
Vrijwilligersuitje  
Op 20 augustus was het dan zo ver. 
Het 2-jaarlijks uitje voor de vrijwilli-
gers stond te gebeuren. Er was flink 
over nagedacht wat het deze keer 
moest worden. Op een vrijwilligers-
overleg is hierover gestemd en een 
Dagje Rotterdam stak er met kop en 
schouders bovenuit, dus zijn we 
daarmee aan de slag gegaan. De 
opkomst was geweldig en we stap-
ten met een goed humeur de bus in. 
Het gekakel barstte meteen los. We 
hadden geen vaste plaats in de bus, 
dus na iedere stop zaten we naast 
iemand anders, hetgeen erg leuk 
was. 
 
Het 1e onderdeel was een tocht met 
de Spido door de Rotterdamse ha-
vens. Het is altijd indrukwekkend 
om naar de bedrijvigheid daar te 
kijken. De 2e bestemming was de 
Maeslantkering, een project van 
Nederlandse bodem. Helaas waren 
we in de file terecht gekomen, 
waardoor we drie kwartier verloren, 
het bezoek kort was en de lunch 
snel weggewerkt moest worden.  
 

 
 
Niet getreurd verder gereden naar 
de SS Rotterdam, die op degenen 
die haar nog niet gezien hadden 
een grote indruk achterliet. We kre-
gen van oudgedienden vol trots een 

interessante rondleiding over het 
schip, inclusief de machinekamer. 
Zij zijn min of meer te vergelijken 
met  “onze rondleiders” in het 
museum, die graag over hún ver-
leden vertellen. 
Als klap op de vuurpijl hebben we 
heerlijk gegeten bij de Drijf-
Chinees, die gelukkig, ook nadat 
we een volle maag hadden, bleef 
drijven.  
 

 
 
 
Bemanningssterkte  
 
Jos Ruis is naar aanleiding van 
ziekte helaas niet meer in staat om 
wekelijks bij de technische dienst 
aanwezig te zijn. Door zijn jaren-
lange betrokkenheid bij de techni-
sche dienst is dit een groot gemis. 
 
Na een tijdje betrokken te zijn ge-
weest bij het Haags Openbaar 
Vervoer Museum zocht Hans 
Houdé daarnaast nog een vrijwilli-
gersplek dichter bij huis. In de 
technische dienst is zijn expertise 
van de techniek een goed aanvul-
ling. 
 
Teus Klomp was eerst geïnteres-
seerd om rondleidingen te geven, 
maar heeft nu zijn plaats gevonden 
bij het inscannen van de techni-

sche tekeningen en de restauratie 
van modellen. Teus is werkzaam 
geweest op de tekenkamer en zo 
komt zijn kennis goed van pas. 
 
Na een bijeenkomst bij Van Boord 
waar een oproep voor rondleiders 
is geweest, wilde Renée Kleij-
nenberg graag een poging wagen 
om als rondleider bij het museum 
betrokken te zijn. Zij is, door haar 
werk bij Van Oord, op de hoogte 
van veel projecten die in het ver-
leden zijn uitgevoerd en is inmid-
dels al zelfstandig aan de slag als 
rondleider. 
 
Tijdens zijn zoektocht naar een 
nieuwe baan is Kees Borsje be-
gonnen om mee te lopen met de 
rondleiders om uiteindelijk rond-
leidingen te geven. Inmiddels 
heeft hij een baan gevonden, 
maar wil nog wel graag als vrijwil-
liger bij het museum betrokken 
blijven. 
	  
Marianne is vanaf half november 
betrokken bij het museum als 
adviseur. Ze zal één week per 
maand in het museum aanwezig 
zijn. 
	  
Deze nieuwsbrief is tot stand ge-
komen met dank aan Arie Groes-
beek, Marianne Blaauboer, Joke 
Renting, Macky van Leeuwen, 
Remco van de Ven en Ariane 
Riep.  
	  
