
INFO BULLETIN 
ZOMER 2020                   

van de Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds DNP

NUMMER

67
• Van de voorzitter
• Jaarstukken 2019
• Toelichting jaarverslag
• Betaling van de contributie 2020
• Kascommissie
• Verantwoordingsorgaan
• Pensioennieuws
• Puzzel
• Maritiem Museum Rotterdam
• Vereniging gegevens



2 DNP nr. 67

In het vorige bulletin mocht 
ik u allen nog uitnodigen 
voor onze jaarvergadering 
op 18 maart 2020, 
niemand kon toen 
bevroeden wat ons 
allemaal boven het 
hoofd hing. 
De jaarvergadering werd 
afgelast! Een unicum.

Ja, wij leven in bijzondere tijden en voor velen 
van ons ook onrustige tijden. Onrustig door de 
onzekerheid over sociale contacten, wat is wel 
en wat is niet verantwoord? Vragen waarop 
niet altijd duidelijk een antwoord komt en 
waarbij er zo duidelijk een beroep op onze eigen 
verantwoordelijkheid wordt gedaan.

Duidelijk is wel dat een jaarvergadering, 
oude stijl, op korte termijn er niet in zit. 
Het bestuur is nog in overleg hoe wij inhoud 
kunnen geven aan met name het huishoudelijk 
gedeelte van de jaarvergadering (jaarverslag, 
benoeming van bestuursleden e.d.). 
Er zijn bepaalde verplichtingen waar wij ons als 
vereniging aan dienen te houden. Gelukkig is er 
inmiddels wel noodwetgeving die voor een zekere 
verlichting van de verenigingsverplichtingen 
zorgt. Zodra wij meer weten over hoe wij dit gaan 
invullen, zullen wij u op de hoogte brengen.
Onzekerheid in de maatschappij ook over hoe 
het verder moet met onze economie en dan met 
name met de werkgelegenheid; dat laatste zal 
voor het overgrote deel van onze leden geen 
directe bron van zorg zijn, maar het kan onze 
(klein)kinderen wel degelijk treffen. En daarmee 
ons ook, in ieder geval, emotioneel.

Onzekerheid is er ook over wat de economische 
omstandigheden voor gevolgen hebben voor de 
dekkingsgraden van de pensioenfondsen. 
Veel van de grote pensioenfondsen duiken onder 
de 100% dekkingsgraad, zoals wij uitgebreid in de 
kranten kunnen lezen. Eventuele kortingen liggen 
daar op de loer, echter gezegd moet worden dat 
voor de meeste fondsen de peildatum pas ligt 
op eind december; tot die tijd kan er nog veel 
gebeuren, ten positieve, maar natuurlijk ook ten 
negatieve. Hier zitten wij in een comfortabele 
situatie, omdat wij zijn aangesloten bij een 
solide pensioenfonds. Hoewel het Nedlloyd 
Pensioenfonds ook een veer heeft moeten laten in 
haar dekkingsgraad, lijkt het niet waarschijnlijk dat 
er bij ons sprake van kortingen op de pensioenen 
zal zijn.

Juist in deze periode is er 
ook onzekerheid over het 
pensioenstelsel in ons land; 
ondanks alle beperkingen gaan de 
onderhandelaars namens werkgevers, 
werknemers en overheid gestaag door met hun 
werk. Ambitie is nog steeds eind mei, begin juni 
tot een akkoord op hoofdlijnen te komen. Zoals al 
eerder aangegeven verwachten wij niet dat een 
nieuw pensioenstelsel grote gevolgen zal hebben 
voor een gesloten fonds, zoals het Nedlloyd 
Pensioenfonds inmiddels is. 
Maar zeker is dat niet. Mocht er sprake zijn van 
een wettelijke verplichtstelling van het nieuwe 
pensioenstelsel, dan zou ons pensioenfonds 
ook te maken kunnen krijgen met het 
zogenaamde invaren; dit invaren betekent dat 
de opgebouwde collectieve pensioenrechten 
zouden moeten worden opgedeeld in persoonlijke 
pensioenpotjes; dit zal tot complicaties kunnen 
leiden waar niemand op zit te wachten. 
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Ambitie is nog steeds eind 
mei, begin juni tot een 
akkoord op hoofdlijnen te 
komen. 
Nogmaals, waarschijnlijk is het niet dat zo 
omgegaan wordt met al opgebouwde rechten, 
uitsluiten kunnen wij het ook niet. 

