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Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2019
Leden.
In 2019 meldden zich 28 nieuwe leden aan. De krimp van het ledenaantal zet weliswaar door
maar met een lager aantal. Dat kwam door de lopende actie dat wie zich voor minstens 2
jaar als nieuw lid verbindt, het Vlaardings Woordenboek cadeau krijgt.
Per 01 januari 2019 had de vereniging 627, per 01 januari 2020 zijn dat er 610.
45 lidmaatschappen werden beëindigd.
ANBI.
Ten behoeve van de aanvraag van de ANBI-status voor de Vrienden werden de statuten
aangepast. Later zou blijken dat de belastingdienst aanvullende eisen stelde, zodat de
statuten in 2020 definitief aangepast worden en zullen voldoen aan de ANBI-voorwaarden.
De ANBI-status is voor de vereniging van groot belang als wij subsidie aanvragen bij fondsen.
Ook voor particulieren zijn giften die aan een ANBI gecertificeerde vereniging of stichting
worden overgemaakt gunstig vanwege aftrekbaarheid van de belasting.
Aquarium.
De vereniging heeft sinds de opening van het nieuwe museum een bestemmingsreserve ten
behoeve van de oprichting van een aquarium. In overleg met de museumdirectie werd
besloten het bedrijf MCW te vragen om de leden door middel van een presentatie te
informeren over de mogelijkheden van een multimedia aquarium.
De informatieavond op 11 juli werd drukbezocht.
De Vrienden ondersteunen het museum met een bijdrage van €7000 voor het uitwerken van
het plan van MCW.
Evenementen.
Eén van de hoogtepunten van het jaar is de binnenkomst van de nieuwe haring. Een
evenement waarvoor steeds meer publieke belangstelling is.
Het bestuur probeert samen met de kerngroep en vrijwilligers van onder andere de Balder
met de mix van romantiek en historie de verbinding met het verleden in ere te houden.
De binnenkomst op vrijdagavond was vorig jaar het moment dat de burgemeester het
Haring en Bierfeest officieel opende.
In juli organiseerden we de reünie voor voormalig betrokkenen bij de Vlaardingse visserij. Dit
jaar waren er veel nieuwe gezichten uit Scheveningen, Katwijk en Noordwijk. Dankzij de
publiciteitscampagne voor de reünie die we in de regionale bladen voerden. Veel
bemanningen van de haringloggers kwamen destijds uit genoemde plaatsen.

Lezingen.
De Vrienden organiseerden vijf lezingen.
Jeroen ter Brugge, conservator van maritieme collecties van het Rijksmuseum, verzorgde
een lezing over de kaping en de lotgevallen van de schepen en haar bemanningen van de
allerlaatste VOC-retourvloot uit Indië in 1795 bij Sint-Helena.
Jacques Moerman verzorgde een lezing over de trekschuitdiensten op Delft vanuit o.a.
Vlaardingen. Vanaf de 16e tot begin van de 20e eeuw. Wat er nu nog aan herinnert zijn de
jaagpaden waarover de paarden liepen met een jagertje, meestal een kind, op hun rug die
de schuiten door de kanalen en vlieten trokken. De heer Moerman schetste op treffende
wijze de efficiënte organisatie van deze dienstverlening.
Lezing door Henk van der Lugt over de geschiedenis van de wording van de Nieuwe
Waterweg. Aanvankelijk zou de lezing in januari plaatsvinden maar door brand in het
museum werd het oktober. De heer van der Lugt, voorzitter van de Historisch Genootschap
Hoek van Holland heeft veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de ontwikkeling
van Hoek van Holland, die samenvalt met het graven van de Nieuwe Waterweg. Deze korte
doorgraving van een landengte van de gemeente ’s Gravenzande leverde een nieuwe goed
bevaarbare verbinding van de Nieuwe Maas met de Noordzee op. De doorgraving van
ongeveer 5 kilometer werd uitgevoerd door 600 mannen met nauwelijks meer dan scheppen
en kruiwagens. Hierdoor kon Rotterdam uitgroeien tot de belangrijkste haven van WestEuropa
Henk Slechte werkte als gastconservator mee aan de tentoonstelling Beet in het Dordts
museum. In samenwerking met het Dordts kwam in Vlaardingen de tentoonstelling Schoon
aan de Haak tot stand. Beide tentoonstellingen draaien om het gegeven van verborgen
betekenissen van vis in de kunst.
Vis als beeldtaal met religieuze, erotische, spreekwoordelijke en satirische betekenis. Alle
varianten kwamen tijdens de vlot en humoristisch gepresenteerde lezing aan bod.
Jan van der Voort verzorgde in november een lezing over sporen van betrokkenheid van
Vlaardingse burgers met Surinaamse plantages.
Tientallen Surinaamse plantages droegen namen van Hollandse steden en dorpen en zo was
er ook een plantage Vlaardingen. Daardoor zijn er in de archieven van de haringstad
Vlaardingen sporen van slavernij in Suriname te vinden. Twee Vlaardingse families en hun
nazaten hebben een viertal plantages in bezit gehad. Hoe kwamen die plantages in hun
bezit? Hadden zij ook plantageleningen? Hadden zij slaven op de plantages? En woonden de
eigenaren ook in Suriname?
Tijdens de lezingen is een baliemedewerkster/bedrijfshulpverlener van Museum Vlaardingen
aanwezig die tevens de honneurs kan waarnemen voor gasten die geen Vriend zijn en
daarom moeten afrekenen.
Er is geen wijziging in de samenstelling van het bestuur.
De samenstelling van het bestuur van de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen is
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, Webmaster
Nico Tiemens - Lid
Stadskraan.
De Vrienden zijn content met de ontwikkelingen en het bestuur van de Vrienden heeft zich
ter ondersteuning ingezet bij de feestelijke onthulling van het bouwbord.
Niek van der Mark, secretaris