In memoriam 
 
Op 18 augustus is Wim Gelder-
blom overleden. Hij was als 
hoofdsuppoost tot op het laatste 
moment zeer betrokken met 
alles wat er in het museum ge-
beurde.  
Op 9 september is Fenneke 
d’Angremond-Pols overleden. Zij 
is betrokken geweest bij het 
ontwerp van de tuin. Op 27 no-
vember is Arie van der Waal 
overleden. Hij leidde bezoekers 
rond in het museum en schonk 
een aantal objecten.  
De gewaardeerde collega’s wor-
den zeer gemist. 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

	  

Schoolbezoek in mei en juni in  
kader van erfgoedspoor.  
	  

In het kader van erfgoedspoor ontving 
het museum in mei en juni een aantal 
groepen 5 van het basisonderwijs om ze 
spelenderwijs bekend te maken met het 
vak baggeren. 
 
Tijdens het project bekeken de leerlingen 
o.a. korte filmpjes van verschillende 
soorten baggerschepen die dicht bij huis 
in sloten, vaarten en vijvers aan het werk 
zijn.  
 
Een demonstratie van een werkend mo-
del van een emmerbaggermolen en zelf 
werken met een model grijper verduide-
lijkten voor de leerlingen de techniek. 
Tijdens het project gaven een groot aan-
tal rondleiders uitleg over tentoongestel-
de modellen van verschillende bagger-
schepen die wereldwijd werken.  
 
 

Op het buitenterrein konden de leerlin-
gen ervaren hoe zwaar het baggerwerk 
vroeger was door met de beugel van de 
beugelaar bagger uit een teil te schep-
pen en in emmers 5 soorten zand te 
kunnen voelen en deze te bekijken met 
een vergrootglas. De kinderen, leer-
krachten en ouders waren zeer enthou-
siast. 
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Eerste schop in de grond 
Eind september werden de eerste 
handelingen verricht voor de bouw 
van het Educatief Waterbouwkundig 
Erf. Door de heren Kaper, Hoek en 
De Boer van de Stichting Opleiding 
en Ontwikkelingsfonds Waterbouw, 
het O & O Fonds Waterbouw, werd 
het eerste grondverzet uitgevoerd 
waarna de bouw van de paviljoens 
gestart kon worden. Inmiddels is de 
bouw in volle gang en wordt mede 
met de tuinadviescommissie over de 
‘stations’ gepraat. 
	  
Bootvluchteling 
Een bijzondere gebeurtenis in het 
museum was de hereniging van 
bootvluchteling Pham Thang Long 
uit Vietnam met Bas de Goeij, des-
tijds kapitein van de sleephopper-
zuiger “Geopotes IX”. Dit schip was 
in juni 1988 onderweg van Rotter-
dam naar Hong Kong toen het 350 
mijl ten zuiden van Saigon een hou-
ten scheepje met bootvluchtelingen 
op zee aantrof. Deze ontmoeting 
trok de aandacht van radio, tv en de 
schrijvende pers.  
 
Avonturen van de Baggeraar  
Eind juni tot eind oktober konden 
onze bezoekers in de tentoonstel-
lingszaal zich verdiepen in de avon-
turen van de baggeraar. Deze ver-
halen waren door onze eigen vrijwil-
ligers verteld en veel van het 
beeldmateriaal kwam ook bij hen 
vandaan. De tentoonstelling nam 
mensen mee door de kou van de 
Noordpool en de hitte van de tropen 
en menigeen kon griezelen bij foto’s 
van piraten en een opengesneden 
krokodil.  
 
 

Nautic Jobs en Aon waren onze 
zeer gewaardeerde sponsors bij 
deze tentoonstelling, die werd geo-
pend door mevrouw Vlot. 
 
Ter afsluiting van de Avonturen van 
de baggeraar hielden wij in oktober 
een avondopenstelling waar bezoe-
kers zich konden verdiepen in de 
Avonduren van de baggeraar. Voor-
zien van een warm hapje kon een 
groep geïnteresseerden te weten 
komen wat baggeraars zoal ’s 
avonds deden. 
 