Ook het eventueel afschaffen van de rekenrente, 
wat wel gesuggereerd wordt in kringen rondom 
de onderhandelingen, kan effect hebben op het 
Nedlloyd Pensioenfonds. En dan wel voornamelijk 
op het gebied van indexering; zowel de reguliere 
indexering als de inhaal indexering. 

Het bestuur van het Nedlloyd Pensioenfonds 
zal dan een eigen beleid moeten ontwikkelen 
inzake indexering waar de van overheidswege 
vastgestelde rekenrente niet meer leidend hoeft
te zijn. U mag erop vertrouwen dat het DNP-
bestuur het bestuur van het Pensioenfonds 
positief kritisch zal blijven volgen, zoals u dat van 
ons gewend bent.

Maar, wie weet, ziet de wereld er alweer heel 
anders uit op het moment dat u dit leest (er zit 
ongeveer drie weken tussen schrijven en lezen). 
Misschien is de intelligente lockdown verzacht 
en misschien is er een uitwerking van het 
pensioenakkoord, wie zal het zeggen!

In ieder geval wens ik u allen een mooie zomer 
in goede gezondheid.

Han van Manen
Voorzitter

VAN DE VOORZITTER
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FINANCIEEL 
VERSLAG 2019
door de penningmeester Bert Tibben 

Omdat er nog geen jaarvergadering kan worden gehouden 
publiceren wij hierna de financiële jaarstukken 2019 met 
toelichting. Het verslag van de kascommissie treft u daarna 
aan. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, stuur dan een 
email naar penningmeester@vereniging-dnp.nl 

EXPLOITATIEREKENING 2019 EN BEGROTING 2020

Begroting

2019

 

26.250

3.000

100

8.875

1.256

39.481

19.000

-

14.000

7.000

2.400

1.100

900

2.000

46.400

-6.919

Werkelijk

2019

27.055

3.182

25

8.208

1.256

39.726

18.671

1.577

11.578

5.068

2.010

381

789

987

41.061

-1.335

Werkelijk

2018

29.015

2.615

71

8.382

2.500

42.583

19.939

17.474

7.746

2.323

1.095

617

-

49.194

-6.611

Begroting

2020

26.250

2.800

-

9.000

-

38.050

19.000

12.000

3.500

1.950

1.100

700

p.m

38.250

-200

(in Euro’s)

INKOMSTEN

Contributies

Donaties

Rente

Bijdrage van:

- St Nedlloyd Pensioenfonds

- St Nedlloyd Voorzieningen

TOTALE INKOMSTEN

UITGAVEN

Algemene ledenvergadering

Jubileumkosten

Informatiebulletins

Bestuurskosten

Lidmaatschap KNVG/KG

Internet en administratie

Bankkosten

Opleidingen

TOTAAL UITGAVEN 

SALDO
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DE PENNINGMEESTER

Toelichting bij de 
exploitatierekening 2019 en 
begroting 2020

Contributies
Over 2019 werd van 1.546 leden contributie 
ontvangen. 
Dit is inclusief 34 betalingen, die wij verwachten 
in 2020 nog te ontvangen.
In de begroting voor 2020 gaan wij uit van 1.500 
leden, op 15 april 2020 waren er nog maar 
1.459 leden.

Donaties
Dit zijn de bedragen die leden, naast de reguliere 
contributie, vrijwillig extra overmaken aan de 
vereniging. Door de daling van het aantal leden 
zal dit bedrag in 2020 naar verwachting wat lager 
uitkomen.

Rente
De rente is verlaagd tot 0,0%

Bijdrage NPF en Stichting 
Nedlloyd Voorzieningen
In principe wordt 50% van het grootste deel van 
de kosten van de ALV vergoed.
De Stichting Nedlloyd Voorzieningen (SNV) is 
begin 2019 geliquideerd. 
In 2020 is derhalve geen bijdrage van SNV meer 
opgenomen.

Algemene ledenvergadering 
(ALV)
• Rekening Jaarbeurs Utrecht € 11.656
• Bulletin met uitnodiging  € 6.340
• Fotoreportage  € 675
  € 18.671

Wij gaan uit van een geringe verhoging van deze 
kosten in 2020.
Wat de invloed van de coronacrisis op deze 
kosten zal zijn is nog onbekend. 
Door te reserveren zijn wij jegens de Jaarbeurs 

een verplichting aangegaan.
Wat de uiteindelijke kosten zullen zijn als wij in 
het najaar een “uitgeklede” versie van de ALV 
houden valt nog niet te zeggen. De kosten voor 
het uitnodigingsbulletin van maart 2020 
(nummer 66) zijn al wel gemaakt.

