot Andante vaart een gedeelte van de voormalige melkroute en maakt een stop
bij de boerderij. Het museum is van april t/m september iedere eerste zaterdag van de maand tussen 13.30
en 16.30 uur geopend en is gevestigd aan de Trekkade
24 te Vlaardingen.

Foto Bert Otto

ER IS ER EEN JARIG…

Zr. Ms. V L A AR DINGEN 1989-2019
Henk Brobbel
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We zouden als Vlaardingers in feite
een feestje moeten vieren in verband met het feit dat de mijnenjager
‘Vlaardingen’ dit jaar 30 jaar oud
is geworden. Als gewezen marineklant ben ik trots op het feit dat
er een Zr. Ms. ‘Vlaardingen’ in de
sterkte van de Koninklijke Marine
is opgenomen, temeer omdat er niet
veel Nederlandse oorlogsschepen
meer in dienst zijn die de naam van
een stad of dorp dragen. Bovendien
heeft het vaartuig, dat een van de
zes nog overgebleven schepen van
de ‘Alkmaarklasse’ is, naar marinebegrippen een behoorlijke reeks
actieve dienstjaren. Tijd dus om het
schip dat de naam van onze stad
draagt, en daarmee in feite als varende ambassadeur optreedt, samen
met zijn (vroegere) soortgenoten
eens onder de loep te nemen.
Medio 1975 komt er een samenwerkingsovereenkomst tot
stand tussen Frankrijk, België en
Nederland voor een gemeenschappelijke studie, ontwikkeling en
bouw van een nieuw type mijnenbestrijdingsvaartuig. Het project
krijgt de benaming ‘Tripartite’, wat
simpelweg ‘drie partijen’ betekent.
De nieuwe schepen zullen een
uniforme uitvoering krijgen, wat in
operationeel en
logistiek opzicht

voordelen biedt. Gekozen is voor
polyester als bouwmateriaal voor
de scheepsromp, dat haar kwaliteit
heeft bewezen tijdens de bouw
van een serie zeegaande polyester
afhaalvaartuigen voor het Rijksloodswezen in 1964-65. Hiermee
heeft genoemde instantie, die
tot 1980 een dienstondereel was
van de Koninklijke Marine, een
wereldprimeur. Het materiaal is,
evenals het vroeger gebruikte hout,
anti-magnetisch, wat noodzaak is
om succesvol zeemijnen te kunnen
bestrijden. En er zijn nu eenmaal
velerlei typen zeemijnen waarmee
rekening gehouden moet worden.
Als oudste type is de contactmijn
bekend (zo’n ronde metalen bol met
uitsteeksels). Vervolgens verschijnen in snel tempo in allerlei vormen
en gedaanten: de magnetische,
akoestische, drukgevoelige en
allerlei andere
‘slimme’ mijnen, waarvan er
nu nog een groot
aantal onbedoeld
in de bodem van
de Noordzee ligt te
sluimeren. Zelfs
nadat kort na
de Tweede
Wereldoorlog

een flink aantal grote (nationale en
internationale) veegoperaties werd
uitgevoerd, is de bodem van de
Noordzee nog niet geheel veilig en
verrichten de mijnenjagers vandaag
de dag nog dankbaar werk, waarbij
één of twee keer per maand wel ergens een oude zeemijn onschadelijk
wordt gemaakt.
Aanvankelijk werden zeemijnen
onschadelijk gemaakt met stalen
schepen. De Koninklijke Marine
(KM) heeft zo’n 100 jaar geleden
vier stoomsleepboten voor die taak
uitgerust. In de jaren ’30 verschijnt
een serie van vier speciaal daartoe ingerichte schepen, gevolgd
door nog eens acht van een groter
charter. De komst van de magnetische mijn maakt deze schepen
nagenoeg ongeschikt als veger,
zodat er voortaan in hout wordt
gebouwd. Gedurende en direct ná
de Tweede Wereldoorlog schaft de
KM enkele series houten mijnenvegers van uiteenlopend charter aan,
die grotendeels

afkomstig zijn uit Britse en Amerikaanse surplusvoorraden. Ook
buitgemaakte voormalige Duitse
‘Raumboote’, worden in dienst
gesteld voor de mijnenbestrijding
en hebben voor de KM (en vooral
de veiligheid van de scheepvaart)
waardevolle diensten bewezen. Op
internationaal niveau stelt men
aan grootschalige mijnenbestrijding (onder Nederlandse vlag)
een hoge prioriteit. Een vanuit de
USA mogelijk gemaakte leen- en
pachtovereenkomst en het ‘Marshallhulpplan’ dragen bij aan een
voor Nederlandse begrippen groot
nieuwbouwplan, bestaande uit zes
in de USA gebouwde diepwatermijnenvegers, 14 Amerikaanse
en 32 ‘Western Union’ (WU)
kustmijnenvegers en 16 ondiepwatermijnenvegers. De laatste twee
scheepstypen worden tussen 1955
en 1961 op Nederlandse scheepswerven gebouwd. Deze grote vloot
wordt niet in zijn geheel bemand.
Nederland heeft er het geld en
het personeel niet voor. Gemiddeld zijn rond 25 mijnenbestrijdingsvaartuigen operationeel. De
rest wordt in reserve gehouden,
zogezegd in de ‘mottenballen’ geconserveerd. Enige van deze schepen komen ternauwernood
aan 10 dienstjaren en worden

(vervroegd) uit de sterkte afgevoerd
of krijgen een andere taak. Tot nu
toe is er uitsluitend van mijnenvegers sprake. De schepen kunnen
naar keuze met 1 of 2 verschillende
mijnenveegtuigen varen, afhankelijk van de mijnensoort die moet
worden geveegd. De gehanteerde
werkwijze is weliswaar beproefd,
maar risicovol, bewerkelijk en wordt
na verloop van tijd niet voldoende
accuraat bevonden. Begin jaren ’70
worden vier WU-klasse mijnenvegers (Dokkumklasse) omgebouwd
tot mijnenjager. Het veegtuig wordt
samen met de bijbehorende machinerie en dekuitrusting van boord
gehaald en daarvoor in de plaats
komt een sonarinstallatie om zeemijnen te lokaliseren en waarmee
een mini-onderzeebootje, wordt
aangestuurd, om de mijn op veilige
afstand onschadelijk te maken.
Vooral de leeftijd en onderhoudsgevoeligheid van de houten schepen
noopt tot vervangende nieuwbouw
over te gaan.
In mei 1982 wordt de ‘Alkmaar’
gedoopt door H.M Koning Beatrix.
Het schip komt in 1983 in dienst
en is naamgever van de nieuw
te vormen klasse mijnenjagers,
waarvan de Hr. Ms. ‘Vlaardingen’
M 863 het voorlaatste vaartuig zal
worden. Aan de bouw van deze
mijnenjager wordt op 6 mei 1986
begonnen, het schip wordt op 10
december 1988 gedoopt en op 15
maart 1989, liggend in de Vlaardingse Koningin Wilhelminahaven, in dienst gesteld. Behalve voor
haar primaire taak, is de mijnenjager ook (beperkt) geschikt voor
kustescortediensten en voor visserijinspectie en politietaken.
Als het vaartuig dienst moet

doen als hoofdkwartierschip voor
een mijnenbestrijdingssquadron,
wordt er een tot commandocentrum
ingerichte container bijgeplaatst.
Dat geldt ook wanneer het schip als
duikplatform moet functioneren.
Het maximaal aantal te accommoderen opvarenden bedraagt 45.
In 2011 nam Hr.Ms. ‘Vlaardingen’ deel aan de NAVO-operatie
Unified Protector voor de kust van
Libië. Met zekere regelmaat wordt
aan vlagvertoon gedaan door het
bezoeken van zowel binnenlandse
als buitenlandse havens. Gemiddeld
wordt een oorlogsschip zoals dit
ruwweg na elke vier jaar tijdelijk uit
dienst gesteld om ten minste een
jaar lang groot onderhoud te ondergaan. Met Zr. Ms. ‘Vlaardingen’
is dat momenteel ook het geval.
Tijdens het jongste Haring &
Bierfeest was het schip in onze stad
nog te bezichtigen, waarna geheel
naar marinetraditie de scheepsbel
werd overhandigd aan de Gemeente
Vlaardingen, ter bewaring totdat de
mijnenjager na de onderhoudsperiode weer operationeel zal zijn.
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Zr. of Hr.?
Zr.Ms. betekent Zijner Majesteits.
Hr.Ms. betekent Harer Majesteits.
Na de troonswisseling op 30 april
2013, werden alle
operationele schepen
van de KM hernoemd.
Dit noemt men
predicaatswisseling.
Schepen die uit dienst
zijn gesteld hebben
geen voorvoegsel
meer.

Tem de
Bert Otto
Met de Anna TX37 liggen wij aangemeerd in de haven
van Ipswich en na een bezoek aan de pub Pinn Mill zitten
wij nog wat te filosoferen. Dit na een paar dagen met
ruig zeilweer en een regenachtige dag. De meligheid slaat
toe en Francine (stuurvrouw) vertelt een verhaal over
‘olie op de golven’ en een artikel dat verschenen was
bij de Enkhuizer Zeevaartschool. Er wordt wat lacherig
over gedaan en de opmerkingen zijn niet van de lucht:
Wat voor soort olie? Moet het biologisch zijn? Waar
zet je het overboord, voor of achter het schip?. Daarna
hadden wij nog wel onze twijfels, maar die waren al voor
een deel weggenomen. Kortom, we besloten: als wij
weer richting het vasteland varen en de golven zijn hoog,
dan gaan wij het uittesten. Het is er niet van gekomen,
misschien een volgende keer...? Maar toen ik weer vaste
grond onder mijn voeten had, bleef het verhaal in mijn
hoofd rondhangen. Dus op onderzoek.
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Wij kennen natuurlijk de uitdrukking ‘olie op de golven gooien’. Hiermee wordt bedoeld dat er iets wordt
gezegd of gedaan om anderen rustiger te maken, om
een verhitte stemming wat te laten afkoelen. Het is een
uitdrukking afkomstig uit de scheepvaart.
Dat je met een beetje vettigheid veel bereiken kunt op
zee, is al duizenden jaren bekend. In de Naturalis Historia van de Romeinse auteur Plinius de Oudere staat al te
lezen dat “…iedereen weet dat het zeewater glad wordt
gemaakt door olie en dus sprenkelen duikers het op hun
gezicht, want het kalmeert het ruwe element en laat licht
met hen meegaan naar beneden”.
Wind die over het water waait, zorgt voor plaatselijke
verstoringen in de luchtdruk. Op de kleine golfjes die
dat veroorzaakt, heeft de wind meer vat, dus krijg je
hogere golven. Uiteindelijk kunnen die zo hoog worden,
dat hun helling te steil wordt om nog stabiel te zijn, en
dan breekt de golf. Vroeger gooide men weleens olie op
het water, bijvoorbeeld als er een sloep van een groot
schip moest worden neergelaten in een woelige zee. Die
olie was speciaal daarvoor aan boord (vaak walvistraan
of anders vette plantaardige olie; later werd ook afvalolie
uit de machinekamer gebruikt). Olie blijft op het water
drijven en vormt daarop een dun, wat stroperig laagje.
De wind krijgt zo minder vat op het water en kan dus
moeilijker golven maken. De golven worden door de olie

op zichzelf dus niet kleiner, maar de olie vermindert wel
het aantal ‘puntige’ golven en golfjes. Dankzij dit dempende effect kon de uitdrukking ‘olie op de golven gieten’
ontstaan, om uit te drukken dat er iets wordt gezegd of
gedaan om de golven van de emoties te dempen, om de
scherpe randjes eraf te halen.
De Amerikaanse diplomaat en amateurwetenschapper
Benjamin Franklin zag in 1757, tijdens een overtocht naar
Engeland, dat het kielzog van twee schepen in de buurt
veel gladder was dan dat van andere schepen. De zeeman
aan wie hij vroeg hoe dat kwam, vond het maar een

