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Bestuur:

Het bestuur heeft in 2014 in meer dan complete samenstelling gedraaid. In de laatstgehouden bestuursvergadering was mw. Baart-Behrens volgens rooster aftredend. Zij had zich opnieuw verkiesbaar gesteld en
kreeg van de vergadering het vertrouwen voor een nieuwe termijn. Verder was door het bestuur dhr.
Gertjan van de Velden voorgedragen om zitting in het bestuur te nemen, waartegen geen bezwaar was. De
bestuurssamenstelling was dus op 31 december 2014:
Voorzitter: Dhr. Kees Tempelaars
Vicevoorzitter: Dhr. Hans Eijsackers
Secretaris: Dhr. Theo Vroon
Tweede secretaris, PR en communicatie: Mw. Hetty Baart
Penningmeester en ledenadministratie: Dhr. Arie Blanker
Lid: Dhr. Gertjan van de Velden
Op de achtergrond hebben Rinus van de Ree, Jan Zon en Ineke Vink het bestuur steeds met raad en daad
bijgestaan.

-

Algemene zaken:

In 2014 verschenen drie nieuwsbrieven die de leden op de hoogte brachten van activiteiten, bijeenkomsten en ontwikkelingen. Gedeeltes uit deze nieuwsbrieven worden ook op onze website geplaatst. Persberichten over Historische Avonden verschenen in De Schakel en ook in andere huis-aan-huisbladen. Ook
verschijnen geregeld digitale nieuwsbrieven met actueel HVM-nieuws en ook andere culturele wetenswaardigheden, die naar abonnees op een mailinglist worden gestuurd. De mailinglist bestaat in december
2014 uit ruim 450 lezers en groeit nog steeds. De eind 2013 in gebruik genomen nieuwe website blijkt in
een behoefte te voorzien. De site wordt onderhouden door webmaster Louwrens Parre, die in nauwe samenwerking met bestuursleden en medewerkers de site actueel houdt. De nieuwe website gebruikt moderne software, waardoor we genoodzaakt waren een andere internetprovider te zoeken. Tegenwoordig
wordt onze web toegang op een zeer professionele wijze vanuit België geregeld. Ook op de sociale media
Facebook en Twitter is de HVM actief en worden nieuwtjes en aankondigingen op een moderne, snelle
manier verspreid. Gertjan van de Velden en Hetty Baart houden zich hier mee bezig.
De HVM-Collectiebank, waarin de mensen via het internet een gedeelte van onze verzameling foto- en
filmbeelden kunnen bekijken wordt ook druk bezocht en gebruikt. Theo Vols, Leo Valkenburg, Kees
Broere en Louwrens Parre onderhouden en voeden de HVM-Collectiebank niet alleen met plaatjes uit het
verre verleden maar ook met recent gemaakte foto’s van en over Maassluis. Ook zijn de meeste Historische Schetsen via de HVM-Collectiebank te lezen.
Op ICT-gebied zijn dit jaar flinke stappen gezet, mede door de verhuizing naar het Museum Maassluis.
De internettoegang is door de aanwezige glasvezelaansluiting vele malen sneller geworden en door de introductie van VPN-verbindingen kunnen de medewerkers veel meer werk verzetten vanuit hun thuisomgeving omdat de gegevensoverdracht veel sneller is geworden. Ook is het gedeelte van ons computerpark,
dat wat verouderd was, vervangen, waardoor we in het nieuwe kantoor op een goede, moderne manier
van de nieuwe mogelijkheden gebruik kunnen maken. Netwerkbeheerder Erik Vroon heeft een nieuw en
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ook vooral veilig netwerk aangelegd dat door een moderne firewall wordt beschermd en heeft dat op verzoek met de bestaande infrastructuur van het Museum Maassluis geïntegreerd. Twee van de vier werkplekken zijn dusdanig gecreëerd dat ze op een gemakkelijke manier zowel voor HVM-medewerkers als
Museummedewerkers dienst kunnen doen. Zo maken we optimaal gebruik van de beschikbare ruimte in
het Museum.

