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J A A R V E R S L A G  2017 
 
 
Van de secretaris 
Ondanks dat het bestuur zich tegen het fenomeen heeft verzet, blijkt 
ieder jaar weer dat men ook als lid van de HVM niet de garantie heeft 
tot behoud van het eeuwige leven. Ook de HVM ontkwam niet aan het teruglopen van het 
aantal leden. Van 1400 naar 1200 leden. Gezondheidsredenen en overlijden was meestal de 
reden van opzegging.  
Het bestuur is de uitdaging aangegaan om het verloren terrein, alhoewel we met 1200 leden 
best een aardig clubje zijn, terug te winnen. Mede geïnspireerd door onze doelstelling, zoveel 
mogelijk Maassluizers met de historie van Maassluis bereiken, zijn we aan de slag gegaan met 
allerlei promotieactiviteiten. 
In het verslag van de penningmeester zult u zien dat we daarin aardig zijn geslaagd door 
onder andere ons alsmaar groeiende netwerk, folders met de geschiedenis van een wijk 
rondbrengen en niet te vergeten vier keer per jaar de HVM met een kraam vertegenwoordigen 
op diverse activiteiten in onze stad. Ook in 2018 staan er weer een aantal activiteiten op 
stapel, maar daarover meer in onderstaand verslag. 
Ik heb al eerder mijn waardering uitgesproken voor al onze vrijwilligers en het is dan ook een 
voorrecht om actief te mogen zijn binnen deze club. Overigens wordt mijn beleving ook door 
jongeren gedeeld, gelet op de alsmaar groeiende belangstelling voor activiteiten van de HVM 
door deze groep. 
 
Bestuur 
Het bestuur heeft het jaar 2017 in de volgende samenstelling de HVM-belangen gediend en 
bestond op 31 december 2017 uit: 
Voorzitter: Gertjan van de Velden 
Vicevoorzitter: Kees Tempelaars 
Secretaris: Edwin Broekhart 
Tweede secretaris, PR en communicatie: Hetty Baart 
Penningmeester: Wim de Lege 
Tijdens de bestuursvergaderingen werd het bestuur bijgestaan door de adviseurs Hans 
Eijsackers en Ineke Vink. 
 
Algemene Zaken 
Bestuursvergaderingen: 
Het bestuur heeft 10 keer een vergadering gehouden. Gedacht wordt overigens dat, vanwege 
de toename van activiteiten waarbij de HVM betrokken raakt, om het aantal vergaderingen 
en/of informele bijeenkomsten op te schroeven. 
Aanschaf apparatuur: 
In januari 2017 is voor allerlei presentaties, zoals de HizzQuiz, een beamer aangeschaft. 
Nadat is gebleken dat berichtenboxen van bestuursleden volgelopen zijn is besloten het e-
mailverkeer niet meer bij een provider onder te brengen, maar een mailserver in te richten. 
Nieuwsflits nieuwe stijl: 
Ook de HVM moet mee gaan met vernieuwingen in het digitale tijdperk. De voorzitter is op 
zoek gegaan naar een programma dat het beste bij de HVM past en dat is uiteindelijk Mail 
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Chimp geworden. De bedoeling is om onze leden maandelijks over het reilen en zeilen van de 
HVM te informeren.  
Digitalisering Schakel: 
Vanuit de gemeente Maassluis is het plan opgevat om oude Schakels te digitaliseren. 
Voorzitter en vicevoorzitter hebben hierover contact gehad met een vertegenwoordiger van de 
gemeente. 
De penningmeester en vicevoorzitter hebben in den Haag een bijeenkomst bezocht van het 
Erfgoedhuis Zuid-Holland over erfgoedcollecties digitaliseren. Deze bijeenkomst sluit nauw 
aan bij het verzoek van de gemeente Maassluis om digitalisering van de Schakel. 
Jubileum KNA: 
Muziekvereniging Kunst Na Arbeid viert in 2018 haar 100-jarig jubileum. Onze voorzitter 
heeft contacten met deze vereniging en besloten is om samen op te trekken met het vieren van 
onze jubilea. De datum van ons 35-jarig bestaan is definitief vastgesteld op 7 april 2018. De 
gebeurtenis zal voor genodigden worden gehouden in de Groote Kerk van Maassluis. 
Beleids- en ondernemingsplan: 
Door de vicevoorzitter is een ondernemingsplan en een beleidsplan opgesteld. In het 
ondernemingsplan staat onder andere vermeld: doen we wat we met elkaar hebben 
afgesproken. In het beleidsplan staat waar we heen willen. 