Storm op zee Joost de Momper
(1566 – 1635)

golven
golven werd gestort, die de zeeën voor enkele minuten
kalmeerde”.
Bijna tot het eind van 20e eeuw hoorde visolie officieel
tot de standaarduitrusting van reddingsboten. Behalve
tijdens storm op zee, zijn er andere momenten dat
brekende golven vermeden moeten worden, bij voorbeeld bij het binnenvaren van sommige zeehavens en
riviermondingen.
Het opvallende aspect van dit fenomeen is dat slechts
heel weinig olie nodig is om een merkbaar effect te
creëren. .
In simpele woorden kan het als volgt verklaard worden. De olielaag reduceert de oppervlaktespanning en
kleinere golfjes (waterrimpelingen) verdwijnen of worden
afgevlakt. Als gevolg hiervan neemt de wrijving tussen de
luchtstroom en het wateroppervlak af. Daardoor wordt
er minder energie van wind naar golven overgepompt
en worden de golven in het olievlekgebied een stukje
rustiger.
Inmiddels lijkt het ook afgelopen met het olie op de
golven storten. Schepen van de Nederlandse Kustwacht
hebben bijvoorbeeld geen olie voor noodgevallen aan
boord. De dienst meldt dat het in het begin van de vorige
eeuw in onbruik moet zijn geraakt.
Volgens Xin Zhang, oceanograaf op het Scripps Institute
of Oceanography in Californië, zijn schepen tegenwoordig groter en sterker, waardoor brekers minder gevaarlijk voor ze zijn. Maar hijzelf is er nog niet klaar mee. Zijn
overleden collega Charles Cox heeft het Scripps instituut
geld nagelaten om het onderzoek voort te zetten. Dat
domme vraag; de kok had gewoon wat vettig afwaswater overboord gezet. Franklin kon het eerst nauwelijks
geloven, kreeg te horen dat het standaardkennis was
voor duikers, vissers en zeelieden overal ter wereld.
In de Middellandse Zee was het olijfolie, in Oost-Indië
kokosolie, in Scheveningen en Katwijk lijnzaadolie.
De praktische toepassingen van dit fenomeen vinden
wij in vele zeetochtverhalen en scheepslogboeken. In
een uitgave van Netwerk uit 1999 beschrijft de bekende
schipper Fer van Schoor in zijn memoires ‘Van afhouwer
tot schipper’ het volgende: “…de Nieuwe Waterweg
werd ingevaren, terwijl aan beide kanten olie op de hoge

moet gebeuren in de vorm van een expeditie die de
techniek tijdens een echte storm nog eens toepast, met
observaties vanuit de lucht en vanaf het water. Om het
effect nog beter te begrijpen, en wie weet uit te rekenen
of je met genoeg olie een orkaan in de kiem zou kunnen
smoren.
Bronnen
Trouw - Bas den Hond 19 februari 2017
Jaarboek Visserijmuseum 1999
Enkhuizer Zeevaartschool, De Leugenbank 2019,
Igor Shokaryev
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Léanne Selles, directeur Museum Vlaardingen
Als deze Spil verschijnt, zitten we alweer ver in de herfst,

zien: ‘Jongkind onderweg’, ‘Schoon aan de haak’, ‘Haring-

nog van een fijne nazomer en ben ik nog maar net terug van

tentoonstelling ‘Waterdicht.’ Staf en vrijwilligers van het

maar op het moment dat ik deze column schrijf, genieten we
vakantie. Ik ben dus nog niet (helemaal) vergeten dat ik me,
zoals elk jaar eigenlijk, had voorgenomen om dat vakan-

tiegevoel vast te houden: rustig aan, laat je niet gek maken,

op tijd naar huis, op tijd naar bed, niet je agenda dicht laten
slibben, geen stress, meer boeken lezen…

Leuk voornemen, maar hoe doe je dat eigenlijk?

Loesje (van de posters) heeft een mooie quote hierover:

koppen niet te stoppen’, ‘De Slag geslagen’ en de kinder-

museum hebben de afgelopen maanden heel hard gewerkt

aan al deze tentoonstellingen. Ik ben dan ook heel blij om te
kunnen melden dat de bezoekcijfers in juli en augustus zijn

verdubbeld ten opzichte van dezelfde maanden in 2018! Een
mooie en belangrijke opsteker voor het museum, en ik hoop
dan ook dat we hiermee de weg omhoog hebben ingezet.

‘Vakantiegevoel vasthouden?

Aan de plannen die we hebben zal het niet liggen, en ook

En op het werk kriebelt het tussen mijn tenen’

mouwen te steken geen gebrek. Dus hiermee is mijn goede

Ik liet het zeezand in mijn schoenen

Geloof me, ik heb het geprobeerd en het is een grappig

gevoel, maar of het nu echt werkt…? Want de vakantie voelt

alweer als lang geleden en we zijn in het museum alweer heel
druk met de najaars- en winterprogrammering, waarover u
meer kunt lezen in deze Spil.

Maar toch goed om nog even terug te kijken op de zomer,

want het was een hele mooie zomer voor Museum Vlaardingen. Er waren maar liefst vijf tijdelijke tentoonstellingen te

aan enthousiasme en bereidheid om de handen uit de

voornemen over boord gegooid. Mijn agenda is lekker vol,

ik doe weer duizend dingen tegelijk, ik ren van hot naar her
en het boek waar ik in de vakantie aan begonnen was, ligt
geduldig op mijn nachtkastje…

Maar dat geeft niet, ik doe het met veel plezier. En het zeezand? Ach, dat is er volgende zomer ook wel weer!

Léanne Selles,
directeur Museum Vlaardingen,
hangt samen met
Gerard Zwijnenburg van
Rederij W. van
der Zwan BV een
van de twee van
de rederij verkregen bruiklenen
‘aan de haak’.

Caroline Melissant, gastcurator,
bij een schilderij
uit de collectie
van Galerie Gabriels Den Haag.
Aan de haak
gehangen door de
Redersvereniging
voor de Zeevisserij.
Aankomst van
de vissersvloot
in Scheveningen, door Betsy
Akersloot-Berg
(1850 Akershus,
Noorwegen
– 1922 OostVlieland)

Aan de haak gehangen door…
Caroline Melissant

De tentoonstelling Schoon aan de Haak, is de afgelopen maanden goed bezocht. Het was voor onze begrippen een ‘dure’ tentoonstelling. Museum Vlaardingen is
erg blij met de financiële steun die het ontvangen heeft
van het bedrijfsleven, waarmee transport en verzekering van de individuele werken betaald konden worden.
Voor Museum Vlaardingen is de kunsthistorische
tentoonstelling ‘Schoon aan de haak. Schilderachtig
vissersleven’, die het verband laat zien tussen de ‘Grote
Kunst’ en het dagelijks leven, in dit geval het vissersbestaan, een uitzonderlijke grote tentoonstelling.
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.

De tentoonstelling ‘Schoon aan de haak. Schilderachtig vissersleven’ toont t/m 10 november 2019 schilderijen van beroemde kunstschilders uit de 19de eeuw in
bruikleen van het Dordrechts Museum, Katwijks Museum, Kunstgalerie Albricht BV, Kunsthandel Simonis
en Buunk en Galerie Gabriels en twee werken uit de
privécollectie van Rederij W. van der Zwan BV.
Museum Vlaardingen heeft ondersteuning gekregen
van de volgende bedrijven:
Machinefabriek Houdijk BV
Shell Nederland Raffinaderij BV
Redersvereniging voor de Zeevisserij
VisNed Vereniging van kottervissers
Rederij W. van der Zwan BV
Trevie BV
Bree’s New World
Out in Africa
Lijstenmakerij Manon
En van de volgende fondsen:
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
Stichting De Groot Fonds
Deltaport Donatiefonds
Dorus Rijkers Fonds
Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s-Lands
zeedienst
Directie der Oostersche Handel en Reederijen
Elise Mathilde
Gifted Art
Stichting Fonds Museum Vlaardingen
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Eigenzinnige zeeschilderes
met lef
Marianne de Deckere
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De oplettende bezoeker van de tentoonstelling
Schoon aan de Haak in Museum Vlaardingen, nog
tot en met 11 november te bewonderen, heeft
natuurlijk allang opgemerkt dat zich tussen de
vele schilderijen van vooral mannelijke schilders
van de Haagse School ook een pareltje te zien
is van een vrouwelijke zeeschilder, de NoorsNederlandse Betzy Akersloot-Berg. Evenals de
beroemde Haagse zeeschilder Hendrik Mesdag
had deze eigenzinnige kunstenares een grote
voorkeur voor het schilderen van de zee in al zijn
facetten. Tijdens haar studie in München maakte
zij kennis met het werk van Mesdag, wat voor
haar aanleiding was om naar Holland te reizen en
nooit meer weg te gaan. Mesdag was een van de
eerste Nederlandse kunstenaars, die buiten zijn
atelier werkte en van hem leerde ze hoe ze op
het strand kon schilderen. Op de tentoonstelling
is van haar hand een olieverf op doek te zien met
als titel Aankomst van de vissersvloot in Scheveningen.

pen en zeetaferelen, inspireerde haar en wakkerde haar
sluimerende passie voor het schilderen weer aan. Sinding
werd haar leermeester en adviseerde zijn getalenteerde
leerlinge zich in te laten schrijven bij de Koninklijke
Tekenschool in Christiania. Haar zeeschilderijen van de
Noorse kust uit die tijd zijn in een naturalistische en
realistische stijl geschilderd.