-

Commissie Historie Maassluis

Samenstelling
De Commissie Historie Maassluis o.l.v. Ineke Vink is dit jaar weer iets uitgebreid en bestond op 31 dec.
2014 uit de volgende leden: Edwin Broekhart, Wim Duijvestijn, Jan van Gelderen, Henk van den Hoek,
Rien Koene, Rien Luijten, Jaap van der Sar, Kees van der Sar, Jan Schakel, Emmy Smit, Marijke Tennant, Ineke Vink, Dick van Wassenaar en Henk Wigt. Dick van Wassenaar heeft zich niet teruggetrokken,
zoals in het verslag van vorig jaar ten onrechte stond vermeld, hij blijft buiten de vergaderingen om zeer
actief voor de commissie.
Subcommissies
De redactiecommissie bestond op 31 december uit Rien Luijten, Jan Schakel, Ineke Vink (hoofdredactie)
en Dick van Wassenaar. Rinus van de Ree heeft zich teruggetrokken als redactielid. De redactie werd in
2014 ondersteund door corrector Els Moerman en 4 lay-out vormgevers (Kees Broere, Herman Gerritsen,
Freek Goos, Gertjan van de Velden). Gertjan van de Velden ontwierp een nieuwe huisstijl voor de HVM
waarin ook de boekjes en de kalender in 2015 worden uitgevoerd. Herman Gerritsen is in mei 2014 overleden, vlak nadat hij het boek ‘Atlas van Maassluis’ naar zijn ontwerp had voltooid, maar voordat het gedrukt was. Fred Klop heeft zich teruggetrokken als corrector van de HVM nadat de Atlas voltooid was.
Verder zijn er diverse leden en niet-leden die op onregelmatige basis advies gaven, artikelen instuurden,
onderzoek deden en andere hand- en spandiensten verleenden, uit zichzelf of op verzoek.
In november 2014 is de Commissie Jaarrubriek Maassluis (CJM) opgericht die bestaat uit Marijke
Tennant, Kim Tienstra en Dick van Wassenaar met ICT-ondersteuning van Louwrens Parre. Deze commissieleden gaan gedurende het jaar opvallende berichten uit Maassluis verzamelen en vastleggen met
een tweeledig doel: ten eerste het langdurig vastleggen en nazoekbaar maken van deze belangrijke gebeurtenissen op de HVM-website en ten tweede daaruit de meest interessante onderwerpen verder uitwerken en in een historische context plaatsen en dat eens per jaar publiceren in een apart katern van de Historische Schetsen. De basisinformatie komt uit het HVM-logboek waarin Maassluise gebeurtenissen uit diverse bronnen worden vastgelegd door de commissie leden samen met leden van de Commissie Historie
Maassluis. Per 2015 zullen de eerste resultaten per maand op de website gepubliceerd worden en het eerste uitgewerkte verslag medio 2016.
De ‘Vraagbaak’ van de HVM is in 2014 overgenomen van de secretaris door Dick van Wassenaar. Hij
ontvangt via verschillende ingangen zoals de HVM website, Facebook of de Collectiebank vragen over de
geschiedenis van Maassluis. Het zijn vragen van het type Wie, Wat, Waar en Wanneer waarvoor hij, met
behulp van andere HVM-leden, het antwoord probeert te vinden en deze dan aan de vraagsteller retourneert. In het jaar 2014 bedroeg het aantal vragen gesteld door personen uit Maassluis en ver daarbuiten
75. In de meeste gevallen kon daarop binnen enkele dagen een bevredigend antwoord worden gegeven,
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slechts in een incidenteel geval niet. De antwoorden werden in veel gevallen gewaardeerd met een bedankbriefje van de aanvrager.
De Commissie Canon is eind 2014 samengesteld (Edwin Broekhart, Marijke Tennant, Ineke Vink en Jan
Schakel) en zal in 2015 een start maken met het samenstellen van de Canon van Maassluis.

Producten


Dit jaar zijn Historische Schetsen nr. 64 en 65 verschenen.



De kalender 2015 is samengesteld rond het thema ‘middenstand en etalages van Maassluis’.



Ter gelegenheid van Maassluis 400 jaar zelfstandig is de Atlas van Maassluis verschenen op 19
september. Een overzicht met meer dan 100 kaarten en plattegronden vertelt de geschiedenis van
Maassluis op een eigen wijze. Het boek heeft circa 4 jaar voorbereiding gekost. Dankzij garantstelling van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. was uitgave mogelijk.



Er zijn vier Historische Avonden georganiseerd:
o

Februari: ·400 jaar Maassluis (Ineke Vink)

o

Mei: ·Atlas van Maassluis / Historische stadstour (Kees Tempelaars/Anja Smit)

o

Oktober: Spoorlijn Maassluis-Hoek van Holland (NVBS)

o

November: Verdwenen Industrie op ’t Stort (Ineke Vink/Henk Wigt).



Tegelijk met de laatste Historische Avond is een themaboekje verschenen over de verdwenen industrie op ’t Stort.



Een themaboekje over de Akte van Separatie is uitgegeven op 16 mei, ter gelegenheid van de
opening van de feestelijkheden rond de 400-jarige zelfstandigheid van Maassluis. Het stadsarchief maakte de tekst, de HVM verzorgde de redactie, lay-out en opmaak, de Stichting Ervaar
400 Jaar stelde fondsen voor de drukkosten beschikbaar.



