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Museum Maassluis in coronatijd
Met het besluit dat alle musea en theaters in Nederland de deuren moeten sluiten, is een pijnlijke
maar noodzakelijke maatregel getroffen die nodig is om weerstand te bieden aan het corona virus
dat de wereld in zijn greep heeft. Binnenblijven is advies, juist nu we afscheid hebben genomen
van de winter en de lente ons naar buiten lokt. Erop uit trekken om in ons eigen museum van
kunst en cultuur te kunnen genieten is er dus voorlopig niet bij. Jammer, want er stond zoveel
moois op het programma, zoals de tentoonstelling ‘75 jaar Bevrijding’ in de Tuinzaal. Wat betreft
de andere tentoonstellingsplannen: we weten nu niet wat er precies gaat gebeuren. Daarom leest
u wel wat de plannen zijn, maar wat betreft de data blijft het nu gissen. Houd vooral de website
van het museum in de gaten. ( www.museummaassluis.nl)

Nieuwe initiatieven
Maar wat blijkt: Musea en theaters in Nederland en ook ons museum zijn gestart met nieuwe
initiatieven. Als bezoekers zelf niet langs kunnen komen, komt de kunst en de cultuur wel bij de
mensen langs; via websites , facebook, YouTube e.a. worden we op de hoogte gehouden van wat
de er zoal te zien en te beluisteren valt op dit moment in Nederland.
Kijk voor de tentoonstelling ‘75 jaar bevrijding Maassluis’ eens op
https://www.youtube.com/watch?v=OZG15WQvSRM.
Uiteraard is er nog veel meer keuze. Via https://thuismuseum.mydailyshotofculture.com ontdekt u
heel veel moois. Voorwaarde is natuurlijk wel dat u beschikt over een PC, laptop, een tablet of
smartphone.
Ik hoop dat ook deze manier van communiceren ervoor zorgt dat we contact blijven houden met
de buitenwereld, ook al zitten we nu min of meer in huis opgesloten.
Victor Knippenberg

Ledenvergadering uitgesteld
Gezien de ontwikkelingen en maatregelen betreffende het coronavirus heeft het bestuur van de
VVMM besloten de Algemene Ledenvergadering van 29 april as. niet door te laten gaan. Het
voornemen is nu de ALV na de zomervakantie te organiseren. We zullen u over de nieuwe
vergaderdatum –waarschijnlijk- per email informeren. Met deze beslissing menen wij te handelen
in het belang van al onze Vrienden. De agenda treft u wel aan in deze Vriendenbrief.
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Op naar de volgende 50 jaar?
Landelijk gezien is Museum Maassluis een klein museum. Wij als Vrienden willen natuurlijk dat ons
museum ook in de toekomst aantrekkelijk blijft voor de inwoners van Maassluis en voor bezoekers van
buiten. Wil een museum bezoekers trekken, dan gaat het daarbij in de eerste plaats om de kwaliteit
van de objecten die er te zien zijn. Buiten het verhaal dat een tentoonstelling vertelt, wordt er van
ieder object een korte beschrijving gegeven, door wie het gemaakt is en uit welke collectie het komt.
Met publiekstrekkers als ‘De late Rembrandt’ (Rijksmuseum, Amsterdam) ‘Monet’ (Kunstmuseum Den
Haag) en ‘Jheronimus Bosch’ (Noord Brabants Museum, Den Bosch) hebben de grote musea de
afgelopen jaren fors uitgepakt. Met behulp van onder meer grote marketing-campagnes schuifelden
jaarlijks duizenden bezoekers in dikke rijen langs de schilderijen en objecten. Het lijkt soms wel een
competitie waarbij het erom gaat wie de meeste bezoekers trekt.
Er is ook een keerzijde aan deze tendens. Het samenstellen van dit soort smaakmakende
tentoonstellingen kost heel veel voorbereiding. Maar nog belangrijker: de kosten die hiermee zijn
gemoeid staan langzamerhand niet meer in verhouding tot de opbrengsten. Hierbij denk ik aan onder
andere verzekeringspremie, transportkosten, beveiliging en bruikleen, marketing. Aan het eind van de
tentoonstelling is er bij vele musea daardoor zelfs sprake van een negatief saldo.
Directeur Meta Knol van de Lakenhal in Leiden (de Jonge Rembrandt) liet eind februari in een
interview in de NRC en Volkskrant weten om die reden geen ‘blockbuster-tentoonstellingen’ meer te
organiseren. In die krant zegt zij: “Blockbusters zijn een te grote vanzelfsprekendheid geworden. We
lijden aan groeiverslaving. De Lakenhal is een stadsmuseum met landelijke uitstraling. We willen
zoveel mogelijk mensen met nieuwe ogen naar het Leidse verleden laten kijken. DAAR GAAT HET
OM!”.
Toen ik dit las dacht ik aan ons Museum Maassluis. Ons budget is zeer beperkt. Met de huidige
gemeentelijke subsidie kunnen we beide conservatoren betalen, blijft het licht branden, is het binnen
warm en droog. En blijft er nog een klein bedrag over om exposities in te richten. Al met al is het
verbazingwekkend dat Pieter en Caroline, samen met vele vrijwilligers, erin slagen om elk jaar een
aantal opmerkelijke tentoonstellingen te organiseren.
Maassluis moet de komende tijd kiezen: wel of geen Museum Maassluis voor Kunst en Historie. En dan
moet niet alleen worden gekeken naar het aantal bezoekers en de kosten. Ook de educatieve taak van
een stadsmuseum verdient aandacht.