Jubileumkosten
• Kosten diner met ereleden en
      oud-bestuursleden  €    942
• Kosten groepsfoto  €    445
• Kosten jubileumpennen  €    190
  € 1.577

Dit zijn uiteraard eenmalige kosten.

Informatiebulletins
Dit zijn de kosten van de twee informatiebulletins 
die jaarlijks worden uitgegeven, 
naast het bulletin waarin de uitnodiging voor de 
ALV is opgenomen. 
Deze vielen in 2019 lager uit dan begroot, omdat 
ervoor gekozen is het kerstnummer niet langer in 
een grotere oplage bij de Nedlloyd Pensioenkrant 
te versturen.
Wij gaan uit van een geringe verhoging van deze 
kosten in 2020.

Bestuurskosten
• Brief met verzoek
      betaling contributie € 1.246
• Verzekering
      bestuurdersaansprakelijkheid €    350
• Reiskosten bestuursleden € 2.070
• Additionele kosten statuten €    656
• Kosten kascommissie €    191
• Diverse kosten €    555
 € 5.068

In 2020 wordt er geen afzonderlijke brief 
verstuurd over de contributie, en de reiskosten
van het bestuur zullen lager zijn omdat de 
kilometervergoeding is verlaagd, en er minder 
wordt vergaderd. De kosten voor de statuten zijn 
eenmalig.
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Lidmaatschap KNVG/KG
In 2019 was de KNVG contributie € 1,25 per lid. 
Voor 2020 is de contributie voor de 
Koepel Gepensioneerden (KG) € 1,30 per lid.

Internet en administratie
Deze kosten zijn eenmalig lager, omdat de kosten 
voor 2019 voor het websitebeheer reeds in het 
verslag van 2018 zijn opgenomen. De overige 
kosten betreffen papier, inkt, postzegels e.d.

Bankkosten
De bankkosten zijn lager dan begroot omdat 
er geen papieren afschriften meer worden 
verzonden, en omdat één van de twee bank- 
rekeningen is opgeheven.
In 2020 zullen de kosten nog iets lager uitvallen, 
omdat de genoemde besparingen het gehele jaar 
doorwerken.

Opleidingen
In 2019 is één cursus gevolgd. Van de kosten is 
50% vergoed door NPF. 
Mocht de betreffende cursist t.z.t. toetreden tot 
het bestuur of het verantwoordingsorgaan, 
dan vergoedt NPF de andere 50%. De kans is 
groot dat dit in 2020 gebeurt, maar hier is geen 
rekening mee gehouden.
 
 

Toelichting bij de balans 2019

Liquide middelen
• Bankrekening €   2.285
• Spaarrekening € 76.000
 € 78.285

Debiteuren
• Vooruitbetaalde 
      premie verzekering €    359
• Voorraad postzegels €      90
• Nog te ontvangen 
      rente spaarrekening €      25
• Nog te ontvangen
      contributies 2019 €    595
• Nog te ontvangen van 
      NPF i.v.m. cursus €    987
 € 2.056

Crediteuren
• Vooruit ontvangen 
      contributies 2020 € 1.557
• Nog te betalen 
      rekening Kerstbulletin € 5.047
• Reservering voor ALV Utrecht € 3.000
 € 9.604

Eigen vermogen 31-12-2018 € 72.072
Exploitatieresultaat 2019 - € 1.335
Eigen vermogen 31-12-2019 € 70.737

Betaling van de  
contributie 2020

Het bestuur heeft er dit jaar voor gekozen geen 
afzonderlijke brief met acceptgiro aan de leden 
te sturen met het verzoek de contributie 2020 te 
betalen.

In plaats daarvan hebben wij het verzoek tot 
betaling opgenomen in het ledenbulletin nummer 
66 van februari jl.

Tot nu toe heeft een groot aantal leden aan dit 
verzoek gehoor gegeven.

Mocht u nog niet betaald hebben, dan hierbij 
nogmaals het verzoek uw contributie 2020 te 
betalen op onze rekening NL65 ABNA 0475 
3771 84 t.n.v. Vereniging Deelnemers Nedlloyd 
Pensioenfonds te Rotterdam. De contributie 
bedraagt € 17,50; een hoger bedrag is welkom.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Bert Tibben, Penningmeester
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BALANS PER 31-12-2019

31 december

2019

78.285

2.056

80.341

9.604

70.737

80.341

31 december

2018

89.188

770

89.958

17.886

72.072

89.958

(in Euro’s)

Activa:

Liquide middelen

Debiteuren

Totaal Activa

Passiva

Crediteuren

Eigen vermogen

Totaal Passiva

DE PENNINGMEESTER

Verslag Kascommissie 

Bestemd voor de Algemene Leden Vergadering van de 
Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds op 
woensdag 18 maart 2020. 

