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Van de secretaris
2018: Het jubileumjaar van onze vereniging. Alweer 35 jaar oud. Ik ontkom er niet aan om dit verslag
met een persoonlijke noot te beginnen omdat mijn gedachten teruggaan naar het eerste jaar (1983) van
haar bestaan. De toenmalige voorzitter Henk Steenkist vroeg aan mij tijdens de eerste bijeenkomst of
ik met MS Word bekend was en op mijn bevestigend antwoord, zei hij: “Mooi, dan lijkt me de functie
van secretaris wel iets voor jou.” En zo zijn we begonnen. Op zaterdag 7 april heeft de HVM het
jubileum in de Groote Kerk gevierd met als extraatje ter afsluiting een concert van KNA. Een
fantastische dag die de HVM hopelijk in 2023 kan herhalen met het 40-jarig jubileum.
In het jaarverslag van 2017 heb ik melding gemaakt dat we naar de 1400 leden willen opstomen. We
zijn hard op weg en het juiste aantal kunt u lezen in het verslag van de penningmeester. Het kan niet
vaak genoeg worden gezegd dat wij onze vrijwilligers enorm dankbaar zijn, want zonder de inzet van
allen kan onze vereniging niet bestaan.
Bestuur
Het bestuur heeft in het jaar 2018 in de volgende samenstelling leidinggegeven aan de HVM. Het
bestuur was op 31 december samengesteld uit de volgende personen:
▪ De heer G.N. (Gertjan) van de Velden - voorzitter.
▪ De heer C.W. (Kees) Tempelaars - vicevoorzitter.
▪ De heer E. (Edwin) Broekhart - 1e secretaris.
▪ De heer W.A. (Wim) de Lege - penningmeester.
▪ Mevrouw H.M. (Hetty) Baart-Behrens - PR en Communicatie en 2e Secretaris.
Tijdens de bestuursvergaderingen werd het bestuur bijgestaan door de adviseurs mevrouw I. (Ineke)
Vink (Chroniqueur) en de heer J. (Jacques) Visker (Adviseur Erfgoed).

Algemeen
Bestuursvergaderingen
Omdat de HVM steeds meer aan de weg timmert, wordt ook steeds vaker een beroep op de HVM
gedaan. Daardoor worden ook meer onderwerpen besproken, waarvoor eigenlijk geen tijd meer is in
de bestuursvergaderingen. Om die reden heeft het bestuur besloten om, naast de maandelijkse
bestuursvergadering, extra vergadersessies te houden. Gertjan heeft ons op 3 maart, voor de eerste
sessie, bij hem thuis uitgenodigd en onder het genot van een heerlijke maaltijd werd een
brainstormsessie ‘Jaarplan’ gehouden. En dat is goed bevallen, zodat naast de bestuursvergaderingen
vaker een gesprek zonder agenda wordt gehouden.

Vraagbaak
Dick van Wassenaar had medegedeeld dat hij, in tegenstelling tot zijn eerdere besluit te willen stoppen
met een aantal activiteiten voor de HVM, alsnog de functie van vraagbaak zal blijven uitvoeren en
daar was het bestuur heel erg blij mee. Zie verder zijn verslag.

Bombardement Maassluis
Het verhaal van het bombardement is door de heer L. (Leo) Boer geschreven en door Gertjan
opgemaakt in HVM-stijl. Dit was in eerste instantie een project van Gertjan persoonlijk (vanwege zijn
WO2 interesse). Maar in verband met de omvang ging het verder onder de HVM-vlag. Gertjan heeft in
de Burgerzaal van het stadhuis lezingen gegeven voor de groepen 8 van het basisonderwijs in
Maassluis. Tevens heeft Leo Boer langs de bombardementsgrens een aantal WO2 wandelingen
uitgevoerd. Daarnaast werd op 18 maart, voorafgaande aan het plechtige herdenkingsmoment, een
wandeling met de gemeenteraad gehouden in het gebied waar het bombardement heeft
plaatsgevonden.

Collectie de heer P. (Piet) Damsteeg
Piet, archivaris HVM en verzamelaar, heeft een overzicht gemaakt van artikelen die betrekking
hebben op Maassluis en die hij in de loop van de tijd heeft verzameld. Door middel van een getekende
overeenkomst laat Piet zijn hele verzameling na aan de HVM.
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Nieuwe website
Op verzoek van het bestuur heeft Jeremy van de Velden een nieuwe website voor de HVM gebouwd.