Onze Vereniging Vrienden van Museum Maassluis vierde vorig jaar haar 50 e verjaardag. Ondanks het
uitblijven van een gemeentelijke reactie op het rapport, hoop ik van ganser harte, dat er nog vele jaren
mooie museumjaren mogen volgen, waarbij we vol trots van ‘ons ‘ Museum Maassluis kunnen
genieten.
Victor Knippenberg
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Agenda Algemene Ledenvergadering
akkoord
1. Ongeveer
Opening20
envrienden
vaststellen
van deopagenda
hebben
woensdagavond 18 april de algemene ledenvergadering
2. Mededelingen
vanVictor
het bestuur
bijgewoond.
Voorzitter
Knippenberg neemt de meest belangrijke activiteiten in 2017 door.
3. Notulen van de jaarvergadering van 17 april 2019
Hij benoemt de grote diversiteit aan tentoonstellingen: Jan Ouwenbroek, Corstiaan Willem Smith,
4. Ingekomen en uitgaande
Henk stukken
Valstar, Jack Moerman en café ’t Sluisje.
5. Jaarverslag over het verenigingsjaar 2019
De
oktober
trokhet
weer
belangstellenden. De excursies naar Tilburg en museum
6. taxatiedag
Financieelinverslag
over
jaarveel
2019
‘Voorlinden’
in
Wassenaar liepen op rolletjes.
7. Verslag kascontrolecommissie
In februari organiseerde het bestuur een druk bezochte Vriendendag. Vele bezoekers schaarden
De kascontrolecommissie bestaande uit Pieter Stamperius, Leny Wesenhagen en Ella
zich rond Dick Tulp voor een workshop portrettekenen of sloten aan voor het aquarelleren bij
Steehouwer brengt verslag uit.
Gonnie van den Nouwelant.
8. Benoeming leden kascontrolecommissie
Elk jaar dient de algemene vergadering een kascontrolecommissie, bestaande uit tenminste 3
Contributieverhoging akkoord
leden, niet zijnde bestuursleden, te benoemen. Pieter Stamperius treedt af, Leny Wesenhagen
De kascontrolecommissie
(Rien
der Knaap,
Pieterbenoemd.
Stamperius en Kees den Hond) spreekt haar
treedt nu toe. Er moet
eenvan
reservelid
worden
waardering uit voor het werk verricht door de penningmeester gedurende het verslagjaar en het
9. Begroting 2020 en het financieel beleidsplan.
correcte beheer van de financiën van de vereniging. De leden applaudisseren voor het werk van
penningmeester Henk Kal en verlenen het bestuur van harte ‘decharge’. Er wordt ingestemd met
10. Vaststellen minimumcontributie
een verhoging van de minimumcontributie voor particulieren naar € 12,50. De contributie voor
Het bestuur stelt voor om de minimumcontributie voor particulieren te handhaven op jaarlijks
bedrijven en instellingen blijft € 35,00 per jaar.
€12,50. De contributie van €35,00 per jaar voor bedrijven en instellingen wordt gehandhaafd.
11. Samenstelling van het bestuur: Zowel de eerste termijn van Victor Knippenberg als die van Lelia
Bestuurswisseling
van der Tak zijn voorbij. Zowel Victor als Lelia zijn bereid een tweede termijn als bestuurslid te
Nel Wilkes
treedt af als algemeen bestuurslid. Als dank voor haar inzet overhandigt de voorzitter
vervullen.
Nel een mooie bos bloemen en een boekenbon. Zij heeft met de excursiegroep in de afgelopen acht
12. Rondvraag
jaren veel vrienden laten genieten van bijzonder goed georganiseerde museumbezoeken. Haar taak
13. Sluiting.
wordt overgenomen door Laurens Blom, die ook al de ledenadministratie verzorgt.

Van de penningmeester

Jaap Boon wordt bij acclamatie benoemd tot nieuw bestuurslid. Het nieuwe bestuurslid is een zoon
van
bakker
Boonvoorafgaand
op het hoofd.
Hijdewas
actief op sportief
gebied,
ook als bestuurder.
Veertien
dagen
aan
vergadering
liggen de
vergaderstukken
ter inzageWerkte
in het als
Contributie 2020
leraar
wiskunde,
natuurkunde
en
scheikunde;
hield
zich
bij
Centraal
Beheer
bezig
museum. U kunt ze daar ophalen op dinsdag- t/m zondagmiddag tussen 14.00 en 17.00met
uur.
automatisering en was manager bij Cap Gemini.
Bijudeze
Vriendenbrief
is een brief
gevoegd
met het
verzoek de contributie van
Op aanvraag krijgt
ze per
e-mail toegestuurd.
Gebruik
daarvoor
hetvriendelijke
adres:
€ 12,50 voor 2020 over te maken.
Voordan:
eenNotulen
aantal leden
die dit al invan
januari
gedaan hebben
secretarisvrienden@museummaassluis.nl.
U ontvangt
jaarvergadering
17 april
(bravo!)
geldt
dit
natuurlijk
niet.
2019, Jaarverslag verenigingsjaar 2019,
Financieel
verslag over 2019, Begroting 2020
Canon
van Maassluis
Na de pauze vertelt
Vink van de HVM
enthousiast
een aantal
vensters
de Canon
HetIneke
rekeningnummer
is NL31
INGB 000over
3479143,
ten name
van uit
Vrienden
vanvan
Museum
Maassluis.
Maassluis,
met
vermelding
van
contributie
2020,
en
graag
ook
uw
lidmaatschapsnummer.
Een
Na de pauze houdt Henk van Ketel een presentatie met als titel "Jongkind, familie rond een
hoger
bedrag
dan
de
minimum
contributie
van
€
12,50
is
uiteraard
zeer
welkom.
Uw
bijdrage
kunstschilder, over het leven van Johan Barthold Jongkind en zijn directe omgeving”.
wordt gebruikt voor de aankoop van nieuwe kunstwerken, aanvullingen van de collectie of
Soors (secretaris)
voorzieningen voorMarianne
het museum.
Financiële zaken in 2019
In 2019 heeft de vereniging de aankoop van een schilderij van het Gildehuisje aan de Zuiddijk
van de Brielse kunstenaar Martien Middelhoek bekostigd. Ook hebben we een financiële
bijdrage geleverd aan de aankoop van een schilderij van Cornelis Groeneveld (Schanseiland
met Grote Kerk en de hellingen 3van de werf Zorg & Vlijt). Tevens hebben we aanschaf van
Oorijzers van de Maassluise familie Dirkzwager (mede) gesponsord.
Het jaar 2019 heeft de vereniging afgesloten met een bescheiden negatief resultaat (€ 15,14).
We hebben vorig jaar voor het eerst de verhoogde contributie van € 12,50 gehanteerd. Dit

Op excursie met de Vrienden naar
Nijmegen en Oss
In verband met het coronavirus en de vele maatregelen die door de
regering zijn genomen, hebben we besloten deze excursie NIET door
te laten gaan in april. We proberen dit programma door te schuiven
naar het najaar. Maar dat is uiteraard afhankelijk van de
ontwikkelingen in de loop van dit jaar.
De volgende excursie belooft een bijzondere
editie te worden. Ook al lijken de exposities in
Nijmegen en Oss op het eerste gezicht niets met
elkaar gemeen te hebben, er is toch een
overkoepelend thema: heden & verleden.