Vuurtoren
Lef had ze wel zeeschilderes Betzy Akersloot-Berg.
Hangend in een kist boven de ruige zee observeerde
en schetste ze de aanrollende golven in het noordelijke
kustgebied van haar geboorteland Noorwegen. De
woeste, onstuimige zee met schuimkoppen op de hoge
golven inspireerde haar mateloos. Regelmatig bracht
deze gepassioneerde kunstenares de zomer door op de
in de poolcirkel gelegen eilandengroep de Lofoten en
logeerde daar bij de vuurtorenwachter. Op haar verzoek
liet hij haar regelmatig in een kist aan een touw uit het
venster van de toren zakken tot vlak boven de kolkende
zee. Als ze er genoeg van had, liet ze met een ruk aan het
touw weten, dat de vuurtorenwachter haar weer moest
ophijsen.
Betsy Berg kwam in 1850 in een welgesteld en religieus
gezin ter wereld in het Noorse Aurskog, gelegen ten
oosten van het toenmalige Christiania, het huidige Oslo.
Voor een meisje uit haar milieu was het bijna onmogelijk
om te doen wat ze het liefste deed, tekenen en schilderen. Hoewel weinig bekend is over haar jeugdjaren volgde ze vermoedelijk een interne verpleegstersopleiding
bij de Lutherse Diakonessen in de Noorse hoofdstad. In
die periode reisde ze naar het noordelijkste kustgebied,
waar de Lappen in de zomer verbleven met hun kuddes
rendieren. Hier assisteerde zij onder primitieve omstandigheden als zendelinge en verpleegster de districtarts
in het pas opgerichte ziekenhuis. Haar ontmoeting met
de zeeschilder Otto Sinding, schilder van kustlandschap-

Preutse moraal
Terug uit Lapland werd zij in 1875, onder bepaalde
voorwaarden, tot de Koninklijke Tekenschool toegelaten. Als leerlinge van het vrouwelijke geslacht kreeg zij
namelijk geen toegang tot de lessen, waar naaktmodellen
poseerden. Deze lessen waren alleen toegankelijk voor
mannelijke leerlingen. Ongebruikelijk was dit allerminst.
Eeuwenlang werden immers getalenteerde vrouwelijke
kunstenaars niet toegelaten tot de academie. Daarop
reisde Betsy naar München, waar de opvattingen minder
preuts waren. Tijdens haar vele bezoeken aan talloze
musea in andere Europese steden maakte zij kennis met
de zeegezichten van de Nederlandse schilder Hendrik

Aankomst van
de vissersvloot
in Scheveningen, door Betsy
Akersloot-Berg
(1850 Akershus,
Noorwegen
– 1922 OostVlieland)
Willem Mesdag (1831 – 1915). Grote bewondering had
zij voor zijn beroemde Grande Panorama Maritime van
120 meter lang en 14 hoog, met zicht op de Noordzee,
de duinen en het strand van Scheveningen, bij ons beter
bekend als Panorama Mesdag, dat in 1886 tentoongesteld
werd in München. Deze kennismaking werd beslissend
voor haar leven en ze reisde af naar Scheveningen, waar
ze les kreeg van Mesdag en bevriend raakte met zijn
vrouw Sientje Mesdag-van Houten, die ook niet onverdienstelijk schilderde.
Betzy’s werk uit deze jaren lijkt sterk op dat van haar
leermeester Mesdag, die in sombere tinten met atmosferisch licht in een realistische stijl schildert. Mesdag
behoort tot de schilders van de Haagse School uit de
laatste helft van de negentiende eeuw. Deze groep
gelijkgestemde schilders, wonend in de omgeving van
Den Haag, schilderde typisch Hollandse onderwerpen als
polders, rivierlandschappen, molens en visserstaferelen
op een realistische, emotionele wijze, met veel aandacht
voor het licht, de lucht en de atmosfeer: vaak met een
lage horizon en onstuimige wolkenpartijen. Omdat deze
schilders buiten in de open lucht werkten, mede mogelijk
gemaakt door de uitvinding van de verftube, konden zij
de emotie die het landschap bij hen teweegbracht direct
op het doek vastleggen. Aanvankelijk gebruikten de
schilders van de Haagse School sombere, grijze tinten,
maar onder invloed van de Franse impressionisten, werd
hun kleurgebruik vrolijker en hun verftoets losser. Zoals
bij alle nieuwe kunststromingen zetten deze moderne
kunstenaars zich af tegen de voorafgaande traditionele,
conservatieve opvattingen van de Romantiek (1790 1850), waarbij het landschap juist geïdealiseerd werd
weergegeven. Betzy’s enige olieverfschilderij op doek
Aankomst van de vissersvloot in Scheveningen op de tentoonstelling Schoon aan de Haak toont een strandtafereel

met een lage horizon en in het midden een paar bomschuiten, die in verschillende grootten zijn afgebeeld om
het perspectief te benadrukken. Op het strand wachten
de vissersvrouwen, in donkere kledij, met hun rieten
manden in afwachting van de visvangst.
Strandjutter
De nog ongetrouwde Betzy ontmoet in het Scheveningse
atelier van haar leermeester Mesdag, de weduwnaar
Akersloot. Het paar besluit te trouwen en ze verhuizen
in 1896 naar het eiland Vlieland. Hier kocht het echtpaar
het oude admiraliteitshuis, dat zij de naam Tromp’s Huys
gaven, met in de tuin een speciaal voor Betzy gebouwd
atelier met, hoe kan het anders, uitzicht op de Waddenzee. Ondanks het feit dat zij door de functie van haar
echtgenoot als honorair viceconsul van Noorwegen en
Zweden tot de notabelen van het eiland behoort, gedraagt zij zich ook hier uiterst onconventioneel wat haar
door de eilanders niet in dank wordt afgenomen. Gekleed in oliepak en zuidwester en gezeten op het strand
in een speciaal voor haar gemaakt houten hok, schildert
zij onder barre weersomstandigheden in brede, dikke
verfstreken kleine olieverfschilderijen van de zee rond
Vlieland. Ook jut ze aangespoelde stukken wrakhout op
het strand voor het inlijsten van haar schilderijen. De
kust en de zee blijven een onuitputtelijke inspiratiebron
met heel sporadisch een tafereel van stad of dorp of een
menselijke gedaante. De reactie van het publiek was over
het algemeen positief, ondanks het feit dat het in die tijd
voor een vrouw zeer ongebruikelijk was zeetaferelen te
schilderen. In 1922 sterft deze eigenzinnige en ondernemende kunstenares en laat meer dan tweehonderd
schilderijen na, die nu te zien zijn in het Tromp’s Huys in
Vlieland.
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Nieuwe
aanwinst

Frank de Hoog, conservator Museum Vlaardingen
Houten transportkist van de firma N.V. Wijn-Import
Maatschappij A. Hoogendijk
Schenking door familie v.d. Linden, 2019
Ruim een halve eeuw geleden verstuurde firma N.V.
Wijn-Import Maatschappij A. Hoogendijk een bestelling van port en sherry in deze houten transportkist
naar Heemstede. De ontvanger was de heer K. v.d.
Linden, eigenaar van het Amsterdamse trust- en
beleggingskantoor TRUBEKA NV. Als handelsvertegenwoordiger in de import van mijnzout uit Duitsland,
werkte dit bedrijf geregeld samen met de firma Hoogendijk. De relatie tussen de families was goed. Zo
herinnert de schenkster zich nog goed hoe haar familie
geregeld een vaatje Hollandse Nieuwe van Hoogendijk
cadeau kreeg. Bovendien heeft deze transportkist, vervaardigd door de Vlaardingse Vaten- en Kistenfabriek
van C. v.d. Burg & Zn, decennialang in het ouderlijk
huis gestaan. Dit jaar keerde deze herinnering aan de
‘wijntak’ van de firma Hoogendijk terug naar de plek
waarvandaan hij ooit verstuurd werd.
Niet iedereen is het bekend dat Vlaardingen ook in
wijn handelde. De reden is eenvoudig. In de winter-

maanden lag de haringvisserij stil. Daarop besloten
Vlaardingse reders als Ary Hoogendijk Jz. (1860-1928)
hun schepen voor andere activiteiten uit te rusten,
zoals de koopvaardij. Uit het Middellandse Zeegebied
haalde de firma Hoogendijk producten als kurk en
zuidvruchten, maar ook wijn en port. In 1916 bracht
zij de alcoholische belangen onder in een apart bedrijf:
N.V. Wijn Import Maatschappij A. Hoogendijk.
Dankzij recente schenkingen en nieuwe bruiklenen
besteedde Museum Vlaardingen vorig jaar aandacht
aan de wijnhandelsactiviteiten van de firma Hoogendijk. Belangrijke blikvangers waren een kleurrijk
gedecoreerd blik voor relatiegeschenken, monsterflesjes
wijn en likeur en clichés waarmee het vele reclamemateriaal was vervaardigd. Met deze prachtig bewaard
gebleven houten transportkist heeft het verhaal over de
Vlaardingse wijnimport weer een nieuw topstuk erbij
gekregen.

Het topstuk van... Fred Smeets
Mar van Haften

Het museum herbergt veel prachtige voorwerpen die
niet altijd ‘gezien’ worden door de bezoekers. Dat
komt vooral doordat mensen het verhaal achter een
object niet kennen. We vroegen aan onze vrijwillige
medewerkers, die veel vaker in het museum zijn en dus
meer weten van de achtergronden van de collectie, hun
favoriete museumstuk te kiezen.
Fred is één van die krachten die de broodnodige technische ondersteuning levert en daar als ex-systeembeheerder, vliegtuig- en automonteur de vaardigheid voor
bezit. Vanaf 2013 heeft Fred zijn diensten aangeboden
aan Museum Vlaardingen. Aanvankelijk als digitaliseerder en daarna als depotbeheerder. Hij is beschikbaar voor de meestuiteenlopende technische klussen,
waaronder de zelfstandige opbouw van exposities.
Uit het riante aanbod van bijzondere objecten koos
Fred voor de boomstamkano als zijn topstuk. Dat dit
een terechte keuze is, wordt ondersteund door de stadsarcheoloog Tim de Ridder, die destijds in de pers de
spectaculaire vondst van de kano duidde als internationale topontdekking.
Aanvankelijk werd aangenomen dat vóór het begin
van de jaartelling de moerassen in het westen van
Nederland nauwelijks bewoonbaar waren. De toevallige vondst in 1958 van een vuistbijl van 3000 v.Chr.
in de Vlaardingse Zuidbuurt was de aanjager voor
archeologische campagnes in deze stad. De opgravingen leverden vele verrassingen op waaruit bleek dat al
vanaf 3900 v.Chr. gemeenschappen van jagers, vissers,
verzamelaars en later veeboeren en landbouwers geleidelijkaan hun domicilie hadden gekozen in de delta
rond Vlaardingen.
Eén van die campagnes werd in 2004 uitgevoerd nabij
bedrijventerrein De Vergulde Hand. Hierbij stuit-

ten de onderzoekers op een stuk hout, wat een kano
bleek te zijn van 10.6 meter, uit één stuk gehakt uit een
boomstam van een eik. De kano was door de gunstige
samenstelling van de klei prima bewaard gebleven en
kon in zijn geheel worden opgehaald. Daarna is hij
geconserveerd om te voorkomen dat de verrotting zou
gaan toeslaan.
De kano is een slank vaartuig, vervaardigd om in de
ondiepe kreken te manoeuvreren. Daar waar te weinig
ruimte was kon de kano voortgetrokken worden. Hiervoor was aan de voorzijde een oog aangebracht voor
het touw. Er is een zichtbare brandplek, waarschijnlijk
voor een vuur aan boord, en voor het comfort van de
‘kapitein’ was een zitplaats gemaakt. Uit onderzoek
bleek dat de kano dateert uit 680 v.Chr.
In 2018 is met soortgelijke primitieve werktuigen als
in de ijzertijd een replica van de kano gemaakt en
uitgetest in de Vlaardingse Vaart. Hier bleek dat de
kano niet zomaar een provisorisch vervoermiddel voor
een loslopende jager was, maar een praktisch ontworpen canalboat, ambachtelijk vervaardigd met primitief
gereedschap. Mogelijk gebruikt voor vervoer van
personen, landbouwgoederen en vee. De kano en de
overige vondsten leverden het bewijs van een geleidelijk
toenemende bewoning op de rivieroevers vanaf 3900
v.Chr. De delta bleek een dynamische delta.
Het topstuk van Fred Smeets is dus ook een internationale topontdekking en daardoor een dubbel topstuk
van Museum Vlaardingen.
Met dank aan geschiedenisvanvlaardingen.nl, digibron.nl en federatiebroekpolder.nl.
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Frank de Hoog
Met de opening van het nieuwe metrostation herneemt de Westhavenkade haar plek als belangrijke toegangsweg naar het centrum van de stad. Vanouds was de westzijde van de Oude Haven
de belangrijkste kade. Hier stonden de oudste visserijpakhuizen en rederswoningen, meerden
de vissersschepen aan en vonden de voornaamste activiteiten rondom de haringvisserij plaats.
Niet zonder reden stond de Westhavenkade in de 18de en 19de eeuw bekend als de ‘Hoofdkade’
of ‘Steenenkade’ om het onderscheid te maken met de oostzijde van de haven, die relatief onbebouwd was en uit een aarden wal bestond.

