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Het doel van de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen is het bieden van ondersteuning op 
financieel en op praktisch gebied. Bij dat laatste kun je onder andere denken aan het leveren van 
hand- en spandiensten, het meedenken en leveren van ideeën en verbetervoorstellen. 
Museum Vlaardingen had de steun van de Vrienden het afgelopen jaar beslist nodig. Na het jaar van 
de opening bleek dat de inschatting van de bezoekers niet overeenkwam met de werkelijke aantallen 
met als gevolg minder inkomsten en kritische vragen uit de kring rond het museum. Voor de leiding 
van het museum, onder leiding van interim-directeur Jeanne Hogenboom, was het een zware 
periode, waarin zij, samen met de Raad van Toezicht, zich te weer moesten stellen in een heftig 
publiek en politiek debat en gelijktijdig moest laveren tussen verschillende belangen vanwege de 
veranderde omstandigheden en waar tevens het dagelijkse werk doorgang moest vinden. De rust is 
weergekeerd en een externe partij is met een onderzoek begonnen naar mogelijkheden hoe met het 
museum verder te gaan.  
De toekomst van het museum is er zeker mee gebaat als de Vrienden ambassadeurs voor het 
museum zijn. 
 

Vrienden kiezen.  

Op zaterdag 27 april werd de tentoonstelling KIJK NOU? Vrienden kiezen uit het depot geopend. De 
expositie was samengesteld uit voorwerpen die het Museum Vlaardingen in depot heeft en zelden 
voor publiek te zien zijn. Een aantal Vrienden van Museum Vlaardingen hebben een aantal 

bijzondere voorwerpen geselecteerd die in het museum werden getoond. De tentoonstelling liep tot 
oktober. 

 

De Spil.  
De Spil is het magazine dat door de Vrienden van Museum Vlaardingen wordt uitgegeven. Het blad 
bevat nieuwsfeiten en achtergrondinformatie over het museum, de Balder, de collectie en de 
activiteiten. De Spil verscheen ook in 2017 onder redactie van Jan van Hemert drie keer. Alle leden 
van de vereniging krijgen het thuisbezorgd en het blad is ook te koop.  
Dankzij een gulle gever werden er voor het laatste nummer van 2017 2500 extra nummers gedrukt 
die werden verspreid via leestafels van artsen, bibliotheken, verenigingen en scholen om zo de 
bekendheid van het museum te ondersteunen en nieuwe leden voor onze vereniging te krijgen. 
 

Evenementen  
Zoals gebruikelijk organiseerden de Vrienden in 2017 verschillende evenementen. 
De Vrienden organiseerden de feestelijke binnenkomst van de nieuwe haring op 14 juni. Ook dit jaar 
kwamen er veel bezoekers op af.  
Vervolgens namen de Vrienden op 24 juni actief deel aan het loggerfestival met haring en 
schelvispekel en op zaterdag 1 juli organiseerden de Vrienden in de Joon de jaarlijkse reünie van oud-
medewerkers van de haringvisserij en aan de haringvisserij gerelateerde bedrijfstakken. 

 
Lezingen 
Naast de evenementen organiseerden de Vrienden verschillende lezingen. 
In januari organiseerden de Vrienden een avond met oude bedrijfsfilms 
In februari volgde het 2e deel van de lezing van Peter Zuydgeest over Vlaardingse scheepswerven. 
In maart werd de Hoogendijkprijs uitgereikt aan Fons Grasveld en er was op 9 maart een avond 
onder leiding van Frits van Ooststroom over boerderijen in de Broekpolder.  
Max Thurmer verzorgde in september een lezing over de historische Touwbaan in de Vettenoordse 
Polder. Destijds het oudste bedrijf van Vlaardingen.  



In november gaf Jan Anderson een boeiende lezing over Vlaardingen tijdens de eerste wereldoorlog.  
 
Het waren zeer boeiende en genoeglijke avonden die bezocht werden door gemiddeld 30 leden. Aan 
het einde van elke lezing was er gelegenheid elkaar te spreken onder het genot van een drankje naar 
keuze. 

 
Breien 
De rode draad tussen al deze activiteiten was de breiclub van een groep vrouwen en één heer. Deze 
breiclub breide aanvankelijk visserstruien voor de vaste bemanning van de Balder om er later andere 
objecten zoals kousen aan toevoegden. 

 
Hoogendijkprijs 
Op vrijdag 17 maart 2017 ontving drs. Fons Grasveld, filmmaker en auteur, de Hoogendijkprijs 
Dit gebeurde vanwege zijn publicatie Het lot van de MD3 Anna. ISBN 978-90-815574-0-5. De prijs bestaat uit 
een oorkonde en een geldbedrag van € 1.500, = 
De uitreiking vond plaats in Museum Vlaardingen door de voorzitter van de Vrienden van Museum 
Vlaardingen, Bert Otto in bijzijn van familie en vrienden van de laureaat en genodigden en leden van 
de Vrienden van Museum Vlaardingen. 
De Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen reikt de ‘Hoogendijkprijs’ uit aan één of meerdere 
auteurs van een publicatie of voor een oeuvre, gewijd aan de Nederlandse visserijhistorie.  
In aanmerking komen zelfstandige publicaties of artikelen, die in de twee voorbije jaren zijn 
verschenen of langdurige reeksen en/of oeuvres betreffende de geschiedenis van de Nederlandse 
(zee)visserij.  
De jury van deskundigen, bestaat uit mevr. Prof. dr. P.J.E.M van Dam, voorzitter; dhr. dr. A. van Vliet 
en dhr. drs. J.P. Ter Brugge. 
De Hoogendijkprijs is vernoemd naar de Vlaardingse firma Hoogendijk, die sinds midden van de 18e 
Eeuw actief is in de visserij en de vishandel. Bovendien is de firma hoofdsponsor van de prijs.  

 
Leden  
Op 1 januari 2017 waren er 701 leden en op 31 december 2017 waren 677 leden. 
Het verschil wordt veroorzaakt door overlijden, verhuizingen en opzeggingen. 
 

Bestuur. 
Het bestuur van de vereniging kwam in 2017 maandelijks bijeen. De notulen werden gemaakt door 
Mildred Meijer die dat op voortreffelijke wijze doet. Jan van Hemert en John Boere waren aftredend. 
Zij stelden zich herkiesbaar en werden op de ALV bij acclamatie voor een nieuwe periode benoemd. 
Bert Otto, voorzitter en Hans Bakker trokken zich om persoonlijke redenen terug uit het bestuur. 
Siem van der Marel nam de voorzitterstaak tijdelijk over in afwachting van de verkiezing van nieuwe 
bestuursleden bij de volgende Algemene Ledenvergadering. Niek van der Mark is secretaris. Er 
hebben zich 3 kandidaten voor de 2 opengevallen en een al bestaande vacature aangemeld. 

 

    

 