Er zijn ongeveer 120 items op voorraad voor publicatie.



Aan diverse instanties in Maassluis is op verzoek advies, beeldmateriaal en tekstmateriaal ter beschikking gesteld voor de voorbereidingen voor Ervaar 400 jaar Maassluis.



Het hele jaar is het Historisch Logboek bijgehouden waarin gedetailleerd alle gebeurtenissen en
veranderingen in Maassluis zijn vastgelegd met de bron voor meer informatie.



Ineke Vink en Gertjan van de Velden gaven buiten de Historische Avonden in totaal 24 maal een
lezing, rondleiding of medewerking aan radio/tv over de geschiedenis van Maassluis. Het thema
‘400 jaar Maassluis’ is maar liefst acht keer onderwerp geweest voor een lezing op verzoek.



Er werd twee maal een Historische Quiz georganiseerd.

-
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Commissie Stad en Monument

Stadsgidsen.








Het aantal stadswandelingen bedroeg 44, aantal ingezette gidsen: 87 omdat er een paar zeer grote
groepen waren. De aantallen wandelingen wijken niet veel af van voorgaande jaren. In totaal hebben ongeveer 1170 personen aan een wandeling deelgenomen.
Zoals gewoonlijk was er een stadsgidsenvergadering in het voorjaar en een in het najaar: Ineke
Groeneveld en Cees Lievaart hebben het gezelschap verlaten, zodat er op dit moment nog 17 gidsen zijn.
Diverse stadsgidsen hebben geassisteerd bij CRM- en andere stadsactiviteiten als de Dag van de
Sleepvaart, Open Monumentendag / Dag van de Cultuur en Furieade, dit jaar in het kader van
‘400 Jaar Maassluis’. Over continuering van omvang en inhoud van die werkzaamheden werd
najaar 2014 met de CRM overlegd. Gertjan treedt sindsdien als contactpersoon op.
Samenwerking met de V.V.V. leidde wederom tot ‘vrije inschrijvingen’ voor een wandeling op
één zaterdagmorgen per maand in de zomerperiode. Acht keer is een gids wegens gebrek aan belangstelling voor een wandeling afgezegd. Hoewel er dus enkele wandelingen vervielen, wordt
gestreefd naar een herhaling in 2015 maar dan zo mogelijk met een wandeling op woensdagmiddag als de Groote Kerk open is.
Op 30 juni is de restauratie van het Delflandhuis afgerond met het overhandigen van de sleutel
door Huub Stapel aan de Vereniging Hendrick de Keijser.

Cursus ‘Ervaar Maassluis!’.
Er is gefilosofeerd over een nieuwe cursus ‘Sluyswachter’ en daartoe is eind 2014 een aanzet gegeven na
alle drukte rond ‘400 Jaar Maassluis’ en de vele werkzaamheden rond het Dagboek van Moering, het
HVM-jubileum, het Cultuurhuis en de verhuizing naar het Museum Maassluis. De nieuwe cursus draagt
de naam ‘Ervaar Maassluis!’, omdat de term Sluyswachter overgedragen is aan de ‘Stichting Monstersche
Sluis’, die deze titel beter vindt passen bij de mensen die wellicht in de toekomst de werkende Monsterse
Sluis gaan bemannen. De nieuwe cursus wordt in februari 2015 gehouden.
Onderwijs.
Reeds eind 2012 zijn contacten aangegaan met het Maassluise basisonderwijs i.v.m. mogelijke deelname
aan het Cultuurmenu en met het voortgezet onderwijs over vormen van samenwerking. E.e.a. leidde tot
een intensieve samenwerking met het Revius Lyceum voor een project ‘Maassluis’ waaraan na vijf vergaderingen en veel mailoverleg het hele tweede leerjaar met 170 leerlingen in de maand mei 2014 twee dagen heeft deelgenomen.
Commissie naamgeving.
In 2014 is de Straatnaamcommissie (officieel Commissie Naamgeving en Nummering geheten) vijfmaal
bijeen gekomen voor overleg. Telkens als er sprake is van nieuw aan te leggen straten, pleinen, parken,
bruggen e.d. doet deze commissie voorstellen aan het College van B & W voor wat betreft de naamgeving
ervan. Deze commissie, waarvan de burgemeester voorzitter is, bestaat uit twee ambtenaren en twee externe personen met een historische en taalkundige achtergrond. Dit waren de HVM-leden Rinus van de
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Ree en Hans Eijsackers. Tijdens de bijeenkomst van 8 juli heeft Rinus van de Ree na 20 jaar afscheid genomen van deze commissie. De burgemeester liet dit feit niet ongemerkt voorbij gaan, bedankte Rinus
uitvoerig en overhandigde hem als dank een fraaie glazen schaal met de contouren van Maassluis. Rinus
is opgevolgd door Dick van Wassenaar. Komende gespreksonderwerpen: herinrichting Laan 40-45, herinrichting Fenacoliuslaan met verplaatsing van het Fenacoliusmonument naar de dijk, naamgeving straten
Wilgenrijk.
CH2O.
Het Cultuur Historisch Haven Overleg (CH20) is opgericht met deelname van het Museum Maassluis, de
Vrienden van het Museum Maassluis, de Stichting Nationaal Sleepvaart Museum, de Historische Vereniging Maassluis en de Stichting Sleepboothaven Maassluis. Het overleg is gericht op afstemming van elkaars activiteiten en samenwerking die kan leiden tot wederzijdse voordelen in exploitatie, programmering en promotie. De zeven vergaderingen van dit gezelschap werden door Kees Tempelaars, Hans Eijsackers of beiden bezocht. Dick van Wassenaar is de secretaris van dit overleg en notuleert deze vergaderingen.
Cultuurvisie.
De gemeente heeft door een extern bureau in het voorjaar een Cultuurvisie laten ontwikkelen en heeft
daarvoor Ineke Vink en Hans Eijsackers geïnterviewd. De definitieve visie wordt in februari besproken en
vastgelegd. Hans Eijsackers neemt namens de HVM aan dat proces deel.
SKA.
Eind augustus is de Kuiperij gesloten. De Stichting Kuiperij Ankerstraat (SKA) heeft daarna besloten zich
op te heffen. De afwikkeling (liquidatie) duurt tot in 2015 vanwege de mogelijkheid dat er nog vorderingen nakomen. De lening van de HVM aan de SKA is inmiddels afgelost.