Op grond van Artikel 13 lid 4 van de Statuten van de 
Vereniging hebben ondergetekenden de Jaarrekening 
over 2019 gecontroleerd. 

De conclusie van deze controle is dat de Balans en  
Resultaten over 2019, sluitend met een negatief  resultaat 
van € 1.335,00 akkoord zijn bevonden. 

De Kascommissie adviseert de Ledenvergadering om het 
Bestuur te dechargeren voor het financiële beleid. 

datum, 25 februari 2020. 

de leden van de Kascommissie, 

 

     

Rob Frerichs     Ed Wezenaar

Verslag Kascommissie

Bestemd voor de Algemene Leden Vergadering van de 
Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds op woensdag 18 maart 2020.

Op grond van Artikel 13 lid 4 van de Statuten van de Vereniging hebben 
ondergetekenden de Jaarrekening over 2019 gecontroleerd.

De conclusie van deze controle is dat de Balans en Resultaten over 2019, 
sluitend met een negatief resultaat van € 1.335,00 akkoord zijn bevonden. 

De Kascommissie adviseert de Ledenvergadering om het Bestuur te 
dechargeren voor het financiële beleid. 

datum, 25 februari 2020.

de leden van de Kascommissie,

Rob Frerichs    Ed Wezenaar
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In niet Coronajaren geeft het verantwoordingsorgaan 
(VO) een mondelinge presentatie van de activiteiten in het 
afgelopen jaar in de algemene ledenvergadering van DNP.
Aangezien de ALV 2020 werd afgelast, willen we de leden 
van DNP op deze manier op de hoogte houden van het 
reilen en zeilen:

Waaruit bestaat het VO en wat doet het?

Het VO van het Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) heeft als taak een oordeel te geven over het 
handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, 
over het gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Verder heeft het VO een adviestaak 
over door het bestuur voorgenomen besluiten met betrekking tot een aantal in het reglement VO 
bepaalde thema’s.
Het verantwoordingsorgaan van NPF oordeelt aan het eind van het jaar of het bestuur van 
NPF goed heeft gehandeld. Dat oordeel wordt opgenomen in het jaarverslag van NPF.

Het VO bestaat uit vijf leden: werknemersvertegenwoordiger Antoinette Stegmeijer
(tevens voorzitter) en vier leden, die de gepensioneerden en slapers vertegenwoordigen, 
namelijk Han van Manen, Ron van Meurs, Hans Muis (tevens secretaris) en Hennie Rijntjes. 
Zij zijn voor een termijn van vier jaar gekozen.
Antoinette en Ron zijn per 1 juli 2020 herbenoemd voor een nieuwe termijn.

Het VO adviseert het bestuur van NPF over een aantal in de pensioenwet vastgelegde onderwerpen, 
maar spreekt daarnaast ook met het bestuur over andere onderwerpen, die aan de orde zijn, zoals 
periodieke rapportages inzake pensioenbeheer, vermogensbeheer en risicomanagement.

Waarover gingen de adviezen aan het bestuur het afgelopen jaar?

Adviezen werden uitgebracht over de volgende onderwerpen:

• Beloningsbeleid bestuursorganen;
• Aanpassing van het Pensioenreglement;
• Aanpassing van het reglement VO;
• Wijziging van de statuten van het Nedlloyd Pensioenfonds.

De door het VO uitgebrachte adviezen zijn telkens tot stand gekomen na uitvoerige toelichting 
door het bestuur of derden. Voorgestelde wijzigingen en/of aanpassingen zijn in het algemeen 
door het bestuur overgenomen.
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Belangrijke wijzigingen in het beleid en de structuur van NPF

Het bestuur van NPF heeft uitgebreid overleg gepleegd met het VO over een aantal belangrijke 
wijzigingen in de structuur en het beleid.
Allereerst het besluit om per 1 januari 2020 te over te gaan naar een gesloten fonds, 
waardoor er geen actieve deelnemers meer zullen zijn, maar alleen nog gepensioneerden en slapers. 

