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´Echt en/of Kunst´ een fascinerende tentoonstelling met werken van twee 
bijzondere kunstenaars waarbij echt overloopt in kunst en kunst in echt.  
Ondanks dat de twee kunstenaars, Nico Peeters en Henk van der Ven, met verschillende technieken werken, komen zij 
naadloos samen tijdens de expositie `Echt en/of Kunst´. Wat hen verbindt is de magische realiteit die zij ieder op eigen 
wijze weergeven. De zeer gedetailleerde olieverfschilderijen van Nico Peeters en de al evenzo zeer gedetailleerde 
scheepsmodellen van Henk van der Ven laten ogen en zintuigen werken: is het echt of is het kunst? De expositie is te 
bezien vanaf 13 februari t/m 7 augustus 2016. 
 
  

 

Expositie ´In Schepen´ van maritiem 
schilder Fred Boom  
Vanaf zaterdag 30 januari 2016 tot en met zondag 11 
september 2016 zal de maritiem schilder Fred Boom zijn 
kunstzinnige maritieme werk tentoonstellen in de gang van de 
Loodsenzaal van het Zee- en Havenmuseum te IJmuiden. Het 
werk van deze schilder bestaat uit verschillende technieken, 
maar de meeste werken heeft de autodidact uitgevoerd in 
olieverf of gouache. Zijn werken zijn te vinden in musea of in het 
bezit van de rederijen waarvoor hij deze, veelal in opdracht, 
heeft gemaakt. Maar ook zeelui en hun familie in binnen- en 
buitenland wisten de kunstenaar te vinden en hebben hem de 
nodige opdrachten verstrekt. Tijdens de tentoonstelling zal er 
een film worden getoond waarin de kunstenaar te zien is tijdens 
zijn werkzaamheden in zijn atelier. 

 

Expositie Een Droom door Holland op zijns smalst verlengd 
Deze prachtige en leerzame expositie in de lange gang van het museum is verlengd tot 30 september 2016. 



 

Verhalen en filmmiddag Loodsboten en Tenders, Acrobatiek op de golven. 
Het Zee- en Havenmuseum organiseert iedere twee maanden een film- en verhalenmiddag. Op zaterdagmiddag 12 maart 
is de eerstvolgende middag met als onderwerp ‘Loodsboten en tenders’. Aanvang 13.30 uur. 
Vanaf het leugenaarsbankje zullen in het museumcafé weer verhalen worden verteld, dit keer over het werk op loodsboten 
en tenders. De verhalen worden verteld door oud medewerkers van het loodswezen. De film gaat over het dagelijks werk 
dat bij weer of geen weer en bij nacht en ontij door loodsboten, tenders en helikopters wordt verricht. Jaarlijks navigeren 
loodsen zo'n honderdduizend schepen de Nederlandse havens in of uit. Schepen vanaf 90 meter lengte en schepen met 
gevaarlijke lading zijn verplicht een loods aan boord te nemen. Het is belangrijk dat een loods vlot en veilig aan en van 

boord kan gaan. Ook als het mistig is of bij hoge golven tot 2,5 
meter. 

Aanleiding voor het onderwerp van deze middag is de 
overhandiging van een model van de Lacerta tender door Johan 
van der Laan, voorzitter van het Loodswezen Amsterdam-IJmond, 
aan Cor Oudendijk, voorzitter van het museum. Dit model is 
vervaardigd door Arthur van de Graaf. 

 De entree voor deze verhalen- en filmmiddag wordt gesponsord 
door het Nederlands Loodswezen en is gratis. Het maximaal 
aantal deelnemers in de filmzaal is 100 personen, daarom kom op 
tijd want vol is vol. 

  

Geheel vernieuwde inrichting museumcafé 
Heeft u iets te vieren? Bezoek met familie en vrienden het museum 
met een kopje koffie en wat lekkers in het museumcafé. De nieuwe 
bar: de boeg van een overnaadse sloep,geheel gemaakt door 
vrijwilligers van het museum. 
 



 

Openingstijden voorjaarsvakantie 

 
Zaterdag 27 februari 13.00 - 17.00 uur Motorendraaidag 
Zondag 28 februari 13.00 - 17.00 uur 
Dinsdag 1 maart 13.00 - 17.00 uur 
Woensdag 2 maart 13.00 - 17.00 uur 
Donderdag 3 maart 13.00 - 17.00 uur 
Vrijdag 4 maart 13.00 - 17.00 uur 
Zaterdag 5 maart 13.00 - 17.00 uur 
Zondag 6 maart 13.00 - 17.00 uur 
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