Financiële administratie: 
Door zowel telefonisch als via de mail contact te leggen met niet-betalende leden heeft de 
penningmeester de ledenadministratie geschoond. Overigens had de penningmeester half 
februari reeds 70% van de contributie ontvangen. Wie op 31 december nog niet had betaald is 
geschrapt van de ledenlijst. 
Ledenwerving: 
De penningmeester en secretaris hebben in de wijk het Balkon de bewoners voorzien van een 
door de voorzitter ontworpen folder over de geschiedenis van deze wijk. De volgende wijk die 
aan de beurt was om door middel van een folder kennis te maken met de HVM was het 
centrum van Maassluis. Ook de wijk Sluispolder-Oost heeft een eigen folder ontvangen. Het 
verspreidingsteam bestond uit Edwin Broekhart, Wim de Lege, Wim den Oudsten en Jan 
Schakel. 
Plan van aanpak jeugd versus historie van Maassluis: 
Hans Eijsackers heeft contact gelegd met een docent die het wel ziet zitten om een plan van 
aanpak op te stellen hoe de schooljeugd enthousiast te maken voor de historie in het algemeen 
en voor Maassluis in het bijzonder.  
Bestuurlijk overleg:  
De voorzitter en vicevoorzitter hebben met de burgemeester en de cultuurambtenaar overleg 
gevoerd over het verstevigen van de relatie tussen gemeente Maassluis en de HVM. Tevens is 
afgesproken dat in navolging van de rondleiding voor CRM ook een rondleiding voor de 
gemeenteraad en in een later stadium voor gemeenteambtenaren verzorgd zal worden. 
Stichting Promotie Maassluis: 
Er zijn plannen om een Toeristisch Infopunt in de Nieuwstraat 2 te huisvesten. In de Schakel 
werd vernomen dat de bemensing door de HVM geregeld zou worden. Omdat het bestuur 
daarover nog geen beslissing had genomen is een delegatie van het bestuur in overleg 
getreden met de SPM. SPM is medegedeeld dat de HVM geen vrijwilligers voor het 
openstellen van het Infopunt kan leveren. Wel zullen de stadsgidsen in principe het pand als 
vertrekpunt aanhouden. Er is een tafel ingericht waarop men de boekwerken van de HVM kan 
inkijken en er wordt een film uit de dertiger jaren getoond. 
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Promotiekleding stadsgidsen:  
De secretaris heeft offertes bij leveranciers opgevraagd voor de aanschaf van polo’s en 
Softshell jacks voor de stadsgidsen. Bij het Fonds Schiedam, Vlaardingen en omstreken is een 
verzoek om subsidie ingediend en een bedrag van € 600 is ontvangen.  
Week van de Cultuur 2017 
In de week van 10 t/m 18 juni is op de markt een evenement gehouden in het kader van de 
Week van de Cultuur 2017. De Cultuurmakelaar heeft de HVM verzocht een toegankelijke 
HizzQuiz op de markt te verzorgen. Wij hebben graag aan dat verzoek voldaan en het leverde 
ook nog eens een paar nieuwe leden op. 
Deelname HVM met een marktkraam: 
De HVM was met een aantal vrijwilligers aanwezig op de voorjaarsmarkt, boekenmarkt, 
Furieade en kerstmarkt. Naast de verkoop van boekwerken leverde de deelname 
naamsbekendheid en weer een aantal nieuwe leden op. 
HizzQuiz: 
Ook in 2017 heeft het bestuur de inmiddels in populariteit toenemende Historische Quiz 
tweemaal in de Waker verzorgd. Beide avonden waren vol geboekt. Tijdens de Furieade 
hebben twee bestuursleden een aangepaste HizzQuiz in de Immanuelkerk verzorgd. Deze keer 
waren inwoners van bejaardencentra uitgenodigd.  
Herontwikkeling Vlietlocatie: 
De tekeningen van het bouwplan voor de nieuwe Vlietlocatie zien er eigentijds uit. Is volgens 
ons een aanwinst voor de binnenstad. Wij zijn echter wel van mening dat het strakke karakter 
van de architectuur wel iets beter mag aansluiten bij de historische Binnenstad.  
Tijdens een gehouden vergadering van de commissie Herstructurering Maassluis, waarbij 
onze voorzitter aanwezig was, werd door derden de vraag gesteld of de HVM gekend is in de 
tekeningen met betrekking tot de architectuur. Wethouder Keijzer zegde toe dat de 
gemeentelijke projectleider contact zou opnemen met de HVM over de uitstraling van de 
panden. Dit is gebeurd. 
