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Coby Verbeek - Batist leeft nog bijna
dagelijks in de schaatssporen van
haar man Jan. Na zijn overlijden in
2007 nam zij het stokje over, werd
de motor achter zijn droom, het
Westlands Schaatsmuseum. Ook de
museumbrand twee jaar later kon
haar enthousiasme niet temperen.
De collectie werd opgeslagen en
sindsdien exposeert het Schaatsmu-
seum ’s winters gastvrij in het West-
lands Museum. ,,We zijn een ‘dak-
loos’ museum, een nieuw, eigen on-
derkomen zit er gewoon niet meer
in, te kostbaar, te ingewikkeld.”
Toen haar man nog leefde was er

geen dag zonder het woord schaat-
sen, ’s winters maar ook ’s zomers.
,,Twee schaatsgekken bij elkaar, dan
gebeurt dat. Van Jan heb ik op
noren leren rijden, daarvoor reed ik
alleen op kunstschaatsen.”

Privé-schaatsles
Nog steeds is ze bestuurslid van het
museum, haar zwager Koos, Jans
broer, is voorzitter. Inmiddels is ze
ook acht keer oma, geeft kleinkinde-
ren privé-schaatsles en is elke dins-
dagmiddag en zondagmorgen op de
Haagse Uithof. In de zomermaan-
den is het veel skeeleren.
In 1994 verbouwt haar echtgenoot

een schuur van hun rozenkwekerij
tot een eigen schaatsmuseum. Als
hij stopt, wordt de collectie opgesla-
gen. In november 2004 opent hij in
de Naaldwijkse boerderij De Vliet-
woning officieel zijn Westlands

Schaatsmuseum.Met tientallen vrij-
willigers voor wie schaatsen – net
als voor hem – slechts lust en leven
zijn.
Coby vertelt in ernst dat een

schaatstocht niet zomaar een tocht
op schaatsen is, maar een belevenis.
,,Met vrienden, door de vrije natuur,
onderdeel zijn van een koude, be-
vroren wereld. Met uitzicht op mo-
lens, door de Rottemeren.” Dan een
knipoog: ,,En na afloop een Jäger-
meister.” Eigenlijk heeft ze nogmaar
één grote schaatswens: ,,Naar Zwe-
den, naar echt ongerepte natuur.”
Na de museumbrand kan de col-

lectie worden gered, van een nieuw
onderkomen is het niet meer geko-
men. Het Westlands Schaatsmu-
seum is sindsdien een museum-in-
depot. De collectie is al jaren opge-

slagen in een (binnenkort gesloopt)
schoolgebouw aan de ’s Graven-
zandse Kreeklaan. Daar komen
trouwe vrijwilligers bijna wekelijks
bij elkaar om de collectie te onder-
houden, om lezingen voor te berei-
den, of te werken aan de winterten-
toonstelling. Binnenkort verhuist
dit ‘schaatsmuseum’ naar de Lierse
Lierweg.
Voor Coby is het altijd vanzelf-

sprekend geweest dat er in deze
regio een Westlands Schaatsmu-
seum is. ,,Jan had daar een eigen fi-
losofie over, noemde schaatsen een
onderdeel van de Westlandse tuin-
bouwcultuur. Westlanders en vooral
tuinders hadden ’s winters minder
te doen, maar hadden bij koud weer
wel dichtgevroren sloten voor de
deur. En dan had je alleen maar

schaatsen nodig. En warme kle-
ding.”
Ze vertelt de anekdote dat er toen-

tertijd ook naar bijvoorbeeld Gouda
werd geschaatst, een tocht van zo’n
tachtig kilometer. ,,En ze gingen dan
natuurlijk niet schaatsen in hun
werkkloffie, dat deed je niet. Dus
schaatsten ze in hun nette, goede
pak, het enige wat ze verder thuis
hadden.”

HONSELERSDIJK |Schaat-
sen is een historisch on-
derdeel van deWest-
landse cultuur, zei ooit
Jan Verbeek, de overle-
den initiatiefnemer van
het Westlands Schaats-
museum. De expositie
Schaatstochten, ver en
dichtbij in het Westlands
Museum, vertelt daar
meer van.
RIEN VAN DEN ANKER

Een nieuw
onderkomen zit
er gewoon
niet meer in
–Coby Verbeek-Batist

Schaatsen in jegoedepak
Tentoonstelling is weer te gast in het Westlands Museum

Z Coby Verbeek naast Koek - van
Zopie - op de schaatstentoonstel-
ling in het Westlands Museum.
FOTO THIERRY SCHUT

Boeregoed
zoektnaar
nieuwe locatie
DE LIER | De vrijwilligers van
Boeregoed moeten op zoek
naar een nieuwe locatie.
De kas aan het Woudtzicht in De
Lier waar zij nu werken, is ver-
kocht. In maart wordt, als alles
volgens planning verloopt, de kas
helemaal schoon opgeleverd. On-
dertussen wordt bekeken aan
welke voorwaarden een nieuwe
locatie moet voldoen.
De volkskas is sinds 2013 in ge-

bruik en biedt ook mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt
een kans omweer te wennen aan
werkritme.
Eerder was er veel te doen over

de locatie waar de Boeregoed-kas
staat. Het initiatief stond volgens
de gemeente in duurzaam glas-
tuinbouwgebied en zou uitbrei-
ding van andere bedrijven in de
weg zitten. Uiteindelijk besloot
de gemeente dat het toch een vol-
waardig glastuinbouwbedrijf is,
waardoor het niet weg hoefde.

Dakloos

Het Westlands Schaatsmuseum
'logeert' ook deze winter bijna
traditioneel bij het Westlands
Museum. In de wagenschuur is dan
een tijdelijke expositie ingericht:
Schaatstochten; ver en dichtbij. Sa-
mengesteld uit de eigen collectie
en geleende attributen uit heel Ne-
derland.
Foto’s , vaantjes, medailles, attribu-
ten, filmbeelden en verschillende
modellen schaatsen vertellen het
verhaal over de meest bijzondere
tochten die in koude tijden 'door
een heel ander Nederland' kunnen
worden gemaakt. Per provincie blij-
ken schaatsen te verschillen. Soms
zijn er krullen, soms bootjes. In een
hoekje staat een koek-en-zopietent.
Westlanders schaatsen vaak in de
regio, maar gaan ook naar Vlaardin-
gen, Gouda of de Rottemeren. En,
als er ijs is tenminste, ook naar
Friesland of Overijssel.
De expositie is tot en met 7 maart
2016 te bezoeken tijdens de ope-
ningstijden van het Westlands Mu-
seum; dinsdag tot en met zondag
van 13.00 tot 17.00 uur. Kinderen en
donateurs hebben gratis toegang.
Henk Angenent, winnaar van de
laatste Elfstedentocht in 1997, nam
de officiële opening voor zijn reke-
ning. Informatie: www.westlands-
schaatsmuseum.nl.

‘Logeren’ ineen
andermuseum


