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Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2018
Het verenigingsjaar 2018 stond in het teken van het 30-jarig bestaan van de Vrienden ter
gelegenheid waarvan het Vlaardings Woordenboek aan alle Vrienden wordt aangeboden als
verjaardagscadeau.
De opdracht voor het schrijven van het woordenboek werd uitgevoerd door drs. Stephan de
Vos, een lexicograaf die al meerdere woordenboeken van plaatselijke dialecten heeft
geschreven van vooral (ex)kustgemeenschappen. Ter voorbereiding op het schrijven van het
boek is een groot aantal oudere en zeer oude Vlaardingers door hem geïnterviewd teneinde
een lijst te kunnen samenstellen van specifieke woorden, uitdrukkingen en de uitspraak
daarvan. Zo ontstond het Vlaardings Woordenboek, dat mede mogelijk werd door financiële
ondersteuning door het Prins Bernhard Cultuurfonds en de G. Ph. Verhagenstichting.
Op 21 november 2018 werd het Vlaardings Woordenboek in het bomvolle theater van het
museum gepresenteerd. De eerste exemplaren werden uitgereikt aan Emeritus hoogleraar
Nederlandse Taal- en Letterkunde Prof. Dr. Cor van Bree en aan de eerste voorzitter van de
Vrienden, de heer Leen van Bree.
Alle leden konden vervolgens in De Spil lezen dat er voor hen een Vlaardings Woordenboek
in het museum klaarligt en dat zij er ook voor kunnen kiezen dat het hen, na betaling van de
porto, toegestuurd wordt. Op dit moment heeft iets minder dan de helft van onze leden hun
boek opgehaald. Een ander deel heeft dat nog niet gedaan. Die boeken liggen nog enige tijd
klaar bij de balie van het museum en kunnen worden meegenomen op vertoon van uw
lidmaatschapskaart. Het is ook mogelijk een verzoek te doen om het boek op te sturen via
vrienden@museumvlaardingen.nl.
Het Vlaardings Woordenboek heeft inmiddels zijn weg naar de vele liefhebbers van dit genre
gevonden. Door veel boekhandels op verschillende plaatsen in ons land werden bestellingen
geplaatst.
Op 28 april 2018: werden tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) drie nieuwe
bestuursleden verwelkomd. De nieuwe leden zijn: Marja Tiemens-Idzinga, Willem Zwikker en
Nico Tiemens.
Hierdoor zijn bestaande vacatures ingevuld en kan het interim voorzitterschap, tot dan
ingevuld door Siem van der Marel, worden afgerond, echter niet zonder hem eerst enorm te
bedanken voor het invullen van de opengevallen post.
Na de ALV is de nieuwe samenstelling van het bestuur van de Vereniging Vrienden van
Museum Vlaardingen als volgt:
Marja Tiemens-Idzinga - Voorzitter
Niek van der Mark - Secretaris
Siem van der Marel - Penningmeester
Jan van Hemert – Lid, Redacteur Spil
John Boere - Lid, Coördinator evenementen
Willem Zwikker - Lid
Nico Tiemens - Lid

Op 1 november verwelkomden we de nieuwe directeur van het museum Léanne Selles.
2018 bracht verder de gebruikelijke activiteiten.
Er waren verschillende lezingen.
In februari over IMO door Marja Tiemens-Idzinga. IMO, de Internationale Maritieme
Organisatie, is een agentschap van de Verenigde Naties dat verantwoordelijk is voor de
veiligheid en beveiliging van de zeescheepvaart, de scheepvaartroutes en de zeevarenden
en de bescherming van het mariene milieu door de zeescheepvaart.
In maart gaf drs. Stephan de Vos een lezing. Een lezing die uiteraard ging over streektalen in
het algemeen en de ontwikkeling van het Vlaardings Woordenboek in het bijzonder.
In april gaf Ernst Lohmann een lezing over de overleden Vlaardingse stadsdichter Aat Rolaff.
In oktober was er een lezing door Siebe Idzinga over Vlaardingen in oorlogstijd. De lezing
ging over de “vergeten geus“ Abraham Fernandes. Een boeiend verhaal over de lotgevallen
van een Vlaardings gezin waarvan de vader wegens activiteiten voor de Geuzen werd
vermoord. De rest van het gezin vlucht met onbekende bestemming. Hun verhaal wordt met
niemand gedeeld en komt in de vergetelheid terecht. Totdat Siebe Idzinga zich erin vastbijt.
Zoals gebruikelijk organiseerden de Vrienden ook in 2018 weer verschillende evenementen.
De belangrijkste was de feestelijke binnenkomst van de nieuwe haring op 30 juni. Voor het
eerst in samenwerking met de stichting Halen & Brengen, de organisatie achter het Haring
en Bierfeest. Mede door het fraaie weer kwamen er veel bezoekers op het spektakel af.
Burgemeester Jetten nam de nieuwe haring in ontvangst en bracht die met de sjees naar
revalidatiehuis Marnix. Een welkome verrassing voor de (tijdelijke) bewoners.
Op zaterdag 7 juli organiseerden we in het museum de jaarlijkse reünie van oudmedewerkers en medewerksters van de haringvisserij en aan de haringvisserij gerelateerde
bedrijfstakken. Een belangrijk moment voor de mensen die - in de ruimste zin van het woord
- voor de Vlaardingse visserij werkten in de naoorlogse periode.
Breien.
De breigroep is een initiatief van Museum Vlaardingen. Tijdens een gezellig samenzijn in het
koffielokaal van het museum worden truien gebreid voor de bemanning van de Balder
alsmede voor de rondleiders in het museum. Vanuit de Vrienden ontvangt dit project een
financiële ondersteuning.
Onze Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen kent betrekkelijk veel leden van hoge
leeftijd. Om nieuwe leden te werven startten we eind 2018 met het aanbieden van een
lidmaatschap van minimaal 2 jaar (2019-2020) met als bonus het Vlaardings Woordenboek.
Verder werkten we mee aan een actie om Museum Vlaardingen grotere bekendheid te
geven. Daartoe verspreidde een groepje leden extra oplagen van de Spil die werden betaald
door een plaatselijke mecenas. In totaal werden gedurende 2018 ruim 3000 gratis extra
nummers verspreid in o.a. wachtkamers van artsen, op scholen, in verzorgingstehuizen en
verenigingskantines. Of we het doel, de bekendheid van De Spil en daarmee de bekendheid
van het Museum, de Vereniging Vrienden en de Stichting Balder onder de Vlaardingse
bevolking te bevorderen en te vergroten, hebben gehaald kunnen we niet bepalen.
Op 1 januari 2018 hadden de Vrienden 641 leden. Op 31 december 2018 waren er 627
leden. We sloten het jaar af met een actie voor een 2-jarig lidmaatschap waarop tot 1 januari
2019 in totaal 19 nieuwe leden reageerden. Deze actie loopt nog door tot en met 1 juli
aanstaande.