Waar het ooit een drukte van belang was, overheerst nu de rust in deze straat. Veel bedrijven
als haring- en zoutgroothandel Warmelo & Van der Drift en rederij Kwakkelstein hebben de
Westhavenkade verlaten. De monumentale panden, waarvan de bovenzijde nog vrijwel authen22

tiek is, zijn slechts stille getuigen van het visserijverleden van de stad. Toch blijft het gezicht
op deze gebouwen aan de westzijde van de Oude Haven met de toren van de Grote Kerk op de
achtergrond beeldbepalend voor Vlaardingen. In de presentatie Westhavenkade in beeld laat
Museum Vlaardingen zien hoe kunstenaars in heden en verleden dit karakteristieke stadsgezicht hebben vastgelegd. Te zien in de Stijlkamers vanaf 4 oktober 2019.

Schuitje Varen, Theetje Drinken
De Trekvaart In Vlaardingen
Gera van der Weijden

In het kader van Open Monumentendag organiseerde Museum
Vlaardingen een lezing over de
trekschuit. Het thema van de
landelijke Open Monumentendag van dit jaar was ‘plekken van
plezier’. De lezing werd gehouden
door Lisanne van den Bulk. Omdat
Museum Vlaardingen bij uitstek
een plek van plezier is haakte het
graag aan bij dit thema.
De lezing werd op donderdagavond
12 september 2019 gehouden met
rond veertig belangstellenden die
muisstil luisterden.
Lisanne van den Bulk bleek een
enthousiast en deskundig vertelster.
Zij studeerde Museologie, Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg. Vanaf 2013 ondersteunde
zij de beleidsmedewerker Monumentenzorg van Vlaardingen en
verrichtte zij ook onderzoek naar de
trekvaart in Vlaardingen.
Wat was eigenlijk een trekschuit?
Een trekschuit was een vaartuig
van gemiddeld zo’n 12 meter lang
en 2,75 meter breed. Het schip
werd voortgetrokken - gejaagd door een paard met daarop een jongeman (jagertje). Zo was men niet
langer afhankelijk van onvoorspelbare winden of mensenkracht. De
lijn werd op enige hoogte aan een
mast vastgemaakt zodat hij over
bosschages en dergelijke heen liep.
Op scherpe hoeken, kruisingen
van vaarten en dergelijke stonden
rolpalen waar de lijn buitenom werd
geleid, om te voorkomen dat de
trekschuit de kant in werd getrokken.
In het begin voeren de schuiten
zonder of met een tent, later kregen
ze een kajuit. Een trekschuit
bestaat overwegend uit een roef
(kajuit) en een ruim (tent). In de
roef konden ongeveer acht passa-

giers terecht. Een roef had een tafel
en ramen en was gestoffeerd.
’s Winters werd deze ruimte met
een stoof iets verwarmd.
De trekschuit was van begin zeventiende tot in de negentiende eeuw
een gangbaar vervoermiddel. De
trekvaartverbinding tussen Delft
en Maassluis begon in 1645 en
vervoerde de verse vis uit Maassluis
zodat die op tijd op de afslag in
Delft zou arriveren. Een trekvaartverbinding hield namelijk in
dat de schuiten op geregelde tijden
vertrokken.

Begin negentiende eeuw werden
rijksstraatwegen gebouwd, waardoor diligences belangrijk werden.
Daarnaast leed de trekschuit in
deze periode reputatieverlies,
zodat rond 1835 ‘een fatsoenlijk
man’ alleen nog met de trekschuit
ging als het niet anders kon. Kort
daarna werd in Nederland de eerste
spoorweg geopend langs het drukst
bevaren traject van de trekschuit:
Amsterdam - Haarlem. Op het
water kreeg de trekschuit concurrentie van de stoomboot en diverse
rederijen openden diensten voor
passagiersvervoer. In de loop van

Trekschuit met
passagiers. Carl
Cristiaan Fuchs,
1802-1855.
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Ook in Vlaardingen zag men de
voordelen ervan in en Lisanne
van den Bulk legde bekwaam de
verbinding met schilder Johan
Bartold Jongkind (1819-1891) en
de Vlaardingse trekvaart. Jongkind
wandelde regelmatig over de jaagpaden en legde de trekschuiten vast
op zijn schilderijen. Hij zou af en
toe met de schuit van Vlaardingen
naar Delft zijn gevaren.
Net voordat Jongkind voor het
laatst naar Vlaardingen kwam,
hield de trekvaart op te bestaan.

de negentiende eeuw verdrongen
zo trein en stoomboot de trekschuit
bijna geheel uit het vervoer. Aan
het eind van die eeuw was de trekschuit geheel verdwenen.
Ron Hoekstra overhandigde Lisanne van den Bulk aan het einde
van haar lezing een mooi boeket
bloemen en sprak namens Open
Monumentendag Vlaardingen een
dankwoord uit.

Foto: Frans Assenberg
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Tentoonstelling over De Slag bij Vlaardingen

Geboorte van een traditie
Frans Assenberg
Het weer was goed toen het museum eind juli Open Dag hield. Alle Vlaardingers waren welkom om stil te staan bij de herdenking
van De Slag bij Vlaardingen een jaar eerder. Het enorme spektakel trok tienduizenden mensen die in de Broekpolder en in de binnenstad zagen hoe werd herdacht op welke wijze in het jaar 1018 de hier wonende Friezen op 29 juli De Slag bij Vlaardingen wonnen. Het gemeentebestuur wil de komende jaren dit oorlogje steeds onder de aandacht brengen. Daar is zelfs een nieuwe vlag voor
ontwikkeld.
Het museum was niet alleen voor iedereen geopend, maar die ‘iedereen’ kon ook de opening bijwonen van een fototentoonstelling
over de Slag in 2018. Het was maandagmiddag, maar van werken kwam voor veel mensen niet veel, want het was een drukte van
belang bij deze bijeenkomst. ‘De Slag geslagen. Souvenirs van De Slag bij Vlaardingen 2018’ kreeg de expositie als naam mee. Het
museum en het college van B & W blikten daarmee nog één keer terug op die gezellige manifestatie. Er was een selectie gemaakt uit
duizenden foto’s van dat evenement, aangevuld met voorwerpen en souvenirs. Directeur Léanne Selles vond de opening bijzonder:
“Lekker druk. Ik vond al snel dat we 29 juli moesten herdenken en die datum in Vlaardingen vast moesten blijven houden. Er werd
ook gewerkt aan een fotoboek met een terugblik en het idee ontstond om op 29 juli in het museum een fototentoonstelling te organiseren. We konden er dan ook een expositie bij doen met allerlei voorwerpen en souvenirs. Ik vind het een mooie expositie geworden,
die een veelzijdig en goed beeld geeft van de festiviteiten.”
Als openingshandeling werd een grote vlag gehesen aan een paal op de Westhavenkade. “De vlag is gemaakt door Wibo Broek van
ontwerpbureau b-creative! Alle elementen zitten erin die met de herdenking van De Slag bij Vlaardingen te maken hebben: het
blauw geeft de drie belangrijke watergebieden aan van deze omgeving, het geel is de kleur van het land waar de V in zit van victorie, de drie strepen verwijzen naar Dirk de Derde en de leeuw is van het wapen van Vlaardingen.” Vooralsnog zijn er drie vlaggen
gemaakt: één voor het museum, één voor het stadhuis en één voor de Grote Kerk. Of de vlag te koop komt? Het zou kunnen, als er
vraag naar is.

Deze winter in Museum Vlaardingen:

Verblijven, vertrekken en een zakdoek
voor de dokter…
Een foto-/beeldverhaal door Elly Dijkshoorn
23 november 2019 t/m 23 februari 2020
In Vlaardingen is de ‘Moermanboerderij’ een begrip. Er
zullen ongetwijfeld nog genoeg oudere inwoners zijn, die
als patiënt van huisarts Moerman zijn praktijk hebben
bezocht. Maar veel Vlaardingers kennen het imposante
landgoed alleen van de buitenkant en van de verhalen.
Het idee, dat er al 30 jaar niets in het huis is veranderd,
spreekt bij velen tot de verbeelding. Zo ook bij de
Vlaardingse kunstenares Elly Dijkshoorn. In de periode
vóór de verkoop is zij meerdere malen in de woning en
praktijkruimte van dr. Moerman geweest en heeft zich
laten inspireren door de verstilde wereld die zij daar aantrof. Dit foto-/beeldverhaal zal deze winter te zien zijn in
Museum Vlaardingen.
De Vlaardinge kunstenaar Elly Dijkshoorn (1949) heeft
haar opleiding genoten aan de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten in Den Haag. Zij werkt bij voorkeur
op panelen van berkenhout met acrylverf en verwerkt
daarin graag materialen, zoals foto’s en papieren, die een
herinnering in zich dragen.
Elly Dijkshoorn over dit project:
“EEN LANDGOED IN VLAARDINGEN
HOOGSTAD…
Hier had de markante en omstreden dokter Moerman
zijn praktijk. Na zijn dood in 1988 is zijn huis gedurende
25 jaar onbewoond gebleven.
Gestold in de tijd…
Want het merendeel van Moermans inrichting en spullen
bleef daar z’n plaats houden. Alsof de dokter even weggelopen was.
Voor mij een unieke situatie om een project te beginnen.
Ik heb mij vooral beziggehouden met de sfeer, nagelaten
sporen en herinneringen. En niet met de leer van dokter
Moerman. Ik ben gaan reageren op wat ik zag, door
kleine installaties in het huis te maken om de onderliggende sfeer te versterken.

Zoals een oude roze baljurk uit Parijs… volgeslagen met
nietjes, achteloos neergelegd over een stoel.
Of oude herenzakdoeken met een geprint portret van de
dokter...
En zomaar hopen tule als gestolde herinneringen…
Een verhaal waarbij o.a. DE STRIJD, DE HOOP, DE
ANGST, HET VERDRIET, DE KWETSBAARHEID,
DE MOED, HET TAAIE, DE VERWARRING EN DE
KRACHT een rol spelen…’
De bezoeker maakt eerst, via tekst en beeld, kennis met
dokter Moerman en het landgoed Hoogstad. Vervolgens
stapt hij de verstilde woning van de dokter in, bezien
door de ogen van Elly Dijkshoorn. 50 fotopanelen verbeelden de sfeer, de nagelaten sporen en de herinneringen van de verschillende vertrekken. Dijkshoorn maakte
ook gebruik van verschillende accessoires en attributen
om accenten aan te brengen, contrasten te creëren of
juist dingen te benadrukken. Ook deze accessoires, soms
verworden tot kleine installaties, maken deel uit van de
tentoonsteling.
Naast deze tentoonstelling zullen er nog twee
exposities met een Vlaardings tintje te zien zijn:
Ter gelegenheid van haar 80e verjaardag exposeert Fijkje
Fontijne-Langejan van 8 november t/m 5 januari in Museum Vlaardingen. Haar schalen en vazen hebben vooral
betrekking op de zee en zijn vaak meerzijdig te bekijken.
Voor haar werken in brons laat zij zich inspireren door
het menselijk figuur en dieren.
De tentoonstelling ‘Nieuwe Vlaardingers’ sluit deze
winter haar reis door de stad af in Museum Vlaardingen.
De tentoonstelling markeert de uitzonderlijke toevlucht
van vluchtelingen uit Syrië en Eritrea naar o.a. Nederland
in 2015. 16 Nieuwe Vlaardingers vertellen hun verhaal,
over hoe zij hun geboorteland in oorlog zijn ontvlucht en
hier in Vlaardingen hun kansen om een nieuw leven op te
bouwen, met beide handen aangrijpen. En hoe gaat het
nu met ze?
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‘Zo’n trui zal mij wel staan,
stoer en echt Vlaardings’
Vlaardingse visserstruien
John Boere
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Zo zou onze burgemeester, Annemiek Jetten, gedacht
kunnen hebben toen zij op het Haring & Bierfeest enkele
dames van de breiclub van het museum sprak, die achter
een kraam zaten te breien. Een afspraak voor het aanmeten van een trui was gauw gemaakt. Vrijdagmorgen 26
juli was het zover in het museum Breien, koffiedrinken,
praten en opmeten gingen heel goed samen.
Al vanaf 2017 worden er door de breiclub Vlaardingse
visserstruien gebreid, met daarin verwerkt de originele
Vlaardingse patronen. De activiteit is mogelijk gemaakt
door de stichting Zeillogger Balder, en de Vrienden van
Museum Vlaardingen. Na voor alle mannen van de VL92
Balder een trui gebreid te hebben en donkerblauwe sokken, werkt men nu aan truien voor de rondleiders van
het museum. Binnenkort zijn deze prachtige donkerblauwe visserstruien en wollen mutsen ook te koop in
het museum.