Bijzondere architectuur
Beide gebouwen zijn buitengewoon interessant:
het Bevrijdingsmuseum is een duurzaam gebouw
met een 12 meter hoge Dome die een sterke
gelijkenis vertoont met een enorme parachute.
Museum Jan Cunen is gevestigd in een
monumentale fabrikantenvilla uit 1888, waarin
de smaak van de negentiende-eeuwse
burgerlijke elite tot uitdrukking komt.

In het Bevrijdingsmuseum wordt u uitgedaagd
kritisch na te denken over vrijheid toen en nu,
vol beleving, interactiviteit en museale
topstukken.
In Museum Jan Cunen wordt de tegenstelling
tussen heden en verleden, traditie en
vernieuwing op scherp gesteld in “Haagse School
X Haagse Nieuwe”.

1De DROOM! Bastei

De DROOM! de Bastei

2De DROOM!Bastei
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We vertrekken om 8:00 uur en onze eerste stop
is Nijmegen waar we in het restaurant van
DROOM! De Bastei koffiedrinken (met gebak).
Daar kunt genieten van het mooiste uitzicht van
Nijmegen op de rivier de Waal en de Waalbrug,
die in de Tweede Wereldoorlog zo'n belangrijke
rol heeft gespeeld bij de Slag om Arnhem en
Operatie Market Garden. Vandaar rijden we in
een kwartiertje naar het gloednieuwe
Vrijheidsmuseum in Groesbeek.

Het in september 2019 geopende
Vrijheidsmuseum is geheel vernieuwd in het
kader van het herdenkingsjaar '75 jaar
bevrijding'. In het vroegere “Bevrijdingsmuseum”
wordt de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog in Duitsland en Nederland getoond
met een focus op de bevrijding van de
Nederlandse grensregio in 1944-1945. De grote
witte koepel van het museum is al van verre te
zien en staat symbool voor de parachutes
waarmee duizenden militairen zijn gedropt op
Nederlandse bodem.
Na een korte inleiding met
film kunt u het museum op
eigen gelegenheid bezoeken.
Daarna gebruiken we
gezamenlijk de lunch in het
museumcafé (deze keer
inbegrepen) en vertrekken
we om 14:00 uur naar Oss
voor het laatste bezoek van
deze dag.

Het Vrijheidsmuseum

Oss
We krijgen een rondleiding op de
tentoonstelling 'Haagse School x
Haagse Nieuwe’ waarin polders met
molens, weilanden met koeien en
grijze wolkenluchten tegenover
scherven van een tegel, postpakketjes
met een pinhole en zitobjecten van
rubber staan.

Museum Jan Cunen

Tussen de Nieuwe Haagse school en hun
negentiende-eeuwse voorgangers o.a. Jan
Hendrik Weissenbruch, Willem Roelofs en
Hendrik Willem Mesdag, zit minder verschil dan
u wellicht denkt! Zo wordt op verrassende wijze
duidelijk dat Weissenbruchs uitspraak “Licht en
lucht, dat is de kunst”' op beide van toepassing
is. Op de zolderverdieping bevindt zich nog een
verrassing; een prachtige tentoonstelling van
portretfoto’s die stuk voor stuk zeer de moeite
waard zijn. Nanny Tuit
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Vriendendag 2020
voorgelegd over heel verschillende onderwerpen
uit de wereld van de kunst, na het zien van een
afbeelding met korte inleiding door Laurens. Het
viel niet mee om het juiste antwoord te vinden.

Sinds enkele jaren organiseren we in februari een
speciale dag voor onze leden. Dan doen we iets
extra’s voor de Vrienden, waarbij we ‘kijken en
luisteren’ combineren met actief bezig zijn.
Ditmaal vertelde de van oorsprong Maassluise
kunstenaar Niels Smits van Burgst over zijn werk,
te midden van zijn schilderijen in de expositie de
‘Hondsdagen’ in de Tuinzaal.

Winnaar: 15 antwoorden goed

De schilder nam het publiek mee in zijn
belevingswereld. Na een korte inleiding vol
nuances over: wie ben ik en waarom doe ik dit
nu, was er ruim voldoende tijd om vragen te
stellen, waar dan ook enthousiast gebruik van
werd gemaakt.

Niemand had dan ook alle 25 antwoorden goed.
Winnares werd Hanneke van der Plaats: zij had
15 van de 25 vragen goed beantwoord. Zoals
vaak het geval is weten we heel veel, maar om
dan het exacte antwoord te geven is dan toch
lastig. Hanneke van der Plaats ontving twee
vrijkaarten voor deelname aan de voorjaars of de
najaars excursie als prijs.

Niels vertelt over zijn schilderijen

Laurens vertoont de beelden bij 'zijn' Kunstquiz

Naast de tentoonstelling in de Tuinzaal was er in
het De Vries kabinet de expositie ‘Maassluis als
nieuwe inspiratiebron’ te bewonderen met werk
van Adam Hoogendijk. Ook die kunstenaar was
aanwezig, zodat de Vrienden in de gelegenheid
waren om met hem van gedachten te wisselen
over zijn kunstwerken.

Na de KunstQuiz was er nog ruimschoots de tijd om
onder het genot van een drankje en een hapje (met
dank aan Janny en Lenie) na te praten.