 

 
Activiteiten  
De media besteedde veel aandacht 
aan de vele activiteiten die in het 
museum werden georganiseerd, 
speciaal gericht op verschillende 
doelgroepen. Op zaterdag 14 april 
werd een speciale filmdag georga-
niseerd; films van Maasvlakte 2, de 
berging van de onderzeeboot 
“Koersk”, de aanleg van het Pana-
makanaal en de bouw van de steek- 
later sleephopperzuiger “Batavus” 
werden vertoond. 
 
In de eerste week van mei, de 
schoolvakantieweek, hebben we 
ons gericht tot ouders met kinderen 
waarbij het Koetshuis en de stoom-

baggermolen “Friesland” bezocht 
werden. De Alblasserdamse Model-
bouwvereniging gaf in deze week 
een demonstratie met vele 
scheepsmodellen in het waterbassin 
in de tuin van het baggermuseum. 
 
Lezingen 
Voor de vrijwillige medewerkers die 
meer informatie willen over projec-
ten, houden verschillende gastspre-
kers een lezing. Dit wordt zeer en-
thousiast ontvangen. Zo hielden 
Kees d’Angremond en Ronald de 
Heer al lezingen over uiteenlopende 
onderwerpen. Begin september gaf  
Daniël van den Bos een lezing over 
zijn boek “Baggergoud”, het verhaal 
van de in 1946 opgebaggerde 
goudstaven. Hierbij waren leden 
aanwezig van de Vereniging van de 
Zeegeschiedenis.  
 
Bas de Goeij, Remco van de Ven en  
Adrie de Ruiter hielden lezingen 
voor de historische vereniging over 
de geschiedenis van het baggeren. 
De lezing was een succes. Geïnte-
resseerden kunnen via de website 
een lezing aanvragen. 
 
 
Moerdijk spoorbrug  
Momenteel staat de eerste Moerdijk 
spoorbrug centraal in een fototen-
toonstelling, te zien tot 6 januari 
2013. Adriaan Volker was als bag-
geraar betrokken bij de onderbouw 
van deze iconische brug: de bere-
keningen hiervoor zijn ook in te zien. 
Pronkstuk van de tentoonstelling is 
misschien wel een foto uit 1946, 
gemaakt na het herstel van de 
spoorbrug. Hierop staan alle werk-
lieden die aan het herstel hadden 
meegewerkt. 
 
In het kader van deze tentoonstel-
ling geeft René van der Kloet op 24 
november een fotoworkshop, waar-
van de opbrengsten ten goede ko-
men aan het museum.  
 

 

 

Bijzondere bezoekersdagen 
Verschillende kortingsacties in de 
afgelopen maanden zorgden voor 
bijzondere bezoekersdagen. Op de 
zaterdag die vooraf ging aan Vader-
dag 17 juni mochten alle opa's op 
vertoon van hun kleinkind gratis het 
Baggermuseum in. Dit werd een 
gezellige en drukke dag. 
 
Geboortedagen van verschillende 
historische figuren uit de baggerin-
dustrie gaven aanleiding tot een 
korting. Zaterdag 14 juli richtte het 
museum zich op de geboortedag 
van Adriaan Volker I op 13 juli1827. 
Op deze dag was iedereen welkom 
met de voornaam Adriaan, een 
voornaam die hiervan is afgeleid of 
de familienaam Volker. Zij kregen 
gratis koffie met baggermolenkoek. 
Op 26 september 2012 was het 120 
jaar geleden dat Kobus Kalis werd 
geboren. Naamgenoten  van deze 
Sliedrechter kregen op deze datum 
gratis koffie en baggermolenkoek. 
Tijdens de herfstvakantie kregen 
kinderen die met hun ouders mee-
kwamen korting op de toegang van 
het Baggermuseum en gratis limo-
nade.  
	  
Nieuwe aanwinsten 
Van de maanden mei tot met no-
vember is de collectie van het 
museum aangevuld met een aantal 
bijzondere objecten.  
 