De uitvoeringsovereenkomsten tussen het NPF en werkgevers werden daartoe in 2018 opgezegd door 
het NPF. Het vervolg zal zijn dat de waarde van de beleggingen, die zijn opgebouwd in de IDC 2015 
regeling in 2020 middels een collectieve waardenoverdracht (CWO) aan andere verzekeraars zullen 
worden overgedragen.
Hierbij staat de aandacht voor een evenwichtige belangenafweging voorop.
Daarnaast was er de wijziging in het bestuursmodel van een paritair model naar een omgekeerd 
gemengd bestuursmodel, waardoor het bestuur nu gevormd wordt door Uitvoerende Bestuursleden 
(UB-ers) en Niet Uitvoerend Bestuursleden (NUB-ers).

Voor het VO betekende dit ook een aanpassen van bestaande overlegsituaties. Om ervaring op te doen 
heeft het VO een aparte studiedag gewijd aan dit onderwerp. Voorts waren er nog diepgaande discussies 
over het door het bestuur voorgestelde plan tot herijking van het beleggingsbeleid, dat vorm kreeg na 
onder meer het peilen van de risicohouding onder de deelnemers. 

Een van de instrumenten hierbij is om bij lage dekkingsgraden beleggingsrisico terug te nemen, 
waardoor de kans op eventuele kortingen kleiner wordt.

Het afgelopen jaar was al met al een jaar met belangrijke 
ontwikkelingen bij het NPF en dus ook voor het VO.

In 2020 zal het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord 
Beleggen meer aandacht krijgen.

De onzekere marktomstandigheden ten gevolge van de 
Coronacrisis heeft zeker impact op de dekkingsgraad van 
NPF: De dekkingsgraad is weliswaar gedaald, 
maar blijft ruim boven de ondergrens. 
U kunt de ontwikkeling van de dekkingsgraden 
maandelijks volgen op de website van NPF.

Tot slot: het VO hoopt u volgend jaar weer persoonlijk 
te mogen ontmoeten op de DNP algemene ledenvergadering 
als de omstandigheden het 
dan toelaten!

Hennie Rijntjes

VERANTWOORDINGSORGAAN
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PENSIOENNIEUWS

Pensioennieuws

De Coronacrisis beheerst de koppen 
van de kranten en extra journaals zijn 
aan de orde van de dag. Ook voor 
pensioenfondsen is het alle hens aan 
dek. Veel digitale vergaderingen en 
crisisplannen uit de la en in werking. 
De coronacrisis heeft geleid tot een 
dalende rente en scherp gedaalde 
aandelenkoersen. Beiden niet goed 
voor de dekkingsgraden. Bij vele 
grote fondsen heeft dat geleid tot 
dekkingsgraden tot ver onder de 100% 
met als gevolg dat pensioenkortingen 
op de loer liggen. De peildatum voor 
kortingen is de stand per eind december 
van dit jaar.

Gelukkig is er bij het Nedlloyd 
Pensioenfonds geen sprake van 
kortingen. Het fonds heeft tijdig 
risico teruggenomen en profiteert 
van een goede uitgangspositie. De 
dekkingsgraad is wel wat teruggevallen, 
maar menig fonds zal jaloers 
zijn op een dekkingsgraad die ruim 
boven de 110% ligt.

De Nederlandsche Bank heeft oog voor situaties 
waarbij pensioenfondsen binnen de wettelijke kaders 
betalingsuitstel verlenen om werkgevers lucht te geven 
pensioenpremies later te voldoen, bijvoorbeeld totdat de 
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in 
uitvoering is genomen. 

De stuurgroep die het pensioenakkoord uitwerkt, verkent 
een nieuw pensioencontract zonder rekenrente en vaste 
pensioenaanspraken. Het onderzoek moet uitwijzen of de 
rentegevoeligheid naar beneden kan. 

Sinds het pensioenakkoord van juni 2019 is de rente verder 
gedaald. 

Werkgevers, vakbonden en het kabinet, die nu samen het 
pensioenakkoord uitwerken, zijn tot de conclusie gekomen 
dat pensioenfondsen onder de nieuwe regels net zo 
kwetsbaar zijnvoor de almaar dalende rente.

In de variant die nu onderzocht wordt, is er helemaal geen 
toekomstige pensioenbelofte meer. Het nu opgebouwde 
pensioenkapitaal wordt leidend: alle ingelegde premies 
plus de behaalde beleggingswinst. Pas richting het einde 
van de loopbaan wordt duidelijk hoe hoog de maandelijkse 
uitkering van iemand is. Dat betekent dat pensioenfondsen 
niet continu hoeven te rekenen of ze genoeg geld hebben 
voor alle beloftes in de verre toekomst. De rekenrente wordt 
minder belangrijk. Wel zullen fondsen hun deelnemers een 
indicatie blijven geven over wat voor toekomstige uitkering 
zij mogen verwachten. Bij die voorzichtige indicaties 
mogen fondsen er waarschijnlijk wél van uitgaan dat het 
geld sneller rendeert dan veilige obligaties, omdat zij het 
geld bijvoorbeeld ook beleggen in risicovolle aandelen en 
vastgoed.