Burgemeester Annemiek Jetten kreeg, behalve een trui, ook
een vissersvest, gebreid door Theo van der Linden.
Foto’s Hans Bakker

De Stadskraan komt er echt!
Siem van der Marel

Zonder voorbereiding geen succes!
Naar aanleiding van een bijeenkomst van de Erfgoedlijn Trekvaarten (onderdeel Beleidsvisie Cultureel Erfgoed Provincie Zuid-Holland) in Maassluis in mei 2018, is een voorstel gemaakt om de Vlaardingse stadskraan weer in ere te gaan
herstellen. In de daaropvolgende maanden is een projectvoorstel met een globale begroting uitgewerkt, wat uiteindelijk
in september 2018 vanuit de Erfgoedlijn Trekvaarten tot een positief advies aan de provincie heeft geleid.
Na verdere uitwerking van de begroting en fasering is het project door de provincie Zuid-Holland in de begroting
van 2019 opgenomen. Daarmee was de basis gelegd om ook andere fondsen over de brug te krijgen.
Behalve dat het projectplan voorziet in de heroprichting van de Stadskraan, zijn er ook promotionele- en educatieve activiteiten in opgenomen, zoals de toegang van publiek tot de werkzaamheden achter het museumgebouw, een tentoonstelling in het museum, de aanlichting van de kade inclusief de Balder en de gevel van het
museum etc.
Intussen zijn er voldoende fondsen om met de heroprichting van de Stadskraan te kunnen beginnen.
Ten behoeve van de definitieve bouwvergunning (die vereist is voor het aanvragen van voorschotten)
zijn opdrachten verstrekt voor het inmeten, maken van digitale tekeningen en constructieberekeningen. Dit was mogelijk doordat enkele subsidieverstrekkers de bijdrage al hadden overgemaakt.
Wij denken in oktober de definitieve bouwvergunning in bezit te kunnen hebben. Daarna kan
de aanbesteding plaatsvinden en met de werkzaamheden voor de heroprichting worden
begonnen. De formele kick-off kan dan in november plaatsvinden.
Met de nog te installeren commissies Educatie en PR en Marketing kan de volwaardige organisatie van start om het project van de heroprichting én de exploitatie tot
een succes te maken.
Overigens is het goed te vermelden dat de financiering volledig los staat van
de Stichting Museum Vlaardingen. De Stichting Stadskraan Vlaardin- 27
gen staat dus helemaal op eigen benen, maar werkt wel met het
museum e.a. samen.

Het ruim in beeld:
beeld in het ruim

Foto Hans Bakker

Maarten Bal
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De oplettende passant op de Westhavenkade ziet op donderdag
een ploegje mannen werken aan de restauratie van ons plaatselijke icoon, de VL 92 Balder. Duidelijk zichtbaar is de voortgang:
er worden zeilen vernieuwd, onderdelen geschilderd en aangepast of vervangen en de romp krijgt een nieuw verfje.
Minder duidelijk is wat er onderdeks gebeurt, maar ook daar
vorderen de werkzaamheden gestaag. Alleen is daar niet echt
sprake van een restauratie: de voormalige ruimen van het schip,
waar netten, tonnen en voedsel werden opgeslagen, zijn vervangen door één grote ruimte.
Waar bezoekers zich met grote moeite door de nauwe voormalige ruimen zouden hebben moeten wringen, is door de doorbraak daarvan gelegenheid geschapen om een informatieruimte
te maken, waar bezoekers ook bij minder mooi weer een beeld
krijgen van de Balder en de geschiedenis van de Vlaardingse
en Nederlandse Noordzeevisserij. De houtploeg heeft het ruim
volledig betimmerd en vanwege de authentieke uitstraling is
daarvoor vurenhout gebruikt voor de wanden en eiken op multiplex voor de vloer.
Behalve de beschieting van de wanden zijn ook banken en kasten gemaakt, is er een keukenblok geplaatst en niet te vergeten
een toiletruimte. Om toch aan de bezoeker een beeld te kunnen geven van hoe een loggerruim er uitzag, wordt momenteel
gewerkt aan een deels open tonnenruim. Maar daarmee zijn
de plannen voor de inrichting van het ruim nog niet voltooid.
Stichting Zeillogger Balder heeft een aantal rondleiders die de
bezoeker alles kunnen vertellen over het reilen en zeilen van het
schip in heden en verleden, de gebruikte visserijtechnieken en
zijn rol in de geschiedenis van de Vlaardingse en Nederlandse
visserijgeschiedenis. Ter aanvulling van deze mondelinge rondleiding is er in het ruim gelegenheid om door middel van filmen fotomateriaal een beeld te krijgen van wat de rondleiders wel
kunnen vertellen, maar niet altijd kunnen laten zien. Er zijn
daarvoor historische films aangeschaft die een beeld geven van
de Nederlandse Noordzeevisserij aan het begin van de vorige
eeuw.

Ook wordt gewerkt aan een diapresentatie op een kleiner
scherm, die onder andere een beeld geeft van de beroepen die
betrokken waren bij de uitoefening van de visserij. Verder kwam
de vraag naar voren, hoe wij publiek zouden kunnen verleiden
meer keren een bezoek te brengen aan de Balder.
Natuurlijk valt er altijd wel wat nieuws te vertellen over de geschiedenis van het schip, een afgerond restauratieproject of een
speciaal aspect van de Vlaardingse en Nederlandse visserij. Een
geregelde vernieuwing en uitbreiding van film- en diamateriaal
is ook een mogelijkheid.
Een ander plan, dat bovendien twee vliegen in één klap slaat, is
momenteel in de proeffase beland. Het betreft een wisselexpositie van foto’s met beelden van de visserij in heden en verleden.
Momenteel hangt aan de wanden van het ruim een vijftiental
foto’s op aluminium, die een beeld geven van de geschiedenis
van de Balder. Behalve mooi beeldmateriaal is het ook een waardevolle aankleding van de wanden aan stuur- en bakboordzijde
van het ruim.
Deze eerste tentoonstelling heeft als titel: Van Werkschip naar
Museumschip en is tijdens de reguliere openingsuren van de
Balder te bezichtigen.
De commissie die zich met de samenstelling van deze wisselexposities bezighoudt, kan overigens nog wel een tweetal leden
gebruiken die kennis hebben van fotobewerking en -verwerking.
Voor nadere inlichtingen kan contact worden opgenomen met
schrijver dezes (e-mail: maartenbal@kpnmail.nl).
Met veel plezier en doorzettingsvermogen werken de vrijwilligers van de Balder aan de realisatie van hun ideaal: de restauratie
van een zeillogger, zo veel als mogelijk naar de staat van haar
bouw in 1912.
Het ideaal om dat verhaal en de rol die de logger in de Nederlandse visserij heeft gespeeld anno 2019 goed voor het voetlicht
te brengen, vergt dus niet alleen kennis van oude technieken
maar, zoals in het ruim zichtbaar is, ook die van déze tijd.

Certificaat
Scheveningen 2019
Bert Otto
Het is niet allemaal direct zichtbaar wat voor werk door het team
Baldervrijwilligers, inclusief het
bestuur verzet wordt. Denk daarbij
aan onderhoud, inrichting van het
ex-tonnen-en nettenruim, sponsoring, activiteiten rond evenementen,
enz. Het vergt jaarlijks al gauw ruim
7.000 uur.
Vrijdag 14 juni jl. vertrok de VL92
Balder uit de haven van Vlaardingen
om onder zeil naar Scheveningen
te varen. Ter hoogte van Kijkduin
kwamen enkele schepen de Balder
tegemoet met aan boord tientallen
(oud-)vissers. Zij zagen na een tiental
jaren haar weer onder zeil; dit was
voor enkelen een emotioneel weerzien en deed hen terugdenken aan
die harde visserstijd op de Noordzee
in vroeger dagen.
Zaterdag daaropvolgend was het
Vlaggetjesdag in Scheveningen en
mochten wij ruim 400 bezoekers
aan boord ontvangen. 0ok voeren
wij weer mee in de vlootschouw op
zee en werden alle deelnemende
schepen door een deskundige beoor-

De Balder onder
zeil op volle zee
bij Scheveningen.
Vlaggetjesdag
2019.
Foto:
Teun den Dulk

deeld op o.a. staat van onderhoud,
originaliteit, enz.
Tot aan het einde van de dag bleef
de bemanning in het ongewisse over
de uitslag. Maar daarna ontving de
schipper van de Balder na enkele
mooie woorden, uit handen van mr.
Henk Grootveld het certificaat met
verwijzing naar originaliteit en beste
staat van restauratie, c.q. onderhoud. Hiermee sprak de jury haar
waardering uit voor de vele jaren

van inzet van de ruim 40 vrijwilligers
bij de Balder. Dit was het tweede
opeenvolgende jaar dat wij een certificaat mochten ontvangen. In 2018
was dat voor het best onderhouden
ex-vissersschip.
Zondagochtend vertrok de Balder
weer richting haringstad Vlaardingen, om daar in de middag haar
vertrouwde ligplaats voor Museum
Vlaardingen in te nemen.
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SPONSORVAART 7 JULI
Karel Schot
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Op 7 juli was het weer zover: onze eerste sponsorvaart
van dit jaar. De weersomstandigheden waren goed, dus
ook dat hadden wij evenals vorig jaar weer mee. Onze
gasten waren geïnformeerd dat het inschepen om 12.00
uur zou beginnen en dat we erop vertrouwden dat om
12.15 uur eenieder aan boord zou zijn. Het enthousiasme was bij sommige van onze gasten zo groot, dat
deze al om 11.30 uur aan boord waren en dit is voor
de organisatoren natuurlijk altijd leuk om te ervaren.
Iedereen was dus ruim op tijd aan boord, maar op
enig moment telden wij meer personen dan het totaal
van onze passagiers- en bemanningslijst. Er bleek een
verstekeling aan boord, prima vent overigens, en die
hebben wij dan ook van eten en drinken voorzien; het
was onze man voor de technische aangelegenheden
binnen het bestuur.
De bedoeling was om rond de klok van 12.30 uur te
schutten, maar dat zat even tegen.
De sluiswachter had een probleem met één van de
deuren en er zat dus niets anders op dan te wachten tot
het probleem verholpen was. Maar zoals een bekend
voetballer ooit eens zei: “Elk nadeel heb z’n voordeel”.
Er kon nu in alle rust geluncht worden. Onze Cees en
zijn assistentes Jacqueline en Elise, hadden een heerlijk
broodje haring bereid en dat smaakte onze gasten
uitstekend.
Rond 13.30 uur kregen wij van de sluiswachter het
sein dat wij ons klaar konden maken om de sluis in te
varen. Helaas werd vastgesteld dat onze boegschroef
niet functioneerde, maar onze schipper Joop en zijn
bemanning, bestaande uit Aad, Jan en Joop, hadden er
geen enkel probleem mee om de VL92 Balder feilloos
de sluis in te manoeuvreren.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om stuurboord uit
te gaan richting het Delta Hotel om ons daar nog even
te tonen - altijd leuk voor de daar aanwezige gasten maar gezien het tijdstip werd besloten direct de rivier
over te steken en richting Rotterdam te varen.