 

 
Kleine objecten zoals een ingelijste 
postzegel van de republiek Kampu-
chea, waarop een bakkenzuiger is 
afgebeeld, een zwart/wit tekening 
van een emmerbaggermolen, een 
aantal wrakkenkaarten van de 
Waddeneilanden en Curaçao, een 
serie ansichtkaarten over de Zuider-
zeewerken en een houtsnede van 
het jacht ‘Mereveo’ van Adriaan 
Volker. 
	  
Naar aanleiding van de tentoonstel-
ling Baggerschatten kwam een op-
gebaggerd hangslot met sleutel in 
de collectie. Mevrouw van Gent 
schonk een replica van de scheeps-
bel van de ‘Geopotes V’, ooit aan-
geboden aan de heer A. van Gent 
bij zijn afscheid van de Volker Ste-
vin Baggerdivisie. Als aanvulling bij 
de griendopstelling op zolder kwa-
men een baggerbeugelzak, een 
rijshaak met houten steel en een 
snoeimes binnen. 
	  
De Vereniging van Waterbouwers 
schonk een gouden broche, een 
gouden penning en twee gouden 
dasspelden. Mevrouw Kwast-Buster 
schonk een scheepsmodel van de 
zandlosser ‘Maria Hendrika’. Deze 
is in bruikleen gegeven aan de Mu-
seumwerf Vreeswijk voor hun tijde-
lijke tentoonstelling ‘Zand’. Tot slot 
heeft de heer W. Kalis  een schilde-
rij met afbeelding van de elevator-
bak BK 41, vervaardigd door zijn 
vader H.W. Kalis, voor onbepaalde 
tijd in bruikleen gegeven.  
	  
Model van de maand  
Voor de reeks “model van de 
maand” stonden in de afgelopen 
maanden een aantal modellen uit de 
museumcollectie extra in de aan-
dacht. In de maand juni was de 
Stormvloedkering Hollandse IJssel 
het model van de maand. Deze 
prachtig op schaal gebouwde wa-
terkering trekt altijd wel de aandacht 
van onze bezoekers, maar in juni 
zeker. In de vakantiemaanden juli 
en augustus richtte de aandacht op 
de Baggerexperience. Deze attrac-
tie deed het goed bij bezoekers van 
jong tot oud. De sleephopperzuiger 
“Geopotes IX” stond centraal in 
september, mede naar aanleiding 
van de hiervoor genoemde ontmoe-
ting met een bootvluchteling. De 

sleephopperzuiger is gebouwd in 
1967 en vaart sinds 2002 onder 
Noord Koreaanse vlag met de naam 
“Yong Ho II”. Het model van de 
maand oktober was de Griendkeet 
op de zolder van het Baggermuse-
um. Een bijna op ware grootte nage-
bouwde griendkeet toonde hoe de 
griendwerkers onder basale omstan-
digheden werkten en woonden in de 
Biesbosch. In november stond, in het 
kader van de tentoonstelling Moer-
dijkbrug, een schaalmodel van deze 
spoorbrug centraal.  
 
High tea 
Zaterdag 15 september kon men 
genieten van een High Tea tussen 
de baggerwerktuigen. Na afloop van 
de high tea volgde een rondleiding 
gericht op de kunsthistorische ele-
menten van het huis en de sociale 
geschiedenis van de bewoners. Voor 
de bezoekers een aparte belevenis 
die voor herhaling vatbaar is. 
	  

	  
	  
Mevrouw de Snoo 
Begin oktober was er een speciale 
gast in het Baggermuseum, mevrouw 
De Snoo. Zij werkte van 1937 tot 
1942 voor juffrouw Toos Volker en 
meneer Willem Volker in het huis dat 
nu het Baggermuseum is. Deze 
hoogbejaarde mevrouw kon helder 
en duidelijk vertellen over de periode 
dat ze voor de familie Volker diende. 
	  