Door de enthousiaste inbreng van de aanwezige
Vrienden, zowel tijdens de presentatie door Niels
Smits van Burgst als tijdens de KunstQuiz,
kunnen we ook deze Vriendenmiddag weer tot
een succes bestempelen.

KunstQuiz

Victor Knippenberg

Na de pauze moesten de Vrienden zelf aan de
bak bij het beantwoorden van de vragen van de
KunstQuiz, samengesteld en gepresenteerd door
Laurens Blom. Het publiek kreeg 25 vragen
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De Vrienden op bezoek bij de familie Toorop

Al vroeg in de ochtend van 10 oktober vertrok een groep Vrienden met de bus naar Alkmaar. Ze
hadden zich ingelezen dankzij de uitgebreide informatie die vooraf was aangeleverd, zodat er
op de heenweg al volop verwachtingen en wetenswaardigheden werden uitgewisseld. Na een
soepel verlopen reis, waarbij de buschauffeur een waar talent bleek in het omzeilen van de
meeste files, kwamen we aan op onze bestemming: het Stedelijk Museum in het historische
centrum van Alkmaar.
binnenstad op het programma waarbij we onder
andere het Stadhuis, het Hof van Sonoy, de
Vismarkt, het Huis met de Kogel en de Waag
konden bekijken. De weergoden waren ons goed
gezind, want tijdens de wandeling bleef het
gelukkig droog! De mensen die niet mee gingen
met de stadwandeling zijn teruggegaan naar het
museum om daar de interactieve tentoonstelling
over De Gouden Eeuw en het Beleg van Alkmaar
te bewonderen.

Toorop dynastie
Na de koffie met gebak namen de klaarstaande
museumgidsen ons in drie groepen mee door de
speciale tentoonstelling over De Toorop Dynastie
en de Bergense School. Dankzij de kennis en
kunde van deze drie enthousiaste dames zijn wij
heel veel wijzer geworden over het wel en wee
van de schilders Jan Toorop, zijn dochter Charley
en haar zoon Edgar Fernhout. De oeuvres van
deze drie kunstenaars weerspiegelen de
ontwikkeling van de moderne kunst: van de
realistische en symbolistische kunst van het
einde van de 19e eeuw (Jan) via het neorealisme
van de jaren ’30 (Charley) naar de abstracte
kunst van de jaren ’60 en ’70 van de 20 e eeuw
(Edgar).

Orgelmuziek
Tenslotte brachten we een bezoek aan de Grote
of St. Laurenskerk, bekend om maar liefst twee
wereldberoemde orgels: het Van Covelens orgel
(ook wel Koororgel genoemd) en het Van
Hagerbeer/Schnitger of Grote orgel. De organist
leidde ons rond en gaf uitleg over de beide
orgels. Als kers op de taart trakteerde hij ons op
twee werken van Bach. Toen werd wel duidelijk
waarom het Grote Orgel onlangs nog door de
Volkskrant tot ‘klankkleurenwonder’ werd
bestempeld.
Nagenietend van de vele indrukken en dankzij
allerlei hapjes en drankjes vloog de terugreis
voorbij. We kunnen dan ook terugkijken op een
geslaagde excursie en we zien reikhalzend uit
naar het voorjaar. In deze Vriendenbrief leest u
wat de bestemming is geworden.

Vrienden kijken rond in Alkmaars museum

Na de informatieve rondleiding kon de rest van
het museum worden bezocht. Na de lunch stond
een korte wandeling door de historische

Nanny Tuit
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Taxatiedag in Museum Maassluis
Vijftig bezoekers uit Maassluis en omgeving hebben vorig jaar oktober weer gebruik gemaakt van
de expertise van de heer Arne Bonsaksen van het Vendu Notarishuis uit Rotterdam tijdens de
jaarlijkse taxatiedag. De mensen brachten sieraden, klokken, zilveren bestek, aardewerk en
porselein, schilderijen en antieke voorwerpen mee om deze te laten beoordelen. De kwaliteit van
de aangeboden voorwerpen was wisselend. ‘Charmant, Blokkerkwaliteit, een schilderij gemaakt
door een goede amateur’, waren de verschillende kwalificaties die over de meegenomen spullen
werden uitgesproken.
Bonsaksen komt nu al vele jaren naar Museum Maassluis. “Het voelt iedere keer als thuiskomen. En
ik leer ook altijd weer veel. De vaste collectie neem ik steeds even door: ditmaal bestudeerde ik de
werken van Fabius goed, omdat wij in november ook een werk van hem onder de hamer hadden.
Zeer interessant om te vergelijken”, aldus de Rotterdamse taxateur.

Taxateur Bonsaksen bestudeert schilderij tijdens de taxatiedag in oktober 2019

Bijzonder waren een grote koperen vaas, een Chinees wandbord en een pentekening van de Groote
kerk van Maassluis. Veel deelnemers gingen met een glimlach de deur uit; anderen vroegen zich af:
zal ik dit stuk nu wel of niet laten veilen? Een aantal voorwerpen werd aan de taxateur
overgedragen en kwamen in november op de veiling van het Vendu Notarishuis aan de Kipstraat 54
te Rotterdam.

1 oktober 2020
Op donderdag 1 oktober 2020 maakt taxateur Bonsaksen weer zijn opwachting in ons museum.
Dus als u iets wilt laten beoordelen door een deskundige, noteer deze datum dan alvast in uw
agenda.
Marianne Soors
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Een Goed bewaard Geheim: weer een jaar verder
programmering realiseren. Het doel daarvan is
meerwaarde creëren voor zowel voor de eigen
inwoners als bezoekers van buiten Maassluis.

In de vorige Vriendenbrief heeft u kunnen lezen
dat wij op 6 augustus 2019 het rapport ‘Een goed
bewaard geheim’ van de hand van Taco Pauka
hebben aangeboden aan de wethouder van
Cultuur. Naar aanleiding van dit rapport hebben
wij het College verzocht te reageren op de
volgende drie aanbevelingen:

Wij hebben de betrokken wethouder verzocht
acties te ondernemen, zodat de geformuleerde
aanbevelingen kunnen worden uitgevoerd.

