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Van de Bestuurstafel
Toch weer een papieren Nieuwsbrief  !

Veel  mensen ontvangen toch graag de br ief  in gedrukte vorm en daarom is besloten om aan al le donateurs de 2- jaar l i jkse

nieuwsbrief  per post toe te sturen. Ui teraard zal  h i j  tevens op onze websi te geplaatst  worden.

Een nieuwsbrief  moet nieuws geven en dus de bl ik voorui t  r ichten. Maar omdat hi j  maar tweemaal per jaar verschi jnt ,

zul len we ook nog even omzien naar een aantal  b i jzondere gebeurtenissen in het museum.

Ariane Riep, de conservator,  heeft  ons museum in het voor jaar ver laten en op di t  moment is er nog geen nieuwe

conservator aangesteld.  De procedure voor het zoeken van een plaatsvervanger is opgestart ,  er  z i jn vele react ies

binnengekomen en we hebben gesprekken gehad met enkele potent ië le opvolgers.  Binnen een paar maanden zul len we

een opvolger hebben.
Een aantal  vr i jwi l l igers heeft  ervaren dat door het wegval len van de conservator z i j  nogal  wat extra werk kregen. Ti jdel i jk

lukt  dat  nog wel maar het museum heeft ,  om effect íef  te funct ioneren, een professionele beheerder/  conservator nodig.

De tentoonstel l ing over de haven van Sint  Petersburg is in apr i l  opgevolgd door een tentoonstel l ing over en georganiseerd

door fotobedr i j f  van der Kloet.
Hier in werd onder de t i te l :  "Captur ing the

essence" in schi t terende foto 's een beeld
gegeven van Nederlandse baggeraannemers

en scheepsbouwers.  Topstukken van f i rma

van der Kloet!  Daarnaast werden in een

aparte v i t r ine de ontwikkel ing van fototoestel

en at t r ibuten getoond.

Op 20 juni  opende de volgende
tentoonstel l ing:  " lHC Merwede: werven met

een reputat ie".  Op dezel fde dag is er een

tentoonstel l ing in het Mari t iem Museum in

Rotterdam geopend over IHC: "Hol landse high

Tech".  Beide tentoonstel l ingen zul len tot  23

november toegankel i jk  z i jn.
Kort  voor de opening van de IHC-

tentoonstel l ing in het Baggermuseum kreeg

de CEO van IHC ui t  handen van burgemeester

van Hemmen het
predicaat "Koninkl i jk"  voor z i jn bedr i j f  u i tgereikt .
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Op donderdag 18 december 2014 opent een nieuwe tentoonstelling: 'Tinwinning op Billiton".

Met maquettes en model len wordt een goed beeld gegeven van de ontwikkel ing van de t inwinning op Bi l l i ton,  zoals die

vanaf 1850 plaatsvond, maar ook heden nog in Indonesië plaatsvindt.  Wel iswaar met andere winwerktuigen: t inmolens en

ook een graafwielzuiger. Ook is er ruime aandacht voor de wijze waarop vele Nederlanders daar indert i jd gewerkt en

gewoond hebben- voor veel bezoekers ongetwij feld een verrassende herkenning.

Het project dat de meeste aandacht vraagt, is "de tuin". Inmiddels hebben we de deft ige naam Educatief Waterbouwkundig

Erf vervangen door de beter in het gehoor l iggende "BaggerPrakti jkTuÍn" ( BPT)

Tot beslui t  wi l  ik  a l le sponsoren en donateurs hartel i jk  bedanken voor hun f inanciële steun, zonder uw gi f ten zouden we

niet  de "etalage" van de water-  en baggerbouw kunnen zi jn!

Graag tot  z iens in het museum samen met uw fami l ie,  vr ienden en kennissen !

BagserPrakti ikTuin
Zoals al een t i jdje bekend is, kr i jgt onze tuin een nieuwe bestemming. Om onze bezoekers en zo een volgende generatie

Nederlanders op een nieuwe, praktische manier duidel i jk te maken wat waterbouw en baggeren is, en wat de sociale

relevant ie daar nu eigenl i jk  van is,  werd het idee voor een "BaggerPrakt i jkTuin" geboren. Sindsdien is er veel  gebeurd,  er

zi jn f l inke knopen doorgehakt en al les heeft een vaste vorm gekregen: de naam, de thema's voor de gloednieuwe

pavi l joens, het technische ontwerp van de interactieve stat ions, de activi teiten bi j  de stat ions en de educatievormgeving.