Het is overigens nog lang niet zeker dat dit plan doorgang 
vindt, zeggen betrokkenen. Het is een verregaand voorstel. 
Vakbonden zullen nog minder zekerheid moeten accepteren 
en D66’er Wouter Koolmees zal de rekenrente moeten 
loslaten. Beide concessies liggen gevoelig bij de achterban.

Het nieuwe pensioenstelsel zou pas in 2027 moeten ingaan, 
zodat alle pensioenuitvoerders tegelijk over kunnen. Half 
juni wil Minister Koolmees de Tweede Kamer informeren.

Ton Zimmerman, Secretaris  DNP
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PUZZEL
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De opzet van deze puzzel is zoals gebruikelijk: Bij een goede oplossing verschijnt in de gemarkeerde verticale kolom een uitspraak die van  
toepassing is op ons Pensioenfonds. Als u deze uitspraak vóór 31 juli 2020 per e-mail of briefkaart inzendt aan de secretaris van DNP (voor  
gegevens zie colofon), onder vermelding “Puzzel juni 2020”, met uw naam, adres en woonplaats, maakt u kans ingeloot te worden voor  
een leuke prijs. De uitslag verschijnt in het volgende nummer van het DNP INFO bulletin. Veel plezier met deze breinkraker!

Toelichting: Als hulpmiddel wordt 
een zevental medeklinkers gegeven. 
Hetzelfde cijfer in een hokje 
betekent dezelfde letter. 
Een lange “ij” wordt geschreven 
als één letter “y”. 1. Zij was de prinses van Amerikaanse 

whisky en Italiaanse ham (5)
2. Een droevige haven in Zuid-Europa (6) 
3. Projectiel dat hand en appel verbindt (7) 
4. Het heelal als bodembedekker op een 

Grieks eiland (6) 
5. Voorzichtig, met die doos ga je langs 

de rand, Opa (7) 
6. Chinese watervogel (10) 
7. Korting in Marokko (5) 
8. De favoriete voetbalclub van Bill en 

Hillary (7) 
9. Verdwenen speelgoed waarvoor de 

automobilist moet betalen (6) 
10. Eilandbewoner past voor kruis en hond 

(8) 
11. Rond haar 50ste gaat zij daar naar de 

andere kant van het spoor (8) 
12. In een tropische tuin staat een staats-

hoofd met zijn Belgische biertje (11) 
13. Een spion in retraite (8) 
14. Staat op een veganistisch menu 

(5+4+3) 
15. Aristocraten te voet waren berucht in 

WO1 (10) 
16. Jeroen, schilder van witgoed (5) 
17. De winkelstraat van de touwslagerij (7) 
18. De bemanningslijst wordt gespeeld 

door een gedrocht (10) 
19. Dragers die passen na opgave 13 (6) 
20. Dit is kapot bij de NS en ProRail (6) 
21. Voor altijd Miss Frankrijk (8) 
22. Boven water betalen voor een  

nautische APK (11) 
23. Niet De Zwijger, maar die andere (2+10) 
24. CD-platen houder die zijn getuigschrift 

verorberde (9) 
25. Dolly was verdraaid populair bij  

Europese rederijen (5) 
26. De Nieuwpoorter Courant in Virginia 

(7+4) 
27. Een gitaar als stootkussen (6) 
28. Petje af voor een Engelsman met Frans 

water (7) 
29. De narcis uit Eindhoven in de 60-er 

jaren (8)

UITSLAG PUZZEL DNP INFO BULLETIN 66 VAN FEBRUARI 2020
De goede oplossing van de puzzel in het vorige bulletin is: wy zien u graag op de alv in utrecht. 
De winnaar, door loting bepaald, is: de heer Wim Bontenbal uit Rotterdam.