Maatschappelijke stagiaires  
Op uitnodiging van de Stichting Wel-
zijnswerk Sliedrecht deed het Natio-
naal Baggermuseum mee aan een 
vrijwilligersmarkt in het gebouw ‘De 
Reling’ aan de Industrieweg te Slied-
recht. Goed voor de contacten maar 
vrijwilligers leverde het niet op. Wel 
enthousiaste middelbare scholieren 
die een maatschappelijk stage in het 
Baggermuseum willen lopen. 
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scheepsmodellen in het waterbassin 
in de tuin van het baggermuseum. 
 
Lezingen 
Voor de vrijwillige medewerkers die 
meer informatie willen over pro-
jecten, houden verschillende gast-
sprekers een lezing. Dit wordt zeer 
enthousiast ontvangen. Zo hielden 
Kees d’Angremond en Ronald de 
Heer al lezingen over uiteenlopende 
onderwerpen. Begin september gaf  
Daniël van den Bos een lezing over 
zijn boek “Baggergoud”, het verhaal 
van de in 1946 opgebaggerde 
goudstaven. Hierbij waren leden 
aanwezig van de Vereniging van de 
Zeegeschiedenis.  
 
Bas de Goeij, Remco van de Ven en  
Adrie de Ruiter hielden lezingen 
voor de historische vereniging over 
de geschiedenis van het baggeren. 
De lezing was een succes. Geïnte-
resseerden kunnen via de website 
een lezing aanvragen. 
 
 
Moerdijk spoorbrug  
Momenteel staat de eerste Moerdijk 
spoorbrug centraal in een fototen-
toonstelling, te zien tot 6 januari 
2013. Adriaan Volker was als bag-
geraar betrokken bij de onderbouw 
van deze iconische brug: de bere-
keningen hiervoor zijn ook in te zien. 
Pronkstuk van de tentoonstelling is 
misschien wel een foto uit 1946, 
gemaakt na het herstel van de 
spoorbrug. Hierop staan alle werk-
lieden die aan het herstel hadden 
meegewerkt. 
 
In het kader van deze tentoonstel-
ling geeft René van der Kloet op 24 
november een fotoworkshop, waar-
van de opbrengsten ten goede ko-
men aan het museum.  
 

 

 

Bijzondere bezoekersdagen 
Verschillende kortingsacties in de 
afgelopen maanden zorgden voor 
bijzondere bezoekersdagen. Op de 
zaterdag die vooraf ging aan Vader-
dag 17 juni mochten alle opa's op 
vertoon van hun kleinkind gratis het 
Baggermuseum in. Dit werd een 
gezellige en drukke dag. 
 
Geboortedagen van verschillende 
historische figuren uit de baggerin-
dustrie gaven aanleiding tot een 
korting. Zaterdag 14 juli richtte het 
museum zich op de geboortedag 
van Adriaan Volker I op 13 juli1827. 
Op deze dag was iedereen welkom 
met de voornaam Adriaan, een 
voornaam die hiervan is afgeleid of 
de familienaam Volker. Zij kregen 
gratis koffie met baggermolenkoek. 
Op 26 september 2012 was het 120 
jaar geleden dat Kobus Kalis werd 
geboren. Naamgenoten  van deze 
Sliedrechter kregen op deze datum 
gratis koffie en baggermolenkoek. 
Tijdens de herfstvakantie kregen 
kinderen die met hun ouders mee-
kwamen korting op de toegang van 
het Baggermuseum en gratis limo-
nade.  
 
Nieuwe aanwinsten 
Van de maanden mei tot met no-
vember is de collectie van het mu-
seum aangevuld met een aantal 
bijzondere objecten.  
 

 

 
Kleine objecten zoals een ingelijste 
postzegel van de republiek Kampu-
chea, waarop een bakkenzuiger is 
afgebeeld, een zwart/wit tekening 
van een emmerbaggermolen, een 
aantal wrakkenkaarten van de 
Waddeneilanden en Curaçao, een 
serie ansichtkaarten over de Zuider-
zeewerken en een houtsnede van 
het jacht ‘Mereveo’ van Adriaan 
Volker. 
 