In deze tuin kunnen groepen en indiv iduen kennismaken met het graven van grond, hi jsen van zware lasten, werking van de

centr i fugaalpomp en waterjets, varen en manoeuvreren met een bootje, stabi l i tei t  van een bak op het water en

eigenschappen van zand.

De bouw van de twee tuinpavÍl joens is reeds voltooid en de inrichting is in vol le gang: in beiden staan "waterbouwwerken"

centraal.  Zo laten we zien dat baggerwerken een directe relat ie heeft met de behoeften van ons dageli jkse leven.

Pavi l joen t heeft als thema "Baggeren en Bouwen". Daar worden - met dank aan onze grote sponsoren- verschi l lende

baggerprojecten in beeld gebracht,  zoals de aanleg van een nieuwe containerhaven, de winning van grondstof fen,  de

aanleg van een windmolenpark in zee enzovoort. Ook staat hier de Bogger-Experience , een simulator met vier verschillende

boggerwerktuigen.

In Paví l joen 2 komt het thema "Werken aan de vei l igheid van Nederland" ter

sprake.
Hier staan watertafels opgesteld die laten zien hoe laag ons land gelegen is

en er wordt aandacht gegeven aan de nieuwe Deltawet.

De interactieve Deltaviewer, met het virtuele spel 'De Waterverdeler ' ,  toont

hoe Nederland omgaat met problemen rond water.

Verder zi jn er in de BaggerPrakti jkTuin diverse opstel l ingen om de opgedane

theorie direct toe te passen en te ervaren. Zo zi jn er een proeventafel,  een

denktafel en een watergolftafel,  en brengen andere activi teiten de basis van

de baggertechnieken in beeld.  Van het z ich ui t leven op zwaar handwerk

met de baggerbeugel uit  het verleden tot het fysiek aandri jven van een

baggerpompje met een f iets. Dit al les is straks te beleven onder goede

begeleiding.

watertafel 1

zonder bescherming

van de Deltawerken

watertafel 2

met de

Het is de bedoel ing dat,  afhankel i jk  van de weersomstandigheden,
gedeeltel i jk klaar is en dat het gehele project in de eerste helf t  van

We hopen op een enthousiast  publ iek.

de BaggerPrakti jkTuin aan het einde van dit  jaar

2015 gereed zal zijn.
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Tentoonstell ingen
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Capturing the Essence

van 22 apri l  t /m 3L mei had Hofleverancier Van der Kloet in
Sliedrecht een fototentoonstel l ing ingericht ín het
Nat ionaal  Baggermuseum. De t i te l  van de tentoonstel l ing
"Capturing the essence" kan worden vertaald als het
vastleggen van de essentie.
Het bedri j f  Van der Kloet is opgericht in het jaar 1-91-2 en is
in de loop der jaren ontwikkeld tot  een special ist  op het
gebied van fotograferen van nautische en industr iële
projecten. De tentoonstel l ing in het Baggermuseum gaf een
indrukwekkend overzicht  van de kennis en kunde van het
bedri j f .  Foto's van een marinevaartuig op snelheid,
loodsboten, inspectievaartuigen, een serie

sleephopperzuigers en sni jkopzuigers van vooraanstaande baggerbedri jven werden talr i jk getoond.

Van der Kloet maakt zowel foto als video producties en is reeds actief in 70 landen voor het fotograferen en f i lmen van

naut ische en industr ië le objecten. De f lexibi l i te i t  van di t  bedr i j f  is  maximaal.  De dynamiek van schepen en

baggerwerktuigen spat van de vastgelegde beelden.
Een special isat ie van het bedri j f  is onder meer het offshore werk en zi j is als een van de weinige beeldmakers vol ledig

offshore gecertificeerd en beschikt zelfs over Noorse olie en gas certificaten.
Vele nautische bedri jven zoals scheepswerven, baggerbedri jven, jachtbouwers en offshore gerelateerde bedri jven maken
gebruik van de diensten van Van der Kloet.  Een betrouwbare partner die "bi j  Koninkl i jke beschikking" het predicaat

"Hofleverancier" mag voeren.

IHC MERWEDE - werven met een reputatie.
Van 20 juni  tot  en met 22 november

Deze exposit ie geeft een beeld van de werven Gusto in

Schíedam, De Klop in Sl iedrecht,  J.  & K. Smit  en L.  Smit  &

Zoon in Kinderdi jk,  Verschure in Amsterdam in Conrad in

Haarlem.