De volledige oplossing van de puzzel is:
1. Tankwagen 2. Bodycheck 3. Yszee 4. Poseidon 5. Bento 6. Zangvogel 7. Hamburger 8. Jongkind 9. Spiderman 10. Kraan 11. Marmalade 
12. Vaargeul 13. Bourgondier 14. Klapper 15. Mardi Gras 16. Tewaterlating 17. Het Kanaal 18. Opslag 19. Batavia 20. Animo 21. Londonderry 
22. Schuim 23. Boter 24. Krytrotsen 25. Planeet 26. Lichter 27. Manchego 28. Westland
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Om naar uit te kijken: Maritieme 
Meesterwerken in het Maritiem 
Museum Rotterdam

We leven in een bijzondere tijd, waarin het tot voor enkele 
maanden geleden onbekende virus Covid-19 (corona) 
rondwaart in de wereld. 
De maatregelen om verspreiding van het virus in te dammen 
en verder leed te voorkomen, houden onze maatschappij in 
een houdgreep. Ook musea zitten klem. De deuren van alle 
musea – en dus ook van het Maritiem Museum Rotterdam en 
het Scheepvaartmuseum in Amsterdam - zijn gesloten voor 
publiek, en de museummedewerkers werken vrijwel allemaal 
vanuit huis, wachtend op betere tijden. Want die gaan komen, 
al weet niemand op moment van schrijven nog wanneer. En als 
de deuren van de musea dan weer open gaan, of dat nu op een 
kiertje is met ‘anderhalve meter maatregelen’ of 
wagenwijd – iedereen zal u met open armen ontvangen!

Ik ben zelf bezig met de voorbereidingen voor de tentoonstelling 
Maritieme Meesterwerken, een uniek en fantastisch project 
dat het Maritiem Museum samen met Museum Boijmans van 
Beuningen doet. De tentoonstelling zou in oktober 2020 openen, 
maar dat moment wordt met enkele maanden opgeschoven. 
Achter de schermen – die nu thuis staan – schrijf ik bladzijde 
na bladzijde vol over de prachtige schilderijen die straks in de 
tentoonstelling hangen. Het zijn meer dan 60 werken, afkomstig 
uit de collecties van zowel Museum Boijmans van Beuningen 
als het Maritiem Museum. Door de jarenlange sluiting van 
Museum Boijmans ontstond de unieke mogelijkheid om van hen 
topstukken te lenen, die normaal gesproken niet geleend kunnen 
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worden omdat ze in Boijmans zelf pronken. 
Maritieme meesterwerken van kunstenaars als 
Paul Signac, Jeroen Bosch, Willem van de Velde 
de Jonge en Claude Monet mogen voor een keer 
de reis naar het Maritiem Museum maken.
Daar zullen ze in het waardig gezelschap van 
andere topstukken een sfeervol, kleurrijk en 
verhalend overzicht geven van ruim 400 jaar 
maritieme schilderkunst.

Het zijn zowel de kunstwerken zelf als de 
verhalen die bij de kunstwerken worden verteld, 
die deze tentoonstelling zo uniek maken. 
Die verhalen combineren best of both worlds: 
enerzijds de maritieme wereld van haven 
en schepen, anderzijds de wereld van kunst 
en schilders. Die combinatie van maritieme 
geschiedenis met kunstgeschiedenis leidt 
tot verrassende, onverwachte inzichten, en 
biedt steeds een verfrissend nieuwe blik op 
vertrouwde schilderijen.

Ik zal u een voorproefje geven aan de hand van 
het schilderij van Ludolf Bakhuizen, ‘Schepen 
op woelige zee’, uit de collectie van Stichting 
Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd. Want ja, 
er komen ook twee schilderijen uit de Nedlloyd-
collectie in Maritieme Meesterwerken! 
Naast het werk van Bakhuizen is dat het schilderij 
van Victor Gilsoul, ‘De Leuvehaven en de 
Boompjes te Rotterdam’.

Ludolf Bakhuizen (1630-1708) schilderde 
‘Schepen op woelige zee’ ergens tussen 1670 
en 1700. Wanneer precies is onbekend, want 
hij dateerde zijn werk niet. Welke schepen hij 
schilderde is wel duidelijk. Behalve een fluitschip, 
visserspink en een smalschip toont hij een 
majestueus oorlogsschip tegen de spiegel, 
de fraai en uitbundig gedecoreerde achterkant 
van het schip. Daarin staat het wapen van 
Amsterdam. Het zogenoemde Oorlogsschip 
Tweede Klasse voert maar liefst 74 kanonnen. 
Het zijn vooral de enorme natievlag van de 
Republiek en de zeilen die de aandacht trekken. 

Het schilderij is in de collectie van Nedlloyd 
terechtgekomen als geschenk van de Koninklijke 
Rotterdamsche Lloyd en de Stoomvaart 
Maatschappij ‘Nederland’ aan de jubilerende 
Koninklijke Java-China Paketvaart Lijnen in 1952. 