Barbecue voor vrijwilligers: 
Op 2 september 2017 is door het bestuur in de tuin van het museum een BBQ georganiseerd. 
Een groot aantal vrijwilligers had zich ingeschreven en genoot van een heerlijke 
middag/avond. De bedoeling was contact tussen de vrijwilligers stimuleren en gelijk iets 
terugdoen voor hun inzet. 
Intentieverklaring samenwerking West Media en HVM: 
West Media (de Schakel) vindt het belangrijk om de samenwerking met de HVM voort te 
zetten. Zij hechten veel belang aan bijvoorbeeld de maandelijkse Historische Schetsjes.  
Tewaterlating Maassluise Vissersvloot: 
De volgende bier typen zijn te water gelaten: 
Buis - Blond, Hoeker – Dubbel bier, Zeillogger – Trippel bier, Stoomlogger – Quadrupel bier. 
Daarnaast is ook Maassluise kruidenbitter gelanceerd die Natte Kuiper is gedoopt. De 
burgemeester heeft op de Bruinvisch de complete Maassluise vissersvloot aangeboden 
gekregen. Nieuwe leden die zich tijdens de Furieade inschreven kregen een bon voor een 
gratis biertje, af te halen bij slijterij Zonneveld.   
ANWB bordjes: 
De ANWB-bordjes van de Historische Stadswandeling zijn eigendom van de HVM. Paul van 
Deventer (coördinator stadswandelingen) verzorgt het onderhoud en de instandhouding. Het 
schoonmaken van de bordjes gaan we uitbesteden. 
Samenwerking HVM met Museum: 
De voorzitter heeft met Hans Ploeg, voorzitter van het museumbestuur, gesproken over 
intensivering van de samenwerking tussen het Museum Maassluis en de HVM. Naast de 
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organisatie is de beperkte ruimte tot speerpunt verheven. Gedacht wordt aan een eventuele 
interne verhuizing naar de educatiezolder. 
Projectgroep Herdenking Bombardement: 
Vanuit de gemeente is een verzoek binnengekomen of de HVM mee wil werken aan de 
organisatie van ‘Herdenking Bombardement 75 jaar’ in 2018. Bestuur is akkoord en de 
voorzitter zal contactpersoon zijn. 
Website 2018: 
Er is hard gewerkt aan de bouw van een nieuwe HVM-website. Tijdens het jubileum in 2018 
zal deze in werking worden gesteld. 
HVM stadsquiz:  
De penningmeester erg enthousiast over een quiz waaraan iedereen uit Maassluis bij 
inschrijving kan meedoen. Het is een doe- (bijvoorbeeld fietsen) en denkquiz, waarvoor men 
zich met een groep kan inschrijven. Het idee wordt verder uitgewerkt en gaat van start tijdens 
het jubileum in 2018. 
 
Commissie Historie Maassluis  
De Commissie Historie Maassluis o.l.v. Ineke Vink vergaderde dit jaar 11 maal. Op de 
vergaderingen worden kennis en ervaringen uitgewisseld over de diverse onderzoeken en 
werkzaamheden die eenieder voor de vereniging verricht. De commissie bestond op 31 dec. 
2017 uit de volgende actieve leden: Arie Blanker, Bram Sonneveld, Rien Braber, Edwin 
Broekhart, Wim Duijvestijn, Jan van Gelderen, Freek Goos, Henk van den Hoek, David van 
der Houwen, Rien Koene, Susanne Koenen, Jaap van der Sar, Kees van der Sar, Jan Schakel, 
Ineke Vink, Dick van Wassenaar en Henk Wigt. De commissieleden doen historisch 
onderzoek, op verzoek of uit zichzelf, houden interviews over historische zaken, geven 
desgevraagd advies op grond van hun kennis, denken mee over inhoudelijke vraagstukken en 
schrijven artikelen voor de uitgaven van de HVM. 
Helaas moet de commissie twee kopstukken, je zou ze ‘senior adviseurs’ kunnen noemen, 
missen: Rinus van de Ree en Rien Luijten zijn dit jaar overleden.  
Redactiecommissie:  
De redactiecommissie bestond op 31 december uit David van der Houwen, Jan Schakel, Ineke 
Vink en Dick van Wassenaar. Ineke Vink is hoofdredacteur, Jan Schakel ondersteunt o.a. in 
het aanleveren van diverse Schetsjes, Dick van Wassenaar neemt de samenstelling van de 
kalender en de jaarrubriek voor zijn rekening, David van der Houwen checkt kritisch vorm en 
inhoud van alle redactionele stukken. Dick heeft aangegeven te stoppen per 31 december. 
De redactie werd in 2017 ondersteund door 3 lay-out vormgevers: Kees Broere, Freek Goos, 
Gertjan van de Velden. Op de valreep van het jaar zijn daar twee aan toegevoegd: Matthijs 
Munter en Peter Farla. Zij gaan in 2018 van start met het maken van de extra (digitale) 
uitgaven en ondersteuning bij het opmaken van de Historische Schetsen.  
Artikelen voor de boekjes werden aangeleverd door de leden van Commissie Historie. 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.  
Uitgifte boekje Stedenband Hatvan-Maassluis: 
Met de uitgifte van Historische Schetsen nummer 71 is ook weer een themaboekje 
verschenen. Het is geschreven door David van der Houwen en gaat over de stedenband tussen 
Hatvan in Hongarije en Maassluis, die dit jaar 25 jaar bestaat. Het boekje is door vrijwilligers 
van de HVM vormgegeven en samengesteld en bekostigd door de Stichting Stedenband 
Hatvan. Alle leden van de HVM hebben een gratis exemplaar ontvangen. De voorzitter is in 
september met de Maassluise delegatie mee geweest naar Hatvan in het kader van de 25-
jarige stedenband Maassluis-Hatvan.  
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Projectgroep Canon: 
Eind 2014 is deze projectgroep gestart en bestond op 31 december 2017 uit Edwin Broekhart, 
Jan Schakel en Ineke Vink. In 2015 is onderzoek gedaan naar alles wat met het samenstellen 
van een canon samenhangt: eisen, inhoud, omvang, aanpak, samenstelling, vormgeving, etc. 
In 2016 zijn bijna alle teksten in concept gereedgekomen. Er zijn foto’s bij gezocht en 
bronnen. Er zijn plannen gemaakt voor de vulling van de website en de uitgave van een boek. 
In 2017 is de website gemaakt en op 16 november gelanceerd door de burgemeester tijdens de 
Historische Avond. Het boek is geheel in de steigers gezet en was op 31 december al 
grotendeels vormgegeven door Drukgroep Maasland, aan wie de lay-out is uitbesteed. Edwin 
Sonneveld heeft de lay-out ontworpen en hij heeft special voor de canon voor elk venster een 
speciale foto gemaakt waarop oud en nieuw zijn verweven. De klankbordgroep is dit jaar 
tweemaal bij elkaar geweest en heeft bij het gereedkomen van de canon haar werkzaamheden 
afgesloten.  
Werkgroep Indexering:  
Deze werkgroep, bestaande uit Henk Wigt, is organisatorisch overgeheveld naar de 
Commissie Beheer Collecties. Henk Wigt heeft de index dit jaar afgerond. 70 boekjes zijn 
opgenomen en in december is de index online gezet op de collectiebank. De 
redactiecommissie neemt zijn werk over en werkt de index bij na het verschijnen van elk 
volgend boekje. 
Producten:  
*Dit jaar zijn Historische Schetsen nr. 70 en 71verschenen.  
*Er zijn ongeveer 120 items op voorraad voor publicatie.  
*Kalender 2018 is samengesteld met foto’s van bruggen onder de titel Bruggen verbinden. 
*Het redactie- en lay-outteam heeft meegewerkt aan de totstandkoming van een boekje over 
25 jaar stedenband Hatvan-Maassluis. Als wederdienst kon de HVM alle leden een boekje 
toesturen. 
*Elke 4 weken is een Historisch Schetsje geleverd aan de Schakel, zo mogelijk aansluitend bij 
een actualiteit, in totaal 12 maal. Aan de krant Westland Toen is in één keer een voorraad van 
13 schetsjes geleverd, gebaseerd op de Schakelschetsjes van 2014. Voor de website van de 
WOS, rubriek streekhistorie, is 5 maal een Schetsje aangeleverd, aansluitend bij een 
actualiteit. Voor andere partijen zijn 2 schetsjes gemaakt. 
*Het Historisch Logboek is dit jaar gestopt omdat twijfel bestond over het nut ervan. Zeker 
als in de toekomst alle oude Schakels gedigitaliseerd zijn zal het Logboek overbodig zijn. 
*Er zijn 4 Historische Avonden georganiseerd:  
- februari: geschiedenis van Hoek van Holland en de Nieuwe Waterweg (Henk van der Lugt)  
- april:·De laatste 3 afleveringen van de Strijd van Maassluis (Bas Booister). Na de pauze de 
archeologie van de Dijkpolder (Neelson Witte).  
- september: Stichting Sleepboothaven over de historische schepen die in de haven liggen. 
- november: Canon van Maassluis, lancering website door burgemeester Haan en presentaties 
door Ineke Vink. 
	
Commissie Stad & Monument 
Monumenten: 
De Groote Kerk was vóór 2017 tijdens het toeristenseizoen voor bezoekers geopend op 
woensdagmiddagen en zaterdagen. In 2017 is op vraag van het gemeentebestuur de Kerk in 
het seizoen bij wijze van experiment ook op donderdag- en vrijdagmiddagen open geweest 
voor bezoekers. Waar voorheen de openstelling geheel het initiatief van het kerkbestuur was, 
is er tijdens het experiment door het kerkbestuur en de HVM samengewerkt bij de uitvoering. 
Gezamenlijk zorgden zij voor een coördinator voor de uitvoering van het experiment. Tijdens 
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de openingsuren waren steeds een of enkele gidsen aanwezig vanuit de gelederen van de 
kerkgemeente en/of de HVM. 
De HVM onderzoekt, gesteund door het gemeentebestuur, de mogelijkheid om gedeeltelijke 
openstelling te organiseren van het Gemeenlandshuis van Delfland. 
De stichting ‘Monstersche Sluis’ bracht de voorbereidingen tot heringebruikname van deze 
sluis zover dat er medio 2018 weer scheepvaart door de sluis mogelijk zal zijn. De stichting 
sprak de verwachting uit dat na de openstelling door de stadsgidsen nadrukkelijk aandacht zal 
worden besteed aan de historie van de sluis, het schutten en het eertijdse scheepvaartverkeer. 
Stadsgidsen: 
Het gilde van stadsgidsen functioneert goed.  
Een gids trok zich in de loop van het jaar terug. Er werden twee nieuwe gidsen opgeleid en er 
meldde zich een aspirant, die op instroom in de volgende opleidingsronde wacht. De groep 
bestaat eind 2017 uit 22 personen. 
Twaalf stadsgidsen volgden op hun eigen locatie de dagcursus ‘Rondleiden’ van het 
Erfgoedhuis Zuid-Holland (1 dagdeel theorie en 1 dagdeel praktijk). 
In het voorjaar vond een leerzame en aangename uitwisseling plaats met de stadsgidsen van 
Brielle. 
In 2017 werden 58 wandelingen gehouden waarbij 91 gidsen hebben rondgeleid.  
De diversiteit aan verschillende wandelingen breidde uit met de ‘Wandeling Henk Fortuin’.  
Sinds 2015 organiseert de HVM polderwandelingen over de Zuidbuurt en over de 
Weverskade. In 2015 en 2016 werd voor het rondleiden een beroep gedaan op een externe 
gids. In 2017 zijn beide polderwandelingen inhoudelijk uitgebreid en gegidst vanuit de 
gidsengroep van de HVM. 
Cursus Ervaar Maassluis: 
In het voorjaar werd door Paul van Deventer en Hans Eijsackers voor de derde keer een 
gidsenbasiscursus gegeven aan de hand van het cursusboek ‘Ervaar Maassluis!’. Aan deze 
cursus namen 28 personen deel, onder wie het burgemeestersechtpaar. De burgemeester werd 
later in het jaar officieel tot stadsgids benoemd. 
Brochure meertalig: 
De HVM bracht enkele jaren geleden de Nederlandstalige brochure Historische 
Stadswandeling Maassluis uit. Vóór 2017 werd deze vertaald in het Engels, maar nog niet 
uitgebracht. In 2017 kreeg de HVM door een stadgenote een Franse vertaling aangeboden. 
Een vrijwilliger van de HVM maakte een Duitse vertaling. Het ligt in de bedoeling de 
drietalige brochure voor aanvang van het toeristenseizoen in 2018 in druk beschikbaar te 
hebben. 
Wisseling bestuursadviseur: 
Na 9 jaar gaf Hans Eijsackers het ‘beheer’ van de Commissie Stad en Monument inclusief de 
functie ‘coördinator opleidingen en training’ over aan Jacques Visker.  
Paul van Deventer blijft de coördinator van de stadsgidsen. 
 
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 beschikbare 
ruimte is nauwelijks genoeg voor de werkzaamheden die deze groep vrijwilligers uitvoeren. 
De plaatsing van twee archiefkasten op de educatiezolder van het museum heeft iets meer 
ruimte verschaft.  
Naast de beeldbankbeheerders, archiefbeheerders en digitaliseerders maken ook de HVM-
hoffotografen deel uit van deze commissie. Op regelmatige basis leggen zij alle veranderingen 
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in Maassluis op beeld vast voor het HVM-archief. In 2017 volgden zij zo’n 30 projecten in en 
rond Maassluis, zoals de reconstructie van kademuren en bruggen en het opknappen van 
straten. Een sprekende selectie is te zien in de afdeling ACTUEEL van de HVM-
Collectiebank. 
Dankzij de steun van de heer Berry Uilkema van Wedomedia B.V. beschikt de HVM over een 
online historische beeldbank waar we onze (media)bestanden kunnen beheren en, veel 
belangrijker, kunnen tonen. Met de ontwikkeling van de Collectie-Bank.nl levert Wedomedia 
een belangrijke bijdrage aan het behoud van ons erfgoed door inzet van middelen en expertise 
op het gebied van digitale beeldarchivering. 
De HVM-Collectiebank is verder gevuld en bevat per 31 december 2017 naast 8.440 foto’s, 
uit het verleden ook 2.416 foto’s die een beeld schetsen van het meer recente verleden (vanaf 
2012 tot nu). Gemiddeld aantal bezoekers van de HVM-Collectiebank bedraagt ongeveer 50 
per dag. Uitschieters, zelfs één van 225, meestal volgend op een pakkende foto op Facebook, 
zijn er ook. Opmerkelijk is dat o.a. bezoekers uit de Verenigde Staten onze Collectiebank 
regelmatig bezoeken. 
Maar dat is niet alles. Belangstellenden kunnen ook alle Historische Schetsten van en over 
Maassluis tot en met jaargang 2016 bekijken en indien gewenst, downloaden.  
De filmcollectie is nog niet uitgebreid en bevat nog steeds 14 films. Wel zijn er plannen 
gemaakt en deels uitgevoerd, om oude fragmenten van vele smalfilmmakers te bewerken en 
op de Collectiebank te plaatsen.  
En ‘last but not least’ is de index van de Historische Schetsen op de Collectiebank te vinden. 
Dankzij de noeste arbeid van Henk Wigt is deze monsterinhoudsopgave tot stand gekomen. 
De werkzaamheden aan de Wim van der Stelt Collectie gaan onverminderd door en inmiddels 
zijn 2.210 foto’s van de eerste selectie (9.435 afbeeldingen) op onze Collectiebank te 
bewonderen. In totaal bestaat de Wim van der Steltcollectie uit 71.478 kleinbeeldnegatieven, 
1.791 grootbeeldnegatieven, 5.111 foto’s en 188 dia’s. Al dit beeldmateriaal is in de loop van 
de afgelopen jaren gescand en deels van de juiste informatie voorzien. 
Niet al ons beeldmateriaal is te zien op de HVM-Collectiebank, maar wel te raadplegen via de 
HVM-Beeldbank, de bron van onze beeldverzamelingen. De Beeldbank bevat 15.415 
afbeeldingen en scans van 611 documenten,197 kaarten, en 85 krantenartikelen. In de 
zogenaamde ‘Schoenendoos’ bevinden zich meer dan 1.300 afbeeldingen die de CCH 
allemaal nog moet beoordelen op historische waarde.  
Voordat de beeldbankbeheerder een afbeelding in de Beeldbank opneemt, hebben andere 
leden van deze commissie de afbeelding gescand, gecontroleerd op reeds voorkomen in de 
Beeldbank en voorzien van de juiste gegevens. Er resten ca. 14.000 afbeeldingen die dit 
proces nog moeten doorlopen.  
Als gevolg van voortschrijdend inzicht is in het najaar van 2017 een grote correctieslag op de 
gegevens van het materiaal in de HVM-Beeldbank uitgevoerd. Zo zijn de categorieën, 
subcategorieën en trefwoorden nog meer gestandaardiseerd en gestroomlijnd.  
De digitale uitgave van het boek ‘Mijn herinneringen’ van Harry van Ettinger is sinds de 
lancering in 2016 332 gedownload. 
In het Archief van de HVM bevinden zich heel veel fragmentarische gegevens die we nog 
moeten ordenen en bestuderen. Maar ook buiten de HVM is nog veel interessants te vinden 
(o.a. Archief gemeente Maassluis in Stadsarchief Vlaardingen, het archief van het 
Hoogheemraadschap van Delfland, het Nationaal Archief, de Koninklijke Bibliotheek). 
Ideaal zou zijn dat de HVM alle beschikbare gegevens ordent en bestudeert, daarmee nieuwe 
informatie maakt die kennis oplevert waardoor inzicht ontstaat. Om dit ideaal te 
verwezenlijken is het volgende plan uitgewerkt: 
Voor elk, van belang voor de historie van Maassluis geacht, onderwerp is een bundel (lees: 
thema) bepaald, samengesteld van de gegevens die tot dusver beschikbaar, bestudeerd en 



8	
	

geanalyseerd zijn. Geen van deze bundels is volledig, de ontbrekende gegevens worden 
geduid als ‘witte vlekken’. 
Het is de taak van de in december 2016 ingestelde werkgroep Onderzoek Archief HVM om 
zich in 2017 op het HVM-Archief te storten om deze klus te klaren. Tot op heden zijn 
ongeveer 1.500 van de meer dan 13.000 regels gecontroleerd. Het is weerbarstig en tijdrovend 
werk. 
Postbezorging:  
Een aantal malen per jaar moet er post verzonden worden naar de ca. 1250 leden van de 
vereniging. Dat was ook in 2017 weer een flinke klus. Er is een grote groep vrijwilligers die 
als nijvere postduiven in weer en wind alle post in Maassluis en Maasland aan ca. 1000 leden 
bezorgen en daarmee de HVM een grote hoeveelheid portokosten bespaart. De supervisie van 
de distributie ligt bij Jan Schakel.  
 
Jaarverslag ‘Vraagbaak HVM 2017’ 
De ‘Vraagbaak’ van de HVM wordt onderhouden door Dick van Wassenaar. Hij ontvangt via 
verschillende ingangen zoals de HVM-website, de HVM-Collectiebank, Facebook en het 
mailadres vraagbaak@histvermaassluis.nl 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 2017 bedroeg het aantal vragen gesteld door personen uit Maassluis en daarbuiten 37 
(28 in 2016). In de meeste gevallen kon daarop binnen enkele dagen een bevredigend 
antwoord worden gegeven, in een incidenteel geval niet. De antwoorden werden in veel 
gevallen gewaardeerd met een bedankbriefje van de aanvrager. 
 
Jaarverslag ‘Jaarrubriek’ HVM 2017 
Sinds 2015 wordt er maandelijks een overzicht op de HVM-website geplaatst waarop een 
korte, chronologische opsomming staat van een aantal opvallende memorabele en feitelijke 
gebeurtenissen die in die maand plaatsvonden. Dit is bijgehouden door Dick van Wassenaar 
met ondersteuning van Louwrens Parre (website). De gegevens blijven beschikbaar op de 
HVM-website en zijn nazoekbaar op trefwoord. Aan het eind van het lopende jaar is een 
aantal (maximaal 10) van deze gebeurtenissen geselecteerd voor een aanvullende uitwerking 
om als een apart item in de eerstvolgende Historische Schetsen op te nemen. Deze 
uitwerkingen, waarbij het onderwerp waar mogelijk in een historische context is geplaatst, 
zijn verzorgd door Dick van Wassenaar. 
 
Stichting ‘HCR-Maassluis’, Historische Culturele Reizen 
De succesvolle trip naar Haarlem in 2016 inspireerde het bestuur van de HCR om ook dit jaar 
een excursie te organiseren. De luxe touringcar met 60 personen reed naar Veere, alwaar in de 
‘Campveerse Toren’ koffie werd gedronken met de beroemde Zeeuwse bolus. Het Veers 
Museum, de kerk en het stadje zijn vervolgens bezocht. De tocht ging verder naar de 
historische scheepswerf Meerman in Arnemuiden. Na de lunch op de werf volgde een 
rondleiding om te kunnen zien hoe de oude schepen op een traditionele manier worden 
onderhouden. Het laatste onderdeel die dag betrof een bezoek aan Fort Rammekens, het 
oudste zee fort van Europa, nabij Vlissingen.  
Op 24 mei 2018 brengen we, bij voldoende belangstelling, een bezoek aan Bergen op Zoom 
en de basiliek (kopie van de St. Pieter in Rome) in Oudenbosch.  
 
ICT-groep 
Hieronder het verslag van onze onvolprezen automatiseerders Theo Vroon en zijn zoon Erik.  
Er zijn op het moment vier pc-stations in gebruik in het HVM-kantoor: 
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PCHVM01 (2017) (station L. Valkenburg)  
Deze PC is tijdens de verhuizing nieuw aangeschaft, alsmede het scherm. Door de intensieve 
toepassingen die (vooral) op deze PC worden uitgevoerd ontstond de behoefte deze PC te 
vervangen door een krachtiger exemplaar. Daarom is dit station in september vervangen voor 
een zelfbouwcomputer. De vrijkomende PC is gebruikt om PCHVM04 te vervangen, die op 
de nominatie stond om dit jaar te worden vervangen. E.e.a. heeft in totaal € 797,85 gekost. 
Deze set zal zeker tot 2022 in bedrijf blijven.  
PCHVM02 (2014) (station R. Ouwenbroek) 
Deze PC is tijdens de verhuizing nieuw aangeschaft. 
Het bijbehorende scherm is van het Museum; het station is ingericht als een wisselstation voor 
zowel medewerkers van het Museum als voor de HVM. Er zijn geen bijzondere 
reparaties/vervangingen geweest dit jaar. Deze set zal zeker tot 2019 in bedrijf blijven. 
PCHVM03 (2015) (station J. Verwey) 
Deze PC is nieuw aangeschaft nadat de oorspronkelijke PC, die uit de Kuiperij was 
meeverhuisd, het had begeven in september 2015. 
Het bijbehorende scherm is van het Museum; het station is ingericht als een wisselstation voor 
zowel medewerkers van het Museum als voor de HVM. Er zijn geen bijzondere 
reparaties/vervangingen geweest dit jaar. Deze set zal zeker tot 2020 in bedrijf blijven. 
PCHVM04 (2014) (station P. Damsteeg) 
Was de enig overgebleven PC uit de Kuiperij, daterend uit 2007. Scherm is tegelijk met de PC 
aangeschaft. Deze set is afgeschreven en wordt zo snel mogelijk vervangen door de 
oorspronkelijke PCHVM01 set en zal tot zeker tot 2019 als zodanig in gebruik blijven.  
PROMETHEUS (2016) Server 
De uit 2010 daterende server is in 2015 gevirtualiseerd en in 2016 flink geüpgraded en 
uitgebreid. Er zijn geen bijzondere reparaties/vervangingen geweest dit jaar. De server zou tot 
2021 mee moeten kunnen.  
Office 365 abonnement: 
Het Office 365 abonnement is in november voor een jaar verlengd. Kosten € 99,- 
Begroting en rekening 2017:  
Voor 2017 was er de volgende begroting: Totaal € 1.100,- 
       Begroot:   Reëel:  
Vervanging PCHVM04    € 750,-   €      797,85 
Vervangen bijbehorend scherm    € 250,-   €          0,-- 
Office 365       € 100,-   €       99,-- 
Nieuwe WiFi-router     €     0,-   €    119,95 
Totaal:               € 1.100,-             € 1.016,80 
Ook wordt momenteel door Erik bestudeerd of de VPN-toegang naar de HVM-servers 
functioneler en gemakkelijker kan. Het blijkt wel dat de wensen op dit gebied per gebruiker 
erg verschillend zijn. 
Router: 
Omdat er steeds meer klachten kwamen over het slechte functioneren van het Wifi-systeem in 
het museum en de eigenaardige plaatsen waar routers heen verhuisden en wachtwoorden die 
niet meer klopten is besloten een nieuwe eigen Wifi-router aan te schaffen voor het HVM-
kantoor. Dit is in mei gerealiseerd en kostte € 119,95. 
E-mail: 
In augustus werden we geteisterd door storingen in het e-mailverkeer. Achteraf bleek dat te 
liggen aan de migratie van de mailservers van Cis-Stone naar Easynet. Deze migratie is nogal 
onvoorbereid en chaotisch verlopen. Echter na enige dagen was de zaak toch weer goed onder 
controle. Een en ander deed het bestuur ertoe besluiten het e-mailverkeer in eigen hand te 
nemen. Daartoe hebben we een Exchangeserver op de HVM-server geïnstalleerd. De echte 
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inbedrijfname laat nog even op zich wachten. Het e-mailverkeer functioneert naar behoren en 
het bestuur besloot daarop zich wat nader te bezinnen over wat het beste te kunnen doen.  
Backup: 
Het terugzetten van individuele bestanden van een back-up bleek in voorkomende gevallen 
een nogal tijdrovende klus, omdat eerst de gehele harde schijf moest worden teruggezet en 
hierin op zoek moest worden gegaan naar de vermiste bestanden. Dit kwam doordat een lite-
versie van het back-up programma werd gebruikt. Een licentie voor bv. het back-up 
programma Altaro zou uitkomst bieden. Individuele bestanden kunnen dan met twee 
muisklikken worden teruggezet en de back-ups van de servers (niet alleen de bestanden op de 
FTP) kunnen nu ook off-site bij de fam. Vroon thuis worden weggezet. Door de fysiek andere 
locatie biedt dat extra zekerheid naast de NAS in het Museum. Erik bekijkt nog welk 
programma daarvoor het best geschikt is, maar ook een beetje betaalbaar is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