Tot 1943 opereerden deze werven zelfstandig om daarna
als de kombinat ie IHC Hol land naar bui ten te t reden.
In de jaren dert ig t i jdens de economische cr is is werd de
noodzaak tot  samenwerking al  onderkend. lmmers door
deze samenwerking en door de technische deskundigheid
te bundelen kon men beter inspelen op het verkr i jgen van

bouwopdrachten en daardoor de concurrent ie een stap voor

U ziet  de geschiedenis van de werven ui tgebeeld aan de hand van afbeeldingen van

schepen díe bi j  de diverse werven gebouwd zi jn.
Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het sociale leven op en buiten de werf.

Tegeli jkert i jd wordt er in het Marit iem Museum Rotterdam een exposit ie gehouden

over de hedendaagse bagger industr ie,  de of fshore en de mi jnbouw gezien vanui t  hun

maatschappel i jke releva nt ie.

Links z iet  u de 3 organisatoren van de tentoonstel l ing:

Jaap van Andel ,  Bert  Lodonk en Joke Rent ing.

bl i jven.
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Schenkinsen 2014:
FNV, afdel ing Sl iedrecht van een model van de emmerbaggermolen LABOREMUS (M3767)

mevr.  Groenewegen model let je van de emmerbaggermolen ARNHEM (M3765)

S. Di jkmans van een houten 8-spaaks stuurrad (H3973)

S. Di jkmans van een koperen werfplaat van de IHC-kombinat ie (H3972)

H.D. Nieuwdorp van een del fsblauwe asbak met afbeelding van de emmerbaggermolen HOLLAND (H3971)

H. van Dijk van een delftsblauw herdenkingsbord 100-jarig bestaan Baggermaatschappij  Adriaan Volker (H3970)

Genealogische Vereniging De Stamboom van 4 tegels met afbeeldingen van baggervaartuigen (H3966 t/m H3969)

A. Kok van 3 tombstones van plexíglas met ingegoten afbeeldingen van baggervaartuigen (H3963 t/m H3965)

Museum Het Prinsenhof van een afgietsel van de gevelsteen met een voorstel l ing van een gebergte op Malakka (H3958)

Mevr. Verkaik van 11 delfsblauwe wandtegels met afbeeldingen van baggerwerkzaamheden (H3950 t/m H3957) en een

herden kingsbord Roya I Boska I is Westm i nster ( H3948)

J.  Hartmans van een model van een bedieningstelegraaf (H3949)

H. Brecman van een fotoalbum betreffende het baggerproject Richards Bay in Zuid-Afr ika (V5063)

Daarnaast een aantal foto's van de Zuiderzeewerken en van diverse baggervaartuigen

Mevr.  M.J.  Koeman van een modelvan de sni jkopzuiger SLIEDRECHT XVl,

een modelvan de sleephopper HAM 317,

een aquarel  van Paul  Kerrebi jn,  een ingel i js te foto van de HAM 318 en diverse relat iegeschenken.

Biizondere Schenking (verrassing)
Jul i j l .  mochten wi j  een schi t terend schaalmodel van de Wilk inson Nash

ontvangen, een zelfvarende bakkenzuiger, gebouwd voor K.L' Kal is

door L.  Smit  & Zn. in 1908 onder bouwnummer 717.

Het begon als volgt: Goedemorgen mijnheer, u spreekt met de leerkracht

handenarbeid van het Gemini  col lege ui t  Rídderkerk.  In ons prakt i jk lokaal

staat een scheepsmodel van een baggerwerktuig en dat moet daar

vandaag nog weg.
Bent u daar in geïnteresseerd en zo ja, wat hebt u daar voor over?

Mi jn antwoord: Geweldig f i jn dat u aan ons denkt,  maar wi j  hebben niet  de middelen om een bod te doen, hoogui t  een

appel taart  van de Hema. Wel zou ik graag meteen bí j  u komen ki jken, voordat zoiets kostbaar in de vui lcontainer belandt.

Een half uurt je later stond ik naast een prachtige oude vitr inekast en na een laag stof verwijderd te hebben, doemde daar

ui t  de mist  de Wi lk inson Nash op. Dat maakt een mens op dat moment zeer bl i j .

Afgesproken dat wi j  de andere morgen met onze bedri j fsauto het model op mochten halen, want hi j  paste niet in mijn

Yar issie.
Wi l  Kal is en Ar ie de Heer hebben dat de andere dag samen gedaan en onze nieuwe aanwinst  meteen bi j  de IHC

tentoonstel l ing gezet. Al leen was ik vergeten de appeltaart mee te geven. Toch besmet met het Sl iedrecht virus??