Of de toenmalige directeuren hun oog op dit 
schilderij lieten vallen omdat het zo fantastisch 
de grandeur van de zeventiende-eeuwse 
scheepvaart laat zien, is giswerk - 
maar niet ondenkbaar. Het zou daarmee een 
symbolisch geschenk zijn geweest om de KJCPL 
dezelfde voorspoed toe te wensen. Het schilderij 
laat echter niet alleen door de variatie aan 
oorlogs-, handels- en vissersschepen zien dat 
het de Republiek voor de wind ging. Dat doet 
het ook door de schilderstijl, de compositie en 
de kleuren. Bakhuizen was een van de beste 
maritieme schilders van zijn tijd, en hij hield 
van drama. Daarmee kon hij het beste emotie in 
zijn werk leggen. Hij hield van een dramatische 
belichting en een sterke afwisseling van licht en 
donker. Op dit schilderij laat hij de zon tijdens 
een storm zó tussen de wolken door schijnen, dat 
je aandacht meteen naar de bollende zeilen en de 
woeste golven gaat. En heel subtiel laat hij licht 
op een strookje land op de achtergrond vallen, 
waardoor je een vuurbaken ontwaart. 
Die vuurbaken en de omgeving doen vermoeden 
dat het water de Zuiderzee is, waar enkele 
vuurbakens stonden om de veilige route naar de 
haven van Amsterdam aan te geven.

Al is het nog even wachten, ik kijk uit naar de 
opening van Maritieme Meesterwerken en de 
verschijning van de bijbehorende publicatie. 
Zodat ik u alle prachtige schilderijen kan laten 
zien en de boeiende verhalen persoonlijk kan 
vertellen. 

Graag tot dan!

Irene B. Jacobs, conservator 
Maritiem Museum Rotterdam
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Slechts kort geleden zag de wereld er anders uit. We lezen berichten van zeevarenden die niet naar 
huis kunnen. We zien hoe hard er gewerkt wordt in de maritieme sector die zwaar onder druk staat. 
Het Maritiem Museum vertelt al decennia lang de verhalen van de maritieme wereld om ons heen. 
Maar het verhaal van deze crisis had niemand voorzien en hoe het afloopt evenmin.

De afgelopen weken waren onze deuren 
gesloten, maar gelukkig kregen we 
onlangsgoed nieuws: 

Wat we de afgelopen tijd het meest misten? Juist die verhalen overbrengen op de vele bezoekers die 
normaliter het Maritiem Museum bezoeken. De maritieme liefhebbers op onze tentoonstellingen,  
de kinderen spelend op Professor Plons.

Vanaf 1 juni gaan we weer volle kracht vooruit! 
Maar de afgelopen periode heeft haar tol geëist ook op financieel gebied. Geen inkomsten uit entree, 
horeca en verhuringen brengt financiële uitdagingen, op korte maar ook zeker langere termijn. U kunt ons 
helpen. Door straks het Maritiem Museum weer te bezoeken, maar ook door ons nu extra te steunen. 

Word juist nu Vriend van het Maritiem Museum of doneer een extra gift,  
groot of klein. Ga naar: www.maritiemmuseum.nl/steun 

Voor meer informatie scan deze QR code van tikkie en doneer nu meteen! 

Voor meer informatie over een vriendschap of steun aan het Maritiem 
Museum neemt u contact op met relatiebeheerder May Yan van Ham via: 
relatiebeheer@maritiemmuseum.nl

Stichting Kunstbezit 
Koninklijke Nedlloyd, 

opgericht in 2003, is eigenaar van alle kunstvoor- 
werpen en memorabilia van de toenmalige 
Koninklijke Nedlloyd en heeft die kunstvoor-
werpen in langdurige bruikleen gegeven aan 
het Maritiem Museum Rotterdam en het 
Scheepvaartmuseum Amsterdam. 

Beide musea stellen regelmatig voorwerpen van 
de Stichting Kunstbezit ten toon. Met het aan alle 
gepensioneerden verstrekte pasje kunt u beide 
musea gratis bezoeken.

Het is al jaren gebruikelijk dat het Maritiem 
Museum een artikel aanlevert voor het info 
bulletin van DNP. Sinds bulletin nr. 64 levert ook 
het Scheepvaartmuseum artikelen aan. 

In info bulletin nr. 66 werd een interview 
opgetekend van een van de bemanningsleden 
van de Oranje. In het volgende info bulletin (68) 
plaatsen we weer een interview. Mis de boot niet!

we mogen vanaf 1 juni 2020 we mogen vanaf 1 juni 2020 
weer open!  weer open!  

Steun het Martiem Museum Rotterdam
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