Pand Nieuwstraat 2
Het bestuur werd benaderd om na te denken over de huur van de eerste verdieping van het pand aan de
Nieuwstraat. Op maandag 22 januari heeft het bestuur een bezoek aan het pand gebracht. In eerste
instantie was het bestuur razend enthousiast, echter de financiële belasting, kale huurprijs van circa
€ 9.500,00 p/jaar, is voor de vereniging een brug te ver.

Presentaties in Dienstencentrum De Vliet
Dit jaar hebben Wim de Lege, Piet Damsteeg en Edwin Broekhart op verzoek van de
Activiteitencommissie twee middagen in De Vliet verzorgd. De programma’s bestonden uit een
stadswandeling aan de hand van foto’s, een quiz en na de pauze een film uit de oude doos.

Braderiekraam als promotiemiddel
Omdat het team er zelf veel plezier aan beleefd, maar vooral vanwege een stukje ledenwerving,
verkoop van boekwerken en promotie van de HVM, heeft een aantal vrijwilligers dit jaar weer vier
keer, t.w. de Voorjaarsfair, de Boekenmarkt, de Furieade en de Kerstmarkt, met een kraam gestaan.

Fundering voormalig Telegraafkantoor en het Politiebureau op de Wip
De afdeling Archeologie en Monumenten van de gemeente Maassluis heeft Gertjan gevraagd of de
HVM enthousiast is over het voornemen om de fundering van het voormalig Telegraafkantoor en het
Politiebureau terug laten komen door het plaatsen van afwijkende klinkers in het wegdek van de Wip.
Een leuke bijkomstigheid is dat de stadsgidsen de zogenaamde afwijking in het wegdek tijdens een
stadswandeling kunnen laten zien. Intussen is de aanduiding van de fundering duidelijk zichtbaar.

Samenwerking HVM en St. Museum Maassluis
De beide besturen hebben het plan opgepakt om de samenwerking tussen het Museum Massluis en de
HVM te intensiveren. De eerste verkennende gesprekken hebben plaats gevondenen op 23 november
tussen de besturen van de HVM, St. Museum Maassluis en de Vrienden van het Museum enerzijds en
de Wethouder van Cultuur, mevrouw C. Bronsveld-Snoep, anderzijds. Voorlopig is een akkoord
bereikt om een extern bureau in te schakelen die de samenwerking, gekoppeld aan de exploitatie van
het museum, zal onderzoeken.

Samenwerking HVM en Stichting Promotie Maassluis/Ervaar Maassluis
Een bestuursdelegatie van de HVM heeft met het bestuur van de Stichting Promotie Maassluis/Ervaar
Maassluis een gesprek gevoerd over de samenwerking tussen beide partijen. Als algemene conclusie
kwam naar voren dat de samenwerking beter kan. Wordt vervolgd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Deze wet schrijft in grote lijnen voor hoe bedrijven en verenigingen om moeten gaan met hun
klant(en) en/of ledenbestand. Belangrijk voor de HVM is dat aan de leden wordt gevraagd of zij de
gegevens uit ledenadministratie mogen gebruiken voor alleen intern gebruik. Ook is aan de leden
gevraagd of hun e-mailadres voor de nieuwsflits mag worden gebruikt.

Jubileumboek ‘Canon van Maassluis’
Omdat de verkoop van het boek de stoutste verwachtingen overtrof, dreigde een tekort voor onze
eigen leden. Voorgesteld werd om 1000 boeken extra te bestellen. Gelet op het kostenplaatje was dat
niet haalbaar, dus besloten het bestuur om de verkoop te stoppen. Ondanks dat het bestuur op allerlei
manieren bekend had gemaakt dat leden het boek mochten ophalen, bleek op 1 januari 2019 dat er nog
ruim 300 boeken niet zijn opgehaald.
Het bestuur had al eerder besloten om de overgebleven boeken per 1 januari 2019 voor 15 euro in de
verkoop aan te bieden.
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Cultuurvisiecafé
In juni werd een Cultuurvisiecafé georganiseerd. Het gezelschap bestond uit vertegenwoordigers uit de
zorg, welzijn, cultuur en jongerenwerk. Gertjan zat in een groep waarin een vlogwedstrijd voor
allochtone kinderen werd voorgesteld. Deze zouden bijvoorbeeld hun ouders en grootouders
(1e generatie gastarbeiders) kunnen interviewen. Dit plan werd in september in samenwerking met het
jongerenwerk E25 verder uitgewerkt.