De Zoef
De vr i jwi l l igers Ar ie Batenburg,  Ar ie de Heer en Teus van Middelkoop zagen het

als de kroon op hun werk.  Ruim een jaar lang werkten ze aan het opknappen

van de boot en het resul taat  mag er zí jn.
Op Open Monumentendag kwam de schenker,  Maarten de Winter,  een ki jk je

nemen.

Van hem vernamen we wat de
naam ZOEF betekent:  Zonder
Oefening Even Fit.
Ook die dag kwam een
afgevaardigde van de toenmal ige

scheepswerf  Nieuwendorp (vr iendin van de kleinzoon van de eigenaar)  een

ki jkje en een foto nemen. De famil ie is verheugd dat deze roeiboot een
pracht ig plekje heeft  gekregen ín de tuin van het museum.

Scheepswerf  Nieuwendorp was gespecial iseerd in de bouw van Sl iedrechtse

roei-  en ankeraken. Het bedr i j f  heeft  jarenlang aan de Molendi jk 138

geopereerd.

4
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Hoofdsu ppoosten
Het museum heeft 10 hoofdsuppoosten. Dit is voor ons al len vri jwi l l igerswerk. Er is een grote diversiteit  aan groepen zoals

trainees ui t  b innen- en bui tenland, groepen ouderen, k inderen met een kinderfeest je,  fami l iefeest jes en bezoekers met een

technische achtergrond (op baggergebied).  Op verzoek wordt er voor dames een speciale ladiestour georganiseerd.

Voor schoolk lassen is er een educat ieve ochtend.

De grootte van de groepen varieert van L0 tot soms wel 150 personen.

Maar ook de indiv iduele bezoeker is bi j  ons van harte welkom. Bezoekers z i jn al t i jd bl i j  verrast  na een bezoek aan het

museum !

Ons werk is zeer gevarieerd. Van bezoekers ontvangen, groepen reserveren, kassa bedienen, mail  beantwoorden tot koff ie

schenken en de vaatwasser in-  en ui t ru imen. Al  met al  erg leuk werk !

ICT-afdeline:
De vr i jwi l l igers J.  Kief fer  (websi te) ,  W.Kalkhoven ( lCT),  B.  de Goei j  ( lCT) en l .  Mes ( f i lm) hebben het afgelopen hal f jaar in het

museum en het archief  op diverse werkplekken nieuwe computers kunnen instal leren.

Een minpunt je was wel dat op de zolderverdieping in het museum een monitor onklaar is gemaakt door een bezoeker.

Van de Pr intshop in Sl iedrecht kregen we een kleurenscanner cadeau, waardoor het nu mogel i jk  ís ook groot formaat foto 's

te scannen, zodat onze col lect ie nog ui tgebreiderte z ien zalz i jn op de websi te www.mari t iemdigi taal .n l .

In de exposi t iezaal  worden binnenkort  twee infozui len geplaatst  ter  ondersteuning van de tentoonstel l ingen. Ti jdens de

laatste tentoonstel l ing kreeg een bezoeker het voor elkaar een computer vol ledig ui t  te schakelen. Door te gaan werken

met infozui len wordt di t  in de toekomst voorkomen.

Daeie Uit
Dankzi j  een heel  aardige sponsor,  mochten de vr i jwi l l igers,  evenals twee jaar geleden,

weer een dagje op stap en wel op 25 augustus j l .

De keuze was deze keer geval len op het oude Gemaal Cruquius in de
Haarlemmermeer.
Na de koff ie kregen we in 2 groepen een rondleiding en bleken er zel fs raakvlakken
met ons museum te z i jn.
Een leuke ontwikkel ing was, dat, hoewel zi j  nog nooit van het Baggermuseum gehoord

hadden, ze daarna met 25 personen een tegenbezoek aan het Baggermuseum hebben
gebracht.
Na de rondleiding, die bi j  een ieder erg in de smaak viel ,  g ingen we naar het ernaast
gelegen Theehuis,  waar we een heer l i jke lunch kregen voorgeschoteld.
Daarna gingen we r icht ing Warmond, waar een vaartocht op de Kagerplassen op het
programma stond..  Helaas l iet  de zon ons danig ín de steek.
De dag werd besloten met een verrukkel i jk koud/warm buffet in een restaurant in
Bui tenkaag.
Uiteindel i jk  waren we om zt .OO uur weer bi j  het  museum en konden we terugki jken op een zeer
geslaagde dag.