Reactie gemeentebestuur

1 Het aanstellen van een kunsthistoricus:

Op 19 maart jl. heeft het college van
burgemeester en wethouders hierop gereageerd
met o.a. de volgende opmerkingen:

Het rapport beveelt aan tijdelijke een
kunsthistoricus aan te stellen, die onderstaande
werkzaamheden kan uitvoeren:

Ad1: Inmiddels heeft het Erfgoedhuis ZuidHolland een offerte ingediend die ter
goedkeuring voorgelegd zal worden aan de
betrokken partijen. Na afronding van de
rapportage zal er een bijeenkomst plaatsvinden
om de conclusies, methodiek en werkwijze
nader toe te lichten.

A. Op heldere wijze beschrijven van de ‘Grote
Gemene Deler’ van de collectie.
B. GLobaal in kaart brengen van documentatie
over relevante kunstenaars en kunststromingen.
C. Creëren van een hanteerbare controlelijst met
toetsingscriteria waarmee het Museum, de HVM
en de Vrienden op verantwoorde wijze besluiten
kunnen nemen over toekomstige verwerving,
afstoting en inzetbaarheid bij tentoonstellingen.

Ad2: De gemeente wil hierbij wel meedenken ,
maar financieel gezien legt zij de prioriteit bij de
andere genoemde punten.

2 De HVM:

Ad3: Het College vindt dat binnen de betrokken
partijen voldoende kennis aanwezig is om tot
een gedegen afstemming en samenwerking te
kunnen komen. De Stadsmakelaar Cultuur kan
hierbij ondersteuning verlenen als verbinder,
afstemmer en adviseur.

Om de educatiezolder te transformeren van
opslagruimte naar een kantoor met ruimte voor
de voorraad van de HVM-publicaties en
fotomateriaal is een aantal aanpassingen
noodzakelijk. Om voortvarend aan de slag te
gaan, is daarom op heel korte termijn
medewerking van het gemeentelijk apparaat
nodig om te bezien welke maatregelen we hierbij
moet uitvoeren en welke kosten daarmee
gepaard gaan.
3 Aanstellen tijdelijke programmeur:
Er is, bij voorkeur stads breed, overleg en
coördinatie vereist om de uitvoering van de
gezamenlijke programmering van de exposities in
de musea van Maassluis op de lange termijn
(2022-2027) te regelen. Dit gaat de capaciteit van
de HVM, het Museum Maassluis en de Vrienden
ruim te boven. Het rapport adviseert om een
tijdelijke programmeur aan te stellen. Deze
functionaris kan in samenwerking met de
erfgoedpartners, Ervaar Maassluis, Maassluise
kunstenaars en de CRM een samenhangende

In augustus 2019 is het rapport aangeboden aan de
wethouder Cultuur (midden)

De afgelopen maanden zijn, in afwachting van de
gemeentelijke reactie, alvast wat kleine stappen
gezet. De HVM heeft een begin gemaakt met de
verhuizing naar de educatiezolder. Om tot een
nauwere samenwerking te komen met de
Maassluise kunstenaars is Mick Otten,
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bestuurslid van de Stichting Maassluise
Kunstenaars toegetreden tot het bestuur van het
Museum Maassluis. Samen met Ervaar Maassluis
wordt gekeken in hoeverre de musea in
Maassluis nauwer kunnen samenwerken op het
gebied van de programmering, openingstijden en
combi-tickets. Ik had gehoopt dat er meer te
vertellen was op dit moment, maar helaas zijn
we als museum afhankelijk van derden c.q. de
Gemeente Maassluis.

mocht hetzelfde kapsel hebben als de tsarina.
Elisabeth had dan ook 15.000 baljurken en
jassen, enkele duizenden paren schoenen en een
onbekend groot aantal zijden kousen.
Wat mij vooral opgevallen is dat de juwelen veel
en groot moesten zijn. Wat te denken van een
parelsnoer van 6 meter lengte in de wetenschap
dat voor iedere parel 15.000 oesters geopend
moesten worden, voordat er een geschikte parel
gevonden was.

Victor Knippenberg

Aan goud en edelstenen was er in die tijd geen
gebrek. Duidelijk is ook dat dit alles fortuinen
gekost moet hebben, want van de eer alleen
konden de juwelenhuizen ook toentertijd niet
leven.

In de Hermitage

Alles wat schittert
De Hermitage in St. Petersburg is in het bezit van
een fabelachtige juwelencollectie. Honderden
juwelen uit deze collectie zijn tot 1 mei In de
Hermitage in Amsterdam zijn te bewonderen. Bij
bals en feesten droeg de Russische high society,
ten tijde van het bewind van de tsarina’s Anna
Ivanovna, Elisabeth Petrovna en Catherina de
Grote, de meest schitterende kostuums en
juwelen.

Overdaad
Overdaad schaadt!
Althans dat was het
gevoel bij mij toen ik
weer buitenstond. Het
is en blijft prachtig om
te zien en het getuigt
van een bijzonder
vakmanschap bij de
bedenkers en makers van al deze pracht en praal,
maar het is goed te bedenken dat we heden ten
dage steeds vaker tentoonstellingen kunnen
bewonderen met als motto “Less is more”.

Veel en groot
Door het dragen van
juwelen lieten de dames
van adel en de tsarina’s
zien wie zij waren, waar
hun smaak naar uitging,
maar bovenal toonden zij
hierbij hun rijkdom. De
juwelen werden besteld
bij toonaangevende juwelenhuizen als Cartier,
Tiffany en hofleverancier Fabergé. Deze
tentoonstelling geeft een goed beeld van de
enorme luxe van de weelderige bals en feesten.