De wind stond gunstig en zodra de zuidkant van de
rivier was bereikt konden de zeilen worden gehesen.
Ergo, werk aan de winkel voor onze gasten. De zeilen
werden gehesen onder het nauwlettend toeziend oog
van onze zeilmaker Joop. Eenieder was onder de
indruk, niet alleen vanwege de aanblik, maar ook
vanwege de inspanningen die verricht waren. Gelukkig
had de sponsorcommissie, bestaande uit Gera en Karel,
de gasten aangeraden vooraf spek en spinazie te eten.
Zo werd er rustig op zeil naar Rotterdam gevaren. Bij
Hotel New York, het voormalig hoofdkantoor van de
Holland Amerika Lijn, stuurde onze schipper Joop
bakboord uit om de terugweg naar Vlaardingen te
aanvaarden. Onderweg hadden wij veel belangstelling; het is natuurlijk een majestueus gezicht om onze
VL92 Balder op zeil over de Maas te zien glijden en er
werden dan ook talloze foto’s gemaakt.
Ter hoogte van de Vulcaanhaven werd de vaart uit het
schip genomen om de zeilen weer te strijken en ook
hier hielpen onze gasten graag aan mee. Kort na 16.30
uur werd de haven van Vlaardingen weer ingevaren en
konden wij vrijwel direct weer schutten.
Omdat de boegschroef nog altijd niet functioneerde,
werd ervoor gekozen om de
VL92 Balder niet te keren, maar om met bakboord
voor de kant te gaan om af te meren. Paste eigenlijk
best goed, want de donderdag erna moest de bakboordzijde geverfd worden. Dus ook hier weer werd gedacht
aan de ooit zo wijze woorden van Johan Cruijff.
Tijdens het afmeren werd er aan de gasten een platvinkje Schelvispekel overhandigd wat zeer op prijs werd
gesteld. Uiteindelijk beluisterden zowel Gera als Karel
één en hetzelfde verhaal: “Ook al hadden wij vandaag
niet kunnen varen, wij waren toch aan boord gebleven, het was hartstikke gezellig”. Dat was goed om te
horen, want daar doen wij het met ons allen tenslotte
voor.

Foto Karel Schot

De kraai was weer actief
Johan

Toen wij enige tijd geleden met de VL92 Balder
terugkwamen aan de kade na een middagje varen,
werden wij door twee geïnteresseerden bewonderd.
Ik zeg hier wij, maar het spreekt voor zich dat hier de
Balder wordt bedoeld. Het echtpaar had inmiddels het
museum bezocht maar wilde toch ook nog wel iets over
de Balder weten. Toevalligerwijs was Johan ook aan
boord en hij heeft het nodige verteld.
Johan zou Johan niet zijn als hij bij het verlaten van
het schip deze mensen ook niet het donateurschap
onder de aandacht had gebracht, maar zij zeiden dat
zij uit het verre zuiden kwamen en dat toch niet zo zagen zitten. Het echtpaar nam echter wel Johans kaartje
in ontvangst om thuis nog eens naar de website van de
Balder te kijken. Wat schetst de verbazing van Johan
als hij twee/drie weken na het bezoek van dit paar een
e-mailberichtje ontvangt met de volgende strekking:
“Knap wat jullie als vrijwilligers gepresteerd hebben.
Wij wonen te ver weg, in Zuid Limburg, om donateur
te worden van de Balder, maar wij willen jullie wel
eenmalig supporten”.
Dit heeft het echtpaar ook gedaan en wij (Stichting
Zeillogger Balder) kregen een donatie overgemaakt.
Leuk toch dat wij ook op zo’n manier gesteund worden.
Gedurende de vaartocht op 7 juli was Johan - ja, hij
was alwéér aan boord - in de gelegenheid om nog eens
met de sponsor van het ‘coverdoek’ te praten over het
nog ontbrekende stuk voor het kluiverzeil en de fok, in
totaal zo’n 20 meter. De toezegging liet niet lang op
zich wachten en daar zijn wij als Stichting Zeillogger
Balder weer erg blij mee. Straks ziet de VL92 Balder
er weer strak uit, alle zeilen en de cover van de sloep in
één kleur ingepakt.
Ook werd er met iemand gesproken over een vaartocht
in het volgend jaar. Johan zal hier te zijner tijd over
benaderd worden om eens met elkaar uit te pluizen wat
hier de mogelijkheden zijn.

Toen aan het eind van de
zonnige middag eenieder tevreden
huiswaarts keerde, kreeg Johan van één
van de gasten nog iets extra’s toegestopt voor de
onderhoudspot. Hieruit blijkt maar weer eens hoeveel
mensen - en ik heb dit al eerder gezegd - de VL92
Balder een warm hart toedragen.
Recentelijk werd er vanuit de vrijwilligers weer een
beroep op Johan gedaan. Onze timmermannen gaan
nu zelf het dek onderhouden en daarvoor zou het toch
heel handig zijn om over een zogenaamde multitool te
beschikken. Na contact met één van de grotere bouwmarkten mocht Johan er één uit komen zoeken. Het
apparaat was precies wat de heren zochten en zij zijn
zeer content met het stukje gereedschap, met behulp
waarvan zij een goed product kunnen leveren.
Vorig jaar dreigde de verf op te drogen, maar tijdens
een vaartocht met sponsoren werd Johan verteld dat wij
voor dit jaar toch wel weer een beroep op hen mochten
doen. Wij moesten in september/oktober ons verlanglijstje maar sturen voor 2019. Zo geschiedde en begin
dit jaar konden de cadeaus worden opgehaald; er was
echter één kleur vergeten: zwart.
Johan heeft schoorvoetend contact met deze sponsor
opgenomen en kon blij verrast de Baldemannen mededelen dat het geregeld werd. In één woord geweldig om
zo’n sponsor te hebben.
Bij een sponsor van verf voor de binnenzijde van de
Balder kon eveneens verf worden opgehaald, zodat het
ruim ook van een vers kleurtje voorzien kon worden.
Johan zegt een ieder wederom hartelijk dank voor de
support en groet met “tot een volgende keer!.”
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Het verloren roer
Nico Pronk
Het zal in het najaar van 1956 geweest zijn dat we met
de VL 78 op haring lagen te vissen met de drijfvleet
(een passief vistuig dat als een kilometerslang gordijn
onder water staat) op ongeveer 40 mijl uit de Hollandse
kust.
De VL 78 Vlaardingen was een verbouwde hulpdamper (een ouder type visserschip, door stoomkracht
voortbewogen). Er stond nu een hoofdmotor in van
240 pk. Dat betekende dat er ook met het trawlnet (een
actief vistuig dat achter een visserschip wordt voortgesleept) ‘s winters op platvis kon worden gevist en ’s
zomers op haring.
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Het was slecht weer geweest en we
hadden een etmaal liggen ‘steken’
(met de kop op de zee). De storm
woei eerst uit het zuidwesten.
Later, na het passeren van de diepe
depressie, schoot de wind uit naar
het noordwesten en nam nog in
kracht toe. Dat veroorzaakte een
door elkaar lopende zee, wat tot
gevolg had dat het schip zwaar lag
te stampen en te slingeren. Met
slecht weer kon je niet aan dek
komen wegens overslaande zee.
Dus, behalve de wachtslui die in de
brug stonden of zich in de machinekamer bevonden, lag een ieder
in de kooi. Dat was de plek waar
je je het best kon bevinden op een
slingerend en stampend schip. Voor
de matrozen en de jongens was de
kooi toch ook níet zo’n goeie plek,
omdat het verblijf waar de betreffende kooien waren in
het voorschip was (het voorin). Op een stampend schip
is dat de slechtste plek, omdat het voorschip op en neer
wordt gegooid door de hoge golven. Als je met slecht
weer, met een zwaar stampend schip in je kooi lag, kon
het voorkomen dat je, wanneer het schip na een hoge
golf een duik nam, een moment zweefde en vrij kwam
van je matras (strozak). Waarna je dan weer met een
plof op je matras neerkwam.
Maar in de namiddag was de wind afgenomen en de
weerberichten voorspelden beter weer. De hoge zee was
ook wat aan het afnemen en mijn vader, die schipper
was, wilde gaan ‘schieten’, de drijfvleet in zee zetten.
Dat gebeurde op de meeste Hollandse vissersschepen
als volgt. De schipper ging op het voorschip het voorroer (op de VL 78 was dat ingebouwd) bedienen en de
machinist stond in de brug en bediende de hoofdmotor.
Omdat de drijfvleet in zee werd gezet met een achteruitvarend schip, moest het voorroer worden gebruikt

om goed te kunnen sturen. Een achteruitvarend schip
luistert heel slecht naar het normale roer.
Toen we op het bestek (de positie) waren waar mijn
vader wilde gaan vissen zetten we de ‘schietvlag’ op om
aan te geven dat we de drijfvleet in de zee wilden zetten en zette de machinist de motor op ‘achteruit’. Onmiddellijk na het achteruitslaan van de motor hoorden
we bij het achterschip een paar harde klappen, waarop
de machinist de schroef onmiddellijk stopzette.
Bij het overboord kijken achterop zagen we, toen het
schip z’n achterschip oplichtte, nog even het roer staan
zwaaien, waarna het omviel en naar de zeebodem wegzakte. De roerkoning bleek te zijn gebroken.