Fi lms
lzaak Mes is de beheerder van het f i lmarchief ,  waar in ca 425 f i lms zi jn opgeslagen.
Het is een verzamel ing die bestaat ui t  bedr i j fs f i lms en f i lms die over speciale werken gemaakt z i jn,  zoals bi jvoorbeeld
Maasvlakte l l ,  Chek Lap Kokvl iegveld en strandsupplet ies.  Uniek mater iaal  dat  in veel  geval len al leen nog maar in het
Baggermuseum voorhanden is.  Di t  jaar heeft  het  Baggermuseum de beschikkinggekregen overeen aantal  b i jzonderef i lms:

o Maeslantker ing -  beelden van de complete bouw met animat iebeelden
o Durvers en Doeners -  u i tbreiding van het Panama kanaal  door Jan de Nul
o Waterbouw opleidingen -  opname aan boord van hz "Seine" van Baggermaatschappi j  de Boer
o Van Waal naar Har ingvl iet  1021-1955 -  wederopbouw na 1945
r Vakwerk NL- RTL af lever ing over strandsupplet ie op Ameland



Nationaal  Baggermuseu m
Nieuwsbrief 23

Het f i lmarchief  kan beschouwd worden als onderdeel  van de col lect ie van het museum, het is echter niet  formeel

geregistreerd.
Vri jwel al het beeldmateriaal- oud en nieuw- is door professionals gemaakt, meestal in opdracht van een baggerbedri j f  of

een bouwer.  We laten de bezoekers hiervan kennisnemen doorf i lmdagen te organiseren -  en dat z i jn er zo'n 10 per jaar-  en

ook door op verzoek t i jdens een museumbezoek een bepaalde f i lm te draaien'

Ti jdens tentoonstel l ingen worden toepassel i jke beelden getoond om ondersteuning aan de exposit ie te geven.

Steeds weer ontdekken de rondleiders hoe nutt ig een animatief i lm is om bezoekers de werking van baggerwerktuigen uit  te

leggen en te laten zien wat er nou bi jvoorbeeld onder water gebeurt.

Het museum is van plan om in de toekomst voor geïnteresseerden digi taal  f i lmmater iaal  tegen een vergoeding beschikbaar

te stel len.

Kom eens langs als er een f i lmdag gehouden wordt,  deze worden al t i jd op onze websi te aangekondigd:

www.bagqermuseum.nl

Modelbouw:
Momenteel  is  onze modelbouwer Jan

Maatschappi j .

Lavooij  bezig met een maquette voor de komende tentoonstel l ing over de Bi l l i ton

Samen met Dick Kamsteeg heeft hi j  de basis aangebracht en nu legt hi j  de

laatste hand aan de maquette die het t inbaggeren in beeld brengt.

Jan is al  ru im vi j f t ig jaar bezig met modelbouw. Het museum heeft  5 model len

van hem in de col lect ie,  waaronder het eerste model dat hi j  ooi t  bouwde, de

demontabele zuiger LEJO.

Dick Kamsteeg ontwierp en vervaardigde de maquettes voor de exposit ies over

het Suez-kanaal ,  het  Panamakanaal en Sint  Petersburg.

De maquette van het Panama-kanaal  is  nu te bewonderen in Amerika bi j  een

tentoonstel l ing over 100 jaar Panama-kanaal .

Beman ninRsterkte
Er is een aantal medewerkers gestopt met hun activi teiten in het Baggermuseum, René Klei jnenberg, Wim de Groot,

Jannie v.d.  Dr ies,  Ed Smouter.

N ieuwe vri jwi l l igers zi jn :

Hoofdsuppoosten: Teuni  van Eck

Rondleidingen: Gerrí t  Boer en Ton de Jager,

Educatie van de BaggerPrakti jkTuin: Leny Kop

OPROEP

Evenals zoveel andere musea en verenigingen kampt ook het Baggermuseum met een

tekort aan vri jwil l igers.
Dit is deels het gevolg van de vergri jzing maar ook vanwege het verhogen van de AOW-

leeftijd.
We zijn dringend op zoek naar enthousiaste Rondleiders (m/v). Een bagger achtergrond is

wenseli jk, maar niet noodzakeli jk.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij : administratie@baggermuseum.nl