Victor Knippenberg

Onder het bewind van Elisabeth Petrovna (17411761) was het Russische hof het mooiste van
heel Europa. De tsarina zorgde er bewust voor
dat niemand bij haar in de schaduw kon staan.
Hiervoor kondigde zij decreten af betreffende de
stijlen van jurken en decoraties die gedragen
moesten worden door hovelingen. Niemand
10

Aan de muur: Een Chapan
Dit keer eens iets heel anders ‘Aan de muur’. Een kledingstuk, en wel heel specifiek een chapan, een
typische driekwart jas uit Centraal-Azië. Bij deze regio moet u denken aan Afghanistan, Tadzjikistan,
Kirgizstan, Kazachstan en Oezbekistan. De fraaie ‘sjaal’ is overigens een lendendoek. “Het hoort eigenlijk
niet maar, anders kijk je tegen zo’n kale nek aan.”

Het klimaat in Centraal Azië kent koude winters
en hete zomers. Vandaar dat er een variëteit van
stoffen wordt
gebruikt voor
kleding.
Katoen en
zijde voor de
warmere
seizoenen,
zware velours
voor een
gevoerde
chapan in de
winter. Hoge
laarzen
eronder en je
kunt tegen
een stootje.
Rijk
Fraaie chapan, die eigenlijk een lendendoek is
geborduurde
kleding wordt
vaak gedragen bij speciale gelegenheden, zoals
bijvoorbeeld de iftar, de maaltijd die gedurende
de vastenmaand ramadan door moslims
genuttigd wordt direct na zonsondergang.
Deze chapan is typisch voor Oezbekistan: het
borduursel representeert tarwe en katoen,
belangrijke landbouwproducten aldaar. Deze
twee

Staatsembleem van Oezbekistan met katoen en tarwe
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motieven zijn ook te vinden in het
staatsembleem van de republiek.

Op die manier krijgt een bezoek aan zo’n
exotisch land een geheel andere dimensie dan
die van de ‘gewone’ toerist. In 2015 was er een
hernieuwd bezoek en werd ook een visite
gebracht aan de ouders van een van kennissen in
Samarkand. Bij vertrek aldaar werd de chapan als
cadeau meegegeven. Dat was wel even slepen
want de reis ging nog een paar weken door
China, maar hij kwam uiteindelijk in Maassluis
terecht.

De traditie van weven en borduren in
Oezbekistan is duizenden jaren oud, met de zich
ontwikkelende steden Samarkand, Khiva and
Bukhara langs de zijderoute. Gedurende de 19e
eeuw werd het gebied deel van het Russische
Keizerrijk. In 1924 werd de Oezbeekse
Socialistische Sovjetrepubliek gevormd als deel
van de voormalige Sovjet-Unie. Bij het
uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd op 31
August 1991 de onafhankelijke Republiek
Oezbekistan uitgeroepen.

Sinds kort heeft Oezbekistan de grenzen
geopend en is het eenvoudig het land te
bezoeken. Er is een overvloed van reisaanbieders
hetgeen er wel eens toe kan leiden dat het
authentieke verloren gaat en zo ook het dragen
van deze kleding. De bevolking is in een snel
tempo aan het verstedelijken. Het is over tien
jaar misschien wel een bijzonderheid als je kunt
zeggen: “Deze chapan, speciaal voor mij op maat
gemaakt, heb ik in Samarkand gekregen in een
tijd dat je het land nauwelijks in kon komen.”

Het is in deze rubriek niet gebruikelijk te
vertellen bij wie het onderwerp aan de muur
hangt. Maar in dit geval een uitzondering, het
hangt bij Jan Buijsse, wellicht bekend als lid van
de Culturele Raad Maassluis. Ik wist niets van
Jan’s interessante reizen en zeker niet dat hij
daar ook boeken over schrijft. Onder de naam
‘ReisStof’ zijn er tot nu toe vijf verschenen:
Oezbekistan en Kirgizstan, Jemen, Ecuador,
China, Vietnam. Wilt u daar meer over weten ga
dan naar bijvoorbeeld
www.facebook.com/pg/reisstof.nl/posts.

detail van het borduurwerk

De bezitter van dit fraais is een enthousiast
reiziger naar Aziatische bestemmingen, met
name de minder bekende gebieden in Centraal
Azië en China. Zo ook een reis naar Kirgizië en
Oezbekistan een tiental jaren geleden. Het was
toentertijd een gebied dat moeilijk toegankelijk
was. Er bestonden nogal wat praktische
belemmeringen. Zo moest je voor een visum
lokaal officieel vanuit het land worden
uitgenodigd en dat ging allemaal moeizaam.
Maar eenmaal aangekomen werd de gastvrijheid
van de bevolking ervaren en ontstond een
contact met twee studenten Engels. Sindsdien is
er een hechte vriendschap ontstaan met
wederzijdse bezoeken.

Henk van Ketel
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Komende tentoonstellingen in Museum Maassluis

Vanwege de coronamaatregelen zijn de data voor deze exposities onzeker. Kijk voor actuele
informatie op de website van het Museum Maassluis

Maassluis bezet, vrijheid beperkt
Impact van WOII op het dagelijks leven.

Maar wat gebeurde er
nou precies? En welke
gevolgen hadden deze
en nog andere
incidenten voor de stad?
Dat kunt u allemaal
ontdekken in de
tentoonstelling

In het kader van
75 jaar
bevrijding heeft
Museum
Maassluis een
tentoonstelling
gemaakt die een
indruk geeft van
de oorlogstijd.
Geprobeerd is
weer te geven
welke
gebeurtenissen
tijdens de WOII
een grote
impact hadden
op de
Maassluise
samenleving. Als
je een Sluizer
vraagt naar de
oorlog, zullen
het
bombardement
van 18 maart
1943 en het
fluitincident
zeker niet
ontbreken in het antwoord.

Maassluis bezet, Vrijheid
beperkt’
Aan de hand van vele
foto’s, officiële
mededelingen van de
gemeente, persoonlijke
bezittingen,
correspondentie,
filmmateriaal en diverse
attributen nemen we u
mee door de
oorlogsjaren, en stippen
we een aantal
bijzondere en
ingrijpende
gebeurtenissen in
Maassluis aan. Zeer de
moeite waard om eens
te komen kijken!
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Deze stadswandeling op verschillende
momenten aangeboden. Soms met een dove
stadsgids die, ondersteund door een tolk, de
mooie verhalen in gebaren ten gehore brengt. Zo
kunnen doven de gids volgen in hun eigen taal en
kan de familie meeluisteren met behulp van de
stemtolk. Op andere momenten zullen de
getrainde gidsen de rondleiding richten op
blinden en slechtzienden en worden de verhalen
van de stad aangevuld met de beleving door te
voelen en ruiken.