De roerkoning is een massief rondijzer dat van de
bovenzijde van het roer, verticaal door het schip heen
loopt tot boven het dek. Daaraan is een constructie
bevestigd die het mogelijk maakt om het roer naar
weerszijden te laten draaien en zodoende het schip te
besturen. Het breken van de roerkoning was waarschijnlijk in gang gezet toen de VL 78 lag te steken
met het slechte weer, waardoor er veel krachten
kwamen op het roer en dus ook op de roerkoning. Met
behulp van het ‘gatzeil’ (bezaanzeil) kon de VL78 goed
met de kop op de wind worden gelegd zonder roer.
Na contact te hebben gehad met de reder D. Kwakkelstein en met de betreffende schipper, werd besloten dat
de stoomfiets (een recenter Vlaardings visserschip door
stoom voortbewogen) VL 203 Dina met schipper Jan
Goedknecht de VL 78 naar Vlaardingen zou slepen.
Er stond nog steeds een woelige zee en om het ongelijk
rukken van de twee schepen aan de tros te dempen
werd, vanaf de VL78 eerst een zware ankerketting

uitgevierd, waaraan een dubbel nieuw reeptouw (wordt
bij het inhalen van de vleet gebruikt om de netten uit
de diepte van de zee te halen) van de VL 203 werd
bevestigd. Die nacht werd, met goed resultaat, de VL
78 richting Hoek van Holland gesleept.
Op enige mijlen van de ingang van de Nieuwe Waterweg werd, om de afstand tussen de twee schepen te
verminderen, de sleeptros ingekort. Dit werd bereikt
door het dubbele reeptouw in te hieuwen. Er werd dus
alleen gesleept met de ankerketting. Een haveningang
heeft immers geen ruimte genoeg om twee schepen,
met een sleeptros van een aantal honderden meters,
achter elkaar te laten binnenkomen.
Toen de VL 203 aan de ingekorte sleeptros begon te
trekken, knapte al spoedig de ankerketting alsof het
een zijden draadje was. Ook pogingen om alleen met
het dubbele reeptouw de VL 78 binnen te brengen
mislukten.
Goede raad was duur omdat de kust steeds dichterbij
kwam. De (dure) hulp van een sleepboot werd door
mijn vader geweigerd en hij besloot toen dat we met
een achteruitvarend schip de Nieuwe Waterweg zouden opvaren. Zo gezegd zo gedaan. Mijn vader ging
op de brug en zette de scheepsmotor op ‘vol achteruit’. De machinist ging naar de machinekamer om te
controleren of de temperatuur van de hoofdmotor niet
te veel opliep en ikzelf (stuurman) stond met een aantal
matrozen aan het takel dat het voorroer aandreef. De
havenautoriteiten waren inmiddels gewaarschuwd en
wisten dat de VL 78 achteruit de Nieuwe Waterweg
zou oplopen.
De VL 203 voer dicht met ons mee om in te kunnen
grijpen als er iets zou mislopen. Alles ging goed. Op
aanwijzingen van m’n vader stuurden wij het schip de
Nieuwe Waterweg op waar wij, ter hoogte van Hoek
van Holland, voor anker gingen. Daar kwam de VL
203 langszij en werden de twee schepen goed aan
elkaar vastgemaakt. Na enige uren stroomopwaarts
varen zijn we veilig in de Nieuwe haven van Vlaardingen afgemeerd.
Na enige dagen werd een nieuw roer gemonteerd en
kon de VL 78 weer ter visserij gaan.
Achteraf heb ik me afgevraagd waarom mijn vader
besloot om de sleepboothulp te weigeren:
1 Mijn vader hield ervan om, voor hem verantwoorde,
risico’s te nemen. Tegenwoordig speelt het veiligheidsaspect een grotere rol dan voorheen.
2 Zoals gezegd was sleepboothulp duur en in die tijd
deed men er alles aan om de kosten te drukken voor de
rederij en de verzekering.
3 Als het slepend schip het gesleepte schip binnenbracht, kreeg de bemanning van het slepend schip een
hogere uitkering dan wanneer de klus vóór de haven
werd overgegeven aan een sleepboot. Ik denk dat de
bemanning van de VL 203 daarvan profiteerde.

Het verloren roer
Arie Goedknecht (zoon van schipper Jan Goedknecht)
Schipper Pronk met zijn bemanning
zat reeds vroeg in spanning.
Want, wat was er gebeurd?
Het roer was van zijn schip gesleurd.
Met windkracht 7 lag het schip
te slingeren als een dronken kip.
Maar hoe het schip nu weer te draaien?
Het roer was immers naar de haaien!
Maar de schipper had vernomen
dat Jan Goedknecht naar huis was gaan stomen.
Dus Jan Goedknecht werd gelast:
“Maak de ‘Vlaardingen’ maar vast”.
Met ankerketting van 60 vaam
hing ‘Vlaardingen’ achter ‘Dina’ aan.
Jonge, Jonge, wat een troost,
We lagen nu weer O.Z.O.
De hele nacht is verder goed verlopen,
maar ’s morgens is de tros gebroken.
Nog 3 of 4 keer brak de tros.
Toen zei de schipper: “Laat maar los”.
Maar tussen al deze bedrijven
moest men oppassen voor de lijven.
Want we waren zo-even
tegen de Maasvlakte aangedreven!
De schipper nam toen een besluit
En riep: ”Haal de pen van ’t voorroer uit”.
Toen het gatzeil was weggenomen,
zijn we achteruit gaan stomen
en - door de branding heen gevlucht slaakten we allemaal een zucht.
Toen, op de Waterweg aangekomen,
heeft Jan Goedknecht ons weer opgenomen.
In Vlaardingen aangeland,
lag het schip gauw aan de kant.
Om hier nu een eind aan te laten,
zeg ik: ”Daar kunnen we nog van praten”.
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Boekennieuws
Eiland in de nevel, …
Lodewijk Dros

‘Eiland in de nevel, Romantische
omzwervingen van Pieter Kikkert,
de eerste wandelaar op Texel in 1791.’
Een lange titel voor het boek dat
Lodewijk Dros deze zomer het licht
deed zien. De vraag die de lezer
zal opwerpen, is waarom De Spil
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er aandacht aan besteedt. Welaan
vrienden, alles heeft te maken met
de jaren dat Kikkert in Vlaardingen woonde en werkte. Bovendien
heeft de naam Kikkert een lokale
gevoelswaarde, want de 100-jarige
Piet Borsboom is familie van hem.
‘Eiland in de nevel’ begint met
wandelingen van Pieter Kikkert
als eerste wandelaar op Texel. In
de vroege zomer van 1791 maakte
hij een voettocht over het eiland,
vijftig kilometer lang, nadat daar
een storm had huisgehouden. Kikkert genoot intens van de woeste
natuur, wat nog werd verhevigd
door een romantische dichtbundel
die hij bij zich had. Hij werd zozeer
‘door verrukking weggesleept’ dat
hij bijna het leven liet door het
wassende water van Texel. Met zijn
goede pen en dankzij zijn schildersoog – hij was ook een begenadigd
etser – wist Pieter Kikkert een verrassend modern beeld te geven van
de wereld waarin hij leefde. Hij was

lid van een geheim genootschap en
had belangstelling voor literatuur,
theologie en politiek. Zo lezen we
niet alleen over zijn wandeling op
Texel, maar ook over Leidse kunst,
een Curaçaose slavenopstand, de
Vlaardingse visserij en bezoeken
aan Willem V. Lodewijk Dros
laat zien dat er een overeenkomst
bestaat tussen de Romantiek en
onze eigen tijd, waarin we van de
natuur willen genieten, reislustig
zijn en zoeken naar identiteit. Door
aandachtig om ons heen te kijken
en het landschap te ervaren, zoals
Kikkert aanbeval, leren we niet
alleen Texel – dat Nederland in het
klein is – maar ook onszelf beter
kennen.

In Vlaardingen
In hoofdstuk 5 vertelt de auteur
meer over de Vlaardingse periode
van Pieter Kikkert. Dat onderwerp kreeg de titel mee ‘Bedaard:
beschaving in Vlaardingen (1809
– 1855).’ Dat was in zijn drukke
leven een aardig lange periode.
‘Pieter was met zijn karakter en als
veelzijdig kunstenaar de aangewezen persoon om de stad aan de
Nieuwe Maas enige beschaving te
brengen en als het aan hem lag ver
daarbuiten,’ schrijft Dros. Dat zegt
iets over die stad, maar meer nog
over Kikkert. Hij was behalve gemeentelijk ontvanger ook boekhouder van een rederij. In die tijd was
Nederland bezet door de Fransen,
die het de Hollanders moeilijk
maakten om handel te drijven. Dat
maakte dat er werd gesmokkeld,
onder andere met een hoeker van
Kikkert. Er gingen toen wanten en
sokken vanuit IJsland naar Texel.
Dat bleef door de autoriteiten niet
onopgemerkt en Pieter zag de bui
al hangen. Rustig wachtte hij ‘in
christelijke bedaardheid’ met zijn
sidderende gezin zijn arrestatie af
en las voor uit de Bijbel en bad.
Hij werd inderdaad gearresteerd
en vreesde dat hij nooit meer die
vreselijke Rotterdamse kerker kon
verlaten. Na zes lange maanden
werd hij vrijgelaten.

‘Eiland in de Nevel’ is een uniek
boek dat soms enigszins langdradig is, fraai geïllustreerd en een
mooie biografie over een bijzondere
Vlaardinger.
‘Eiland in de nevel, Romantische
omzwervingen van Pieter Kikkert,
de eerste wandelaar op Texel in
1791.’
Lodewijk Dros
Uitgever: www.booomgeschiedenis.nl

Frans Assenberg

Het logboek van de zeevaarder
Huw Lewis Jones
Ik ben niet zo van het schrijven
van een blog, maar tijdens mijn
zeil- en vaartochten mag ik graag
vastleggen wat ik zie en meemaak.
Tegenwoordig kunnen we onze
bezigheden en interesses delen met
behulp van camera’s en selfiesticks,
via platforms als Facebook, Twitter
en Instagram. Maar bij het lezen
van Het logboek van de zeevaarder
ontdekte ik dat de conventionele
manier van vastleggen met gebruik
van pen, potlood en papier ook zijn
charme heeft. “Neem papier en
inkt mee,” adviseerde een anonieme
Engelse matroos een andere in de
jaren 1580, “en houd een continu
dagboek bij ... dat het kan worden
getoond en gelezen op uw terugkeer.”
Een schipper doet dit in een
logboek, waarin de metingen van
de log, dus de snelheidsmetingen,
maar ook de weersomstandigheden, de situatie aan boord en de
scheepsbewegingen genoteerd
worden. Deze gegevens waren van
groot belang voor de positiebepaling. Daarnaast wordt de weersomstandigheden, situaties aan boord,
scheepsbewegingen genoteerd die
(later) van belang kunnen zijn.