-

Commissie Collecties HVM

De Commissie Collecties HVM beheert het beeld- en woordmateriaal van de HVM. Een enthousiaste
groep vrijwilligers verricht werkzaamheden die uiteenlopen van archiveren, digitaliseren van beeldmateriaal, inrichten en in stand houden van de HVM website tot het in beeld brengen van de ontwikkeling van
en gebeurtenissen in Maassluis.
De verhuizing naar het Museum Maassluis aan de Zuiddijk is voltooid. Rest nog een paar aanpassingen
aan de elektrische installatie. De ruimte waarover de HVM nu kan beschikken, is aanzienlijk kleiner,
maar met heel veel passen en meten is het gelukt om de meest essentiële zaken in ons nieuwe kantoor onder te brengen.
In 2014 hebben de HVM hoffotografen de viering van 400 jaar zelfstandigheid van Maassluis in honderden beelden vastgelegd. De groep fotografen bestaat uit: Jan Steehouwer, Jos Webbers, Kees Broere, Nel
Wilkes en Will van der Velde. De fotografen zullen blijven werken om op regelmatige basis alle veranderingen in Maassluis op beeld vastleggen voor het HVM-archief.
De HVM Collectiebank is verder gevuld en bevat eind 2014 naast 4500 foto’s, 12 films en 59 Historische
Schetsen uit het verleden nu ook ca. 700 foto’s die een beeld schetsen van het afgelopen jaar. Dankzij de
steun van de heer Berry Uilkema van Wedomedia B.V. beschikt de HVM over een online historische
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beeldbank waar we onze (media)bestanden kunnen beheren. Met de ontwikkeling van de CollectieBank.nl levert Wedomedia geheel belangeloos een belangrijke bijdrage aan het behoud van ons erfgoed
door inzet van middelen en expertise op het gebied van digitale beeldarchivering.
Uit de ruim 70.000 scans van de Wim van der Stelt Collectie is een eerste selectie gemaakt. Van de meer
dan 5000 geselecteerde beelden is een deel na een intensieve en tijdrovende controle aan de HVM Beeldbank toegevoegd.
Het in 2013 opgevatte plan om in samenwerking met De Dukdalf alle jaargangen van De Schakel te digitaliseren en gemakkelijk toegankelijk te maken is helaas niet gestart. Gebrek aan middelen en medewerking maken de realisatie van dit project vooralsnog niet mogelijk.
Postbezorging:
Een aantal malen per jaar moet er post verzonden worden naar de ca. 1400 leden van de vereniging. Dat
was ook in 2014 weer een flinke klus. Er is een grote groep vrijwilligers die als nijvere postduiven in
weer en wind alle post in Maassluis bezorgen en daarmee de HVM een grote hoeveelheid portokosten bespaart. De supervisie van de distributie lag dit jaar bij penningmeester Arie Blanker.
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