Ogen en Oren tekort
Mensen met een hart voor Maassluis, weten dat
de stad leeft. Weten dat je de stad niet alleen
kunt zien, maar ook kunt horen, ruiken en zelfs
proeven! Maassluis kun je beleven met al je
zintuigen! En dat is precies wat er gaat gebeuren.
Het Douanehuisje wordt omgetoverd tot een
multi-zintuigelijk museum. Met deze
tentoonstelling wil Elvera van Leeuwen aandacht
vragen voor de toegankelijkheid van kunst en
cultuur voor mensen met een visuele en/of
auditieve beperking. Met haar bedrijf Mikxs en
Stichting Oren en Ogen tekort, zet zij zich in om
kunst en cultuur toegankelijk te maken voor deze
doelgroep. Maar Elvera beperkt zich niet alleen
tot het Douanehuisje, ze activeert veel culturele
instellingen om het haar mee te doen!

Dit betekent niet dat je alleen mee mag als je
niet kunt horen of (slecht) kunt zien. Het is juist
leuk voor iedereen omdat je de stad op een heel
andere manier gaat beleven. Hou ons dus in de
gaten voor deze unieke zintuiglijke
stadswandeling en maak kennis met Govert van
Wijn zoals je nog nooit eerder hebt gedaan!

i-m-perfekt
Jan Anoniem
In Museum Maassluis zal Jan Anoniem zijn werk
exposeren in de tentoonstelling ‘i-m-perfekt’. De
kunstenaar noemt zich Jan Anoniem omdat het
niet gaat om hem als persoon maar om de
ervaring van de kunst. De kunst die
tentoongesteld wordt is voor iedereen, en
speciaal voor mensen met een beperking. Wat
normaal niet mag in een museum, mag in deze
expositie wel, je mag de kunst aanraken! De
kunstwerken bestaan uit ‘gehandicapte’
kraaltjes, kraaltjes die zijn afgekeurd voor de
verkoop. In deze tentoonstelling kun je ervaren
hoe het is om een beperking te hebben, maar
toch van kunst kunt genieten. De bezoeker kan
dit zelf ervaren met eigen waarneming, hoe het
is om een zintuig te missen. De tentoonstelling is
een ode aan ervaring. Kom zelf waarnemen,
ervaren en voelen hoe bijzonder kunst is!

Naast deze bijzondere tentoonstelling
organiseert Elvera van Leeuwen samen met de
Historische Vereniging Maassluis en Museum
Maassluis een stadswandeling door Maassluis
rondom weergaloos weldadige en vermogende
Maassluizer Govert van Wijn. Het wordt een
stadswandeling door zijn leven waarbij de
zintuigen geprikkeld zullen worden. Dankzij een
gulle gift van de Govert van Wijn Stichting
kunnen we zorgen voor materialen die het
verhaal nog beter tot leven brengen. De uitleg
van de gidsen wordt hiermee een ware beleving
en natuurlijk kunnen de klanken van het door
hem geschonken Garrelsorgel daarbij niet
ontbreken.

Caroline Schillemans
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Verborgen schatten: glas in lood
Een ‘verborgen schat’ is een
waardevol voorwerp dat met
veel moeite (soms) kan
worden gevonden. In het
depot van menig museum
(‘de reservebank’) zijn
verborgen schatten
aanwezig, ook in Museum
Maasluis.

figuratieve voorstelling
en kenmerkend voor de
toenmalige
bedrijfsactiviteiten. Het
toont kleurig geklede
kuipers aan het werk;
links een kuiper met de
handen in de zakken en
naast hem een kuiper
gebogen over een ton.
Daaronder vier mannen
op de rug gezien die
rollen met een ton. Het
object (nr.05993,
afmetingen 84 x 39 cm)
en de overige zijn
helaas ongedateerd1,
evenmin is de maker
ervan bekend. De
andere objecten uit de
serie tonen
afbeeldingen van
vissersschepen aan de
kade en kuipers aan het
werk, maar er zijn ook
enkele abstracte
werken.

Een voorbeeld daarvan zijn
de glas-in-lood ramen
afkomstig van de voormalige
Maassluise kuiperij van A. de
Neeff en Zn. In 1923 koopt
Aart de Neeff jr. uit
Vlaardingen de stilstaande
zagerij van Klinge en
Poortman aan de
Fenacoliuslaan. Hij levert
duigen aan de nog
bestaande handkuiperijen in
Maassluis en aan zijn eigen
machinale kuiperij te
Vlaardingen. Die fabriek
verhuist in 1932 naar
Maassluis. In oktober 1968
gaat de firma A. de Neeff
een fusie aan met de
Maassluise Vaten en
Kistenfabriek C. van Toor Cz.
NV.

Glas-in-lood stamt uit
een eeuwenoude
traditie. De vroegste
kunstuitingen, glas-inhout (Egypte) of in
brons / beton
(Romeinen) zijn al van
vóór onze jaartelling
bekend. De Romeinen
en later, in de
middeleeuwen, de handwerkslieden verbonden
aan kloosters en hoven ontwikkelden de techniek
van het glas-in-lood zoals wij die nu kennen. Al in

De hierbij afgebeelde
‘verborgen schat’ is er een
uit een serie van acht glasin-lood gebrandschilderde
ramen, afkomstig uit het
voormalige kantoorpand van
de firma De Neeff, dat in 1975 werd gesloopt om
plaats te maken voor nieuwbouw. Het is een

toenmalige directeur Johan Hoegen (1913-1981)
aangebracht, deze was vóór 1946 al in dienst bij de firma de
Neeff.