Het algemene doel van een logboek is dat later teruggelezen kan
worden wat er precies gebeurd is op
een bepaald moment. Ook is het
van belang dat de vastleggingen
in een logboek authentiek zijn. De
gegevens mogen niet zonder meer
verwijderd of gecorrigeerd worden.
Het bijhouden van een logboek is
iets wat al eeuwen gebeurt. Poolreiziger Huw Lewis-Jones neemt ons
in Het logboek van de zeevaarder
mee op ontdekkingsreis. Aan de
hand van originele logboeken,
brieven en dagboeken volgen we de
reizen van bekende kapiteins, maar
ook van matrozen, scheepskoks,
chirurgijns, kunstenaars en avonturiers. We kijk mee over de schouders van nautische ontdekkingsreizigers als Sir Francis Drake, Susan
Veeder, en Willem de Velde.
Het is daardoor een opmerkelijk
boek geworden, met verhalen uit
de eerste hand, prachtig beeldmateriaal, essays van hedendaagse
zeevaarders en een exclusief voorwoord van zeezeiler Henk de Velde,
die zes keer alleen de wereldzeeën
bevoer. Wanneer hij geen boeken
schrijft, vaart hij vaak rond Antarctica en over de Grote Oceaan.
De intrigerende en betoverende

schetsen en tekeningen in dit boek
weerspiegelen op briljante wijze de
geest van de oceanen en de magie
van de zee. Zolang mensen op
avontuur zijn gegaan, lijkt het erop
dat we een aangeboren verlangen
hebben om onze ervaringen aan
anderen mee te delen. “We zouden
geen zeereis maken om er nooit
over te praten…”, schreef de Franse
wiskundige en wetenschapper
Blaise Pascal in 1669, “…en voor
het plezier van het zien, zonder
hoop ooit te kunnen communiceren.” Sommige zeevarenden waren
professionele kunstenaars en hun
werk is voorspelbaar goed: het
blijkt dat bijvoorbeeld Turner een
goede hand had bij het schilderen
van zeegezichten. Interessanter zijn
echter de schetsen gemaakt door
mensen zonder serieuze artistieke
ambities, bij wie passie en gedrevenheid en de kunst van het kijken
duidelijk zichtbaar zijn.
Het boek van Lewis-Jones heeft
alles in zich. Eerder verscheen in de
zelfde lay-out Het logboek van de
ontdekkingsreiziger.
Auteur: Huw Lewis Jones
Uitgever: Omniboek
ISBN 9789401915922
Hardcover 304 pagina’s

Bert Otto

Oh ja! Het alfabet van onze
jeugd
Rob Krabben
Twee lege conservenblikken en
een stuk touw
Kennelijk omdat de generatie
babyboomers collectief aan het
herinneren is geslagen - ik ben er
ook lid van en doe vrolijk mee komen er regelmatig boeken over
de naoorlogse jaren uit. Het boek
‘Oh ja! Het alfabet van onze jeugd’
dat oud-Vlaardinger Rob Krabben heeft geschreven, is ook zo’n
uitgave. Rob kwam bij mij thuis
erover vertellen: twee journalisten
met dezelfde belangstelling.
Rob Krabben is een geboren en
getogen Vlaardinger maar eenmaal
volwassen vond hij de luchtkwaliteit

zo slecht geworden dat hij samen
met zijn vrouw naar het oosten van
Nederland trok. Momenteel woont
hij in Warnsveld bij Zutphen. Hij
zegt over zijn boek: “Het begon
ermee dat, als ik met familie, leeftijdsgenoten en vrienden praatte,
ik erachter kwam dat, als wij het
over onze jeugd hadden, sommigen zo ontzettend veel vergeten
waren. Al pratende bleek dat als
ik iets vertelde, zij zeiden: ‘Dat is
waar ook!’ En dan borrelde bij hen
ook weer wat op. En dat vonden
wij allen leuk. Ik ben dan ook een
aantal jaren geleden begonnen om
onderwerpen daarover te verzamelen. Ik had op een gegeven moment
honderden onderwerpen. Toen ben
ik dat een beetje gaan selecteren en
gaan uitwerken. Enerzijds dacht
ik ‘misschien zit er nog een aardig
boek’ in en anderzijds: ‘als ik het op
papier zet, leg ik voor mijn kinderen vast hoe het vroeger was.’”
‘Oh ja! Het alfabet van onze jeugd’
is een mooi boek geworden. De
onderwerpen zijn door Krabben
netjes op alfabetische volgorde gerangschikt; zonder een voorwoord
of inleiding. Ik heb die niet gemist,
want je begint meteen te lezen. Er
is een goede balans gevonden tussen de hoeveelheid tekst en de illustraties. Hoe de individuele lezer
op die naoorlogse jaren terugkijkt
is persoonlijk. Maar, het lezen van
het boek en het bekijken van de
illustraties kan niet anders dan nos-
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Vis in beeld
Henk Slechte

Foto:
Frans Assenberg
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talgische gevoelens teweegbrengen.
Is dat erg? Nee, juist leuk! We zijn
met pensioen, althans de meesten,
en hebben daar wel tijd voor.
Amandelen knippen
Wie weet nog hoe je amandelen
vroeger werden geknipt? Dat trauma ging gelukkig mijn deur voorbij,
maar niet voor mijn broertje die na
de vreselijke ingreep half dood door
een taxichauffeur de woonkamer
werd binnengedragen. Een foto van
de BLO-school in de Zomerstraat
roept meteen de herinnering op van
de bijnaam die wij die school gaven,
maar die ik hier niet zal herhalen.
Maar, iets positiever: kent u nog het
bliklopen? Twee lege conservenblikken en een stuk touw en weg
ging je. Voor ons smalle budget in
de jaren ‘50 eindelijk iets wat wij
ook hadden als kind. Nog een paar:
de knopendoos waarmee het prachtig spelen was. Koffie zetten, in de
jaren ‘50 een hele klus van malen
tot het toevoegen van een beetje
Buisman (koffiearoma) en het
opgieten van de koffie. Waar is het
knikkeren gebleven? De kolenboer
bracht zakken met kolen die hij in
de kolenkist stortte. De kruidenier
is verdwenen, sokken worden niet
meer gestopt, ladders (in nylons)
worden niet meer opgehaald enzovoort.
Goed boek en vlot geschreven.
Zeker voor je verjaardag vragen.
Anders krijg je met de mattenklopper…

Frans Assenberg

Bij de opening van de expositie
‘Schoon aan de Haak’ toonde
schrijver/historicus Henk Slechte
het eerste exemplaar van zijn boek
‘Vis in beeld’. Op dat moment was
het nog niet beschikbaar, nu zijn
wij enkele maanden verder en is het
boek volop verkrijgbaar.
Het boek is een leidraad bij de
expositie in het Dordrechts Museum ‘Beet! Vissen naar verborgen
betekenissen’.
Slechte gaf het zelf al aan: het is
geen catalogus bij de expositie, ondanks het feit dat de geëxposeerde
werken ook in het boek voorkomen.
Het is los te lezen, maar met samen
een bezoek aan de tentoongestelde
werken spreekt het meer tot de
verbeelding: een kunstwerk moet je
fysiek kunnen waarnemen en op je
zintuigen laten inwerken. Kortom:
op naar Dordrecht- maar waarschijnlijk bent u daar al geweest.
(het kan nog tot en met 10 november 2019)
Het boek heeft een fors formaat
en een groot aantal bladzijden en
is ruim voorzien van prachtige
kleurenfoto’s. Daardoor komen
de getoonde werken goed tot hun
recht, enkele zijn zelfs gedrukt over
twee pagina’s.
In de inleiding schrijft Slechte over
de duiding van vis in de Nederlandse kunst:
Dit boek onderzoekt het overdrachtelijk gebruik van vis, vissers
en visserij in de Noord- en ZuidNederlandse beeldende en toegepaste kunst. Vis speelde in onze
contreien van de late middeleeuwen

tot ongeveer de achttiende eeuw
een belangrijke overdrachtelijke rol.
Men communiceerde vroeger meer
in zegswijzen en spreekwoorden
dan nu, en dus werden boodschappen toen ook vaker aan de hand van
zinnebeelden en spreekwoorden
verbeeld.‘
Aan de huidige tijd is ook aandacht
geschonken. Binnen de Cobraschildersgroep was vis ook een bron
van inspiratie. Er staat ook een
leuke anekdote in het boek over de
Rotterdamse vishandel Schmidt die
in 1996 vond dat ‘vis’ zoveel onplezierige associaties opriep.
Slechte levert een prachtig ‘levenswerk’ af, gezien het aantal jaren
dat hij erin gestoken heeft. Hij is
eerder bekroond voor het boek ‘De
Geschiedenis van Deventer’. Hieraan heeft hij vijf jaar gewerkt. Ook
aan de totstandkoming van ’Vis in
beeld’ gingen jaren aan onderzoeken, selecteren en schrijven vooraf.
Dit boek is een aanwinst voor de
boekenkast.
Aantal pagina’s 204
Auteur Henk Slechte
Uitgeverij Wbooks
EAN 9789462583290
Bert Otto

Informatieavond:
Aquarium - met of zonder water?
Tijdens de ALV van 11 april heeft Léanne Selles
wat meer verteld over haar plannen met het museum. Daarbij is ook het oude idee van de Vrienden betreffende een aquarium genoemd. Léanne
heeft daarbij aangegeven dat zij, om verschillende
redenen, geen voorstandster is van de aanwezigheid
van een aquarium. Wel wordt nagedacht over een
alternatief.
Het bestuur van de Vrienden heeft daarbij toegezegd de Vrienden te zullen informeren als er meer
bekend zou zijn over dat alternatief.
Op 11 juli was het zover. Martin van den Berg,
Strategic Director van MCW, gaf een presentatie
over een eerste concept voor de omvorming van het
oude idee van ‘een aquarium met water’ naar dat
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van een interactieve en eigentijdse opstelling die het
mogelijk maakt om de (Vlaardingse) visserij te laten

®

(her)beleven, maar ook ruimte geeft aan actuele
onderwerpen zoals de bescherming van het mariene
milieu.
Indrukwekkend en geschikt voor jong en oud op
een manier waardoor je nog een keer terugkomt
naar Museum Vlaardingen, ook omdat wisselingen
in de presentaties tot de mogelijkheden behoren. Na
de presentatie, die een behoorlijke mate van instem-

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

ming ontving, was er voldoende ruimte om vragen
te stellen.
De informatieavond diende haar doel!
Aansluitend werd de gelegenheid gegeven om de
bijzondere tentoonstelling ‘Schoon aan de Haak –
schilderachtig vissersleven’ te bezoeken. Museum
Vlaardingen had speciaal hiervoor een exclusieve
rondleiding georganiseerd, waarvan door veel
Vrienden dankbaar gebruik werd gemaakt.

Fysiotherapie, manuele therapie, bekkenfysiotherapie,
oncologische revalidatie, COPD, claudicationet
en medische trainingstherapie.
Afspraak binnen 2 werkdagen.
Dirk de Derdelaan 41
3132HA Vlaardingen
010-4341177
Praktijkfysio@hetnet.nl
www.fysiowestwijk.nl

AGENDA

Oktober
Maand van de geschiedenis: Verhaal op zaal

Museum Vlaardingen

11 t/m 13 oktober
Nationale Archeologiedagen

Website: www.museumvlaardingen.nl

2 t/m 27 oktober
Kinderactiviteit Zoekkelder “Reis mee”

Facebook: www.facebook.com/museumvlaardingen

12 mei t/m 27 oktober
Kindertentoonstelling Waterdicht?!
22 juni t/m 10 november:
Tentoonstelling Schoon aan de haak. Schilderachtig vissersleven
20 juli t/m 27 oktober
Tentoonstelling Haringkoppen niet te stoppen
29 juli t/m 27 oktober
Tentoonstelling De Slag geslagen. Souvenirs van de Slag
bij Vlaardingen 2018
4 oktober t/m 26 januari
Tentoonstelling Westhavenkade in beeld. Iconen aan het
water
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CONTACT

17 oktober
Lezing: Aanleg Nieuwe Waterweg (Henk van der Lugt)
8 november t/m 5 januari
Tentoonstelling Keramiek van Fijkje Fontijne-Langejan

E-mail:

Stichting Zeillogger

		

Balder

mail@museumvlaardingen.nl

Stichting Zeilloggerbalder

Website: www.zeilloggerbalder.nl
E-mail:

info@zeilloggerbalder.nl

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

@SZBVL92

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

vrienden@museumvlaardingen.nl

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

SPONSOR DE SPIL

15 november t/m 26 januari
Tentoonstelling Nieuwe Vlaardingers op reis. Portetten
en verhalen
23 november t/m 23 februari
Tentoonstelling Verblijven, vertrekken en een zakdoek
voor de dokter…
28 november
Lezing: Vlaardingen en de slavernij (Jan van de Voort)
8 december
Muziek bij de buren
Voor actuele informatie, locaties en tijdstippen, zie de website van Museum Vlaardingen.

STOUT GRAFISCHE DIENST VERLENING

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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