Naar aanleiding van de tentoonstel-
ling Baggerschatten kwam een op-
gebaggerd hangslot met sleutel in 
de collectie. Mevrouw van Gent 
schonk een replica van de scheeps-
bel van de ‘Geopotes V’, ooit aan-
geboden aan de heer A. van Gent 
bij zijn afscheid van de Volker Ste-
vin Baggerdivisie. Als aanvulling bij 
de griendopstelling op zolder kwa-
men een baggerbeugelzak, een 
rijshaak met houten steel en een 
snoeimes binnen. 
 
De Vereniging van Waterbouwers 
schonk een gouden broche, een 
gouden penning en twee gouden 
dasspelden. Mevrouw Kwast-Buster 
schonk een scheepsmodel van de 
zandlosser ‘Maria Hendrika’. Deze 
is in bruikleen gegeven aan de Mu-
seumwerf Vreeswijk voor hun tijde-
lijke tentoonstelling ‘Zand’. Tot slot 
heeft de heer W. Kalis  een schilde-
rij met afbeelding van de eleva-
torbak BK 41, vervaardigd door zijn 
vader H.W. Kalis, voor onbepaalde 
tijd in bruikleen gegeven.  
 
Model van de maand  
Voor de reeks “model van de 
maand” stonden in de afgelopen 
maanden een aantal modellen uit de 
museumcollectie extra in de aan-
dacht. In de maand juni was de 
Stormvloedkering Hollandse IJssel 
het model van de maand. Deze 
prachtig op schaal gebouwde wa-
terkering trekt altijd wel de aandacht 
van onze bezoekers, maar in juni 
zeker. In de vakantiemaanden juli 
en augustus richtte de aandacht op 
de Baggerexperience. Deze attrac-
tie deed het goed bij bezoekers van 
jong tot oud. De sleephopperzuiger 
“Geopotes IX” stond centraal in 
september, mede naar aanleiding 
van de hiervoor genoemde ontmoe-
ting met een bootvluchteling. De 

sleephopperzuiger is gebouwd in 
1967 en vaart sinds 2002 onder 
Noord Koreaanse vlag met de naam 
“Yong Ho II”. Het model van de 
maand oktober was de Griendkeet 
op de zolder van het Baggermuse-
um. Een bijna op ware grootte nage-
bouwde griendkeet toonde hoe de 
griendwerkers onder basale omstan-
digheden werkten en woonden in de 
Biesbosch. In november stond, in het 
kader van de tentoonstelling Moer-
dijkbrug, een schaalmodel van deze 
spoorbrug centraal.  
 
High tea 
Zaterdag 15 september kon men 
genieten van een High Tea tussen 
de baggerwerktuigen. Na afloop van 
de high tea volgde een rondleiding 
gericht op de kunsthistorische ele-
menten van het huis en de sociale 
geschiedenis van de bewoners. Voor 
de bezoekers een aparte belevenis 
die voor herhaling vatbaar is. 
 

 
 
Mevrouw de Snoo 
Begin oktober was er een speciale 
gast in het Baggermuseum, mevrouw 
De Snoo. Zij werkte van 1937 tot 
1942 voor juffrouw Toos Volker en 
meneer Willem Volker in het huis dat 
nu het Baggermuseum is. Deze 
hoogbejaarde mevrouw kon helder 
en duidelijk vertellen over de periode 
dat ze voor de familie Volker diende. 
 
Maatschappelijke stagiaires  
Op uitnodiging van de Stichting Wel-
zijnswerk Sliedrecht deed het Natio-
naal Baggermuseum mee aan een 
vrijwilligersmarkt in het gebouw ‘De 
Reling’ aan de Industrieweg te Slied-
recht. Goed voor de contacten maar 
vrijwilligers leverde het niet op. Wel 
enthousiaste middelbare scholieren 
die een maatschappelijk stage in het 
Baggermuseum willen lopen. 
 
 

 