1

Mogelijk dateert het uit eind jaren 30 van de vorige eeuw
toen er een nieuw kantoorgebouw zou worden gebouwd. Of
en wanneer dat vanwege de financiële bedrijfsstatus, de
slechte economische tijd en oorlogsdreiging gebeurde is
onbekend. Op een van de ramen is de naam van de
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de 11de eeuw werden kerken en kastelen
voorzien van glazen vensters. Glas was duur en
niet in grote oppervlakken beschikbaar. Men
werkte dus met kleine ruitjes, die men in loden
lijsten vatte om er grotere vensteropeningen
mee af te sluiten. Door allerlei insluitingen in het
glas en kleine oneffenheden ten gevolge van de
glasproductie, hadden de afzonderlijke ruitjes
meestal een van elkaar verschillende tint.

Kunstroute afgelast
De Maassluise Kunstroute, die voor 18 en 19
april in de agenda stond, gaat niet door. De
Stichting Maassluise Kunstenaars bekijkt de
mogelijkheden om het evenement later dit jaar
alsnog te organiseren.

Later is men glas gaan kleuren met mineralen en
metaaloxides. Nog weer later ontwikkelde zich
de brandschilderkunst. Hierbij wordt gekleurde
verf op het ongekleurde glas aangebracht en in
een oven op temperaturen tussen de 550 en de
680 graden Celsius ingebrand.
Dick van Wassenaar

Contributie 2020 en andere financiële zaken
Bij deze Vriendenbrief is een brief gevoegd met het vriendelijke verzoek de contributie van
€ 12,50 voor 2020 over te maken. Voor een aantal leden die dit al in januari gedaan hebben (bravo!) geldt
dit natuurlijk niet. Het rekeningnummer is NL31 INGB 000 3479143, ten name van Vrienden van Museum
Maassluis, met vermelding van contributie 2020, en graag ook uw lidmaatschapsnummer. Een hoger
bedrag dan de minimum contributie van € 12,50 is uiteraard zeer welkom. Uw bijdrage wordt gebruikt
voor de aankoop van nieuwe kunstwerken, aanvullingen van de collectie of voorzieningen voor het
museum.
In 2019 heeft de vereniging de aankoop van een schilderij van het Gildehuisje aan de Zuiddijk van de
Brielse kunstenaar Martien Middelhoek bekostigd. Ook hebben we een financiële bijdrage geleverd aan
de aankoop van een schilderij van Cornelis Groeneveld (Schanseiland met Grote Kerk en de hellingen van
de werf Zorg & Vlijt). Tevens hebben we aanschaf van Oorijzers van de Maassluise familie Dirkzwager
(mede) gesponsord. Het jaar 2019 heeft de vereniging afgesloten met een bescheiden negatief resultaat
(€ 15,14). We hebben vorig jaar voor het eerst de verhoogde contributie van € 12,50 gehanteerd. Dit
leidde tot een hogere contributieopbrengst dan begroot. Aan het 50-jarig bestaan van onze vereniging is,
hoewel niet begroot, vorig jaar juni de nodige aandacht besteed. Het vermogen van de vereniging is
vrijwel onveranderd ongeveer €24.000 gebleven.
Jaap Boon, penningmeester
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Informatie bestuur

Lidmaatschap

Voorzitter

Voor wie op de hoogte wil blijven van de
activiteiten van het museum is er de Vereniging
‘Vrienden van het Museum Maassluis’. Het
lidmaatschap van de Vereniging geeft u de
volgende voordelen:

Victor Knippenberg
tel. 010 591 2700
voorzittervrienden@museummaassluis.nl
Penningmeester en vicevoorzitter
Jaap Boon
tel. 010 592 0506
penningmeestervrienden@museummaassluis.nl







Secretaris
Marianne Soors
tel. 010 591 0035
secretarisvrienden@museummaassluis.nl

gratis toegang museum
gratis rondleidingen
tweemaal per jaar de Vriendenbrief
€ 3,00 korting op excursies
uitnodigingen voor exposities en openingen
Contributie Vereniging

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt €
12,50 per jaar voor particulieren en € 35 per jaar
voor bedrijven en instellingen. Een hogere
bijdrage is uiteraard altijd welkom.

Algemene bestuursleden
Laurens Blom (ledenadministratie/excursies)
tel. 010 592 2898
ledenadministratie@museummaassluis.nl

Aanmelding en opzegging
U kunt zich aanmelden als lid door te bellen of te
mailen naar de secretaris van de Vereniging
‘Vrienden van het Museum Maassluis’ of door
invulling van de speciale kaart die u in het
Museum kunt vinden. U krijgt dan een
welkomstbrief met uw lidmaatschapsnummer en
wijze van betaling van de contributie. Het
lidmaatschap wordt ieder jaar op 1 januari
automatisch verlengd. Opzegging dient
schriftelijk of per e-mail en vóór 1 december
plaats te vinden, bij de secretaris van de
Vereniging ‘Vrienden van het Museum
Maassluis’.

Lelia van der Tak (Vriendenbrief)
tel. 010 592 9152
ljvdtak@gmail.com
Bankrekeningnummer Vrienden van het
Museum Maassluis: NL31INGB0003479143
Bankrekeningnummer Vriendenexcursies:
NL35 ASNB 081 1245 57 t.n.v. Excursie VVMM
Colofon
(Eind) redactie: Lelia van der Tak

Openingstijden Museum Maassluis

Beeldmateriaal: Jan Steehouwer, Laurens Blom,
Henk van Ketel

Dinsdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
Geopend op Goede Vrijdag, tweede paasdag, 5
mei, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en
tweede kerstdag. Gesloten op nieuwjaarsdag,
Koningsdag, eerste paasdag, eerste pinksterdag
en eerste kerstdag.

Ontwerp omslag: Vers Ontwerp (Anika
Klevering)
Foto omslag: Laurens Blom
Vriendenbrief

Museum Maassluis, Zuiddijk 16, 3143 AS
Maassluis.
telefoon 010 591 38 13
www.museummaassluis.nl

De Vriendenbrief is een uitgave van de
Vereniging ‘Vrienden van het Museum Maassluis’
en verschijnt tweemaal per jaar.
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