Jaarplan 2019
Het Jaarplan is een dynamisch document en wordt af en toe door de actualiteit ingehaald. Kees heeft
tijdens een bestuursvergadering opgemerkt dat het Jaarplan vroegtijdig moet worden uitgewerkt in
verband met de continuïteit van de plannen in de komende jaren. Het plan verdient de volledige
aandacht van het bestuur.

Open Monumentendag (OMD)
Er werd ruim aandacht geschonken aan de Open Monumentendag op zaterdag 8 september. Het
bestuur was erg enthousiast over het programma. Op een aantal posities in de stad kwamen
stadsgidsen te staan die zijn gecoördineerd en geïnstrueerd door Jacques Visker. Om de plekken van
de stadsgidsen te markeren had het bestuur zes HVM-banieren (Beach Flags) laten maken. De kosten
werden gedeeld met de OMD-organisatie. Voor de HVM kwamen de kosten op 275 euro voor totaal
zes beachflags. Het bedrag werd onttrokken aan het budget promotionele activiteiten.

Overleg dr. E. Haan, burgemeester Maassluis
Gertjan heeft op persoonlijke titel met de burgemeester gesproken over te nemen activiteiten in 2020
in het kader van ‘Maassluis 75 jaar Vrijheid’. Maassluis is overigens op 8 mei bevrijd. Gertjan is door
de burgemeester gevraagd als projectleider dit proces aan te sturen. Het is de bedoeling dat bestaande
evenementen het thema gaan omarmen. Op dit moment is alles nog niet duidelijk en er zal op korte
termijn een werkgroep worden gevormd. Namens de HVM zal Wim, als coördinator Evenementen,
toetreden tot dit project.

Werkbijeenkomst op m.s. ‘Hudson’
Gertjan was aanwezig bij een werkbijeenkomst Cultuurhistorische Waardering Museumschip
‘Hudson’, georganiseerd door het bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting Museumschip
De Hudson én het adviesbureau Erfgoedwerf. Aanwezig was een aantal vertegenwoordigers van
instellingen, verenigingen, gemeente Maassluis en het Erfgoedhuis. Waarom dit overleg? Het schip is
toe aan een grondige renovatie en het voornoemd bestuur wil graag onderzoeken welke mogelijkheden
er zijn om de nodige gelden bij elkaar te halen. Tevens is het de bedoeling om het schip bekender en
aantrekkelijker te maken.

Inschrijving leden via de website HVM
Het was het bestuur opgevallen dat veel nieuwe leden zich via de website aanmelden. Het bestuur
vroeg zich af wat de reden is dat personen zich spontaan als lid aanmelden. Zijn het de activiteiten die
de HVM organiseert en daardoor zich meer en meer is gaan profileren? Zijn het de Historische
Schetsen en de themaboekjes of wellicht het Jubileumboek ‘Canon van Maassluis’? Aan onze
automatiserings-specialist is gevraagd om het inschrijfformulier op de HVM-website aan te passen en
tot op heden lijkt het erop dat veel mensen al lange tijd rondlopen met het idee om, naar aanleiding
van HVM-activiteiten, lid te worden van de HVM. Er liggen dus kansen voor het bestuur om in 2019
het ledenaantal richting de 1400 te stuwen.

Bezoek Commissaris van de Koning provincie Zuid-Holland
Op 26 september 2018 bracht de Commissaris van de Koning, de heer J. Smit, een ambtsbezoek aan
Maassluis. Een vertegenwoordiging vanuit de Maassluise samenleving werd gevraagd om zich tijdens
het bezoek te presenteren. Gertjan werd hiervoor uitgenodigd.

Welkomstbox Maassluis
Kees heeft een bijeenkomst bijgewoond van Ervaar Maassluis (EMi). De bedoeling is om aan nieuwe
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bewoners in Maassluis een welkomstbox met informatie over hun nieuwe woonplaats aan te bieden.
De vraag was of de HVM daaraan wil meedoen. Besloten is dat maximaal vier keer per jaar aan
geïnteresseerde nieuwe inwoners deelname aan een stadswandelingen in verkorte vorm wordt
aangeboden.

Algemene Ledenvergadering (ALV) 2017
Op 29 maart werd de Algemene Ledenvergadering in de Tuinzaal van het Museum Maassluis
gehouden. Aanwezig waren 40 leden. Een vergadering die in een prettige sfeer is verlopen en die na
afloop in informele zin, met een hapje en een drankje, werd afgesloten.

29 maart: HVM bestaat 35 jaar
In het voorjaar van 1982 werd in de Maassluise Courant De Schakel een oproep gedaan om op 19
augustus 1982 de oprichtingsvergadering bij te wonen van een historische vereniging. Het initiatief
ging uit van de Vereniging Vrienden van het Museum van Maassluis die van mening was dat naast de
kunst ook de historie van Maassluis meer aandacht verdiende.
Na afloop van deze avond hebben 35 personen toegezegd lid te worden van de HVM. Op 29 maart
1983 werd officieel bij notariële akte de oprichting van de Historische Vereniging Maassluis
bekrachtigd.
Het is 7 april 2018 als de Groote Kerk volloopt met genodigden en actieve HVM’ers om de receptie
ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum bij te wonen. Een van de gastsprekers is de burgemeester
van Maassluis, de heer dr. E. Haan. Hij heeft het over de vindingrijkheid van een van onze
voorouders: burgemeester Dommisse. Die kwam in compleet ambtskostuum, met steek en sabel. Maar
de burgemeester van nu komt gewoon als man-in-pak, maar wel met de ambtsketen. Na de felicitaties
aan de HVM restte hem nog een activiteit. Had hij al eerder de ‘Canon’- website gelanceerd, nu kon
hij het verschijnen van het jubileumboek ‘Canon van Maassluis’ aankondigen. Als eerste burger van
Maassluis kreeg hij het eerste exemplaar overhandigd door de HVM-voorzitter Gertjan van de Velden.
Als tweede spreker was de heer A. van der Zee van het Erfgoedhuis Zuid-Holland gevraagd. Zijn
presentatie over ‘Het nut en noodzaak van een historische vereniging in de plaatselijke samenleving’
ging erin als koek. Een amusant verhaal waarbij hij terugging naar een van zijn voorvaderen die
banden had met Maassluis. Die was in 1859 in de Maas verdronken. Hierbij verwijzend naar het
belang van het vastleggen van historische gegevens.
Een geslaagde receptie waar de ruim 125 genodigden zijn ontvangen met koffie, thee en een
tompouce, versierd met het 35-jarig logo van de HVM, opgemaakt door Patisserie Holtkamp.

Stadsquiz Maassluis: Jubilerende HVM zet Maassluis op z’n kop!
Burgemeester Haan haalde het in zijn toespraak tijdens de receptie van het 35-jarig jubileum al aan: de
HVM gaat Maassluis op z’n kop zetten door het organiseren van een Stadsquiz waaraan teams kunnen
deelnemen. Het idee is ontstaan tijdens een bestuursvergadering waarin het 35-jubileum aan de orde
kwam. Wat kan de HVM meer doen dan alleen een receptie voor genodigden? Ondanks de korte
voorbereidingstijd kwam het groene licht voor het opzetten van de Stadsquiz Maassluis. Sponsors
waren snel gevonden: Gemeente Maassluis, St. Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., MTS Euro
Products, DeltaPort Donatiefonds, Lely Industries, Wilgenrijk, Scheepswerf De Haas en Van Dijk
Maasland. De HVM-bezorgers werden ingeschakeld om bij het bedrijfsleven, middenstanders,
verenigingen en scholen informatie over de Stadsquiz in de brievenbus te deponeren.
Het bestoken van de schrijvende pers, HVM Nieuwsflits en Social Media met informatie over de
Stadsquiz en het verloop van de actie leverde ook resultaat op. Op 2 juni kregen de 53 deelnemende
teams hun Quizboek uitgereikt. De opdracht was om 235 (35 verwijzende naar het jubileum) vragen
en opdrachten op te lossen en uit te voeren. Niet alle vragen waren gemakkelijk op te lossen. En voor
sommige vragen gold dat er meerdere oplossingen mogelijk waren. Op 29 september moesten de
Quizboeken en vogelhuisjes (een van de opdrachten was het maken van een vogelhuisje) worden
ingeleverd. Daarna was het aan de jury om alles te controleren, te beoordelen en punten toe te kennen.
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De bekendmaking van de drie winnende teams vond op 12 oktober plaats tijdens een grootse
manifestatie in het Atrium van Theater Koningshof. De Furietoeters zorgden voor veel rumoer door
het rondstrooien van vrolijke klanken.
Het inschrijfgeld voor een team bedroeg € 35,--. Het winnende team was team ‘Made in Maassluis’,
als tweede eindigde het team ‘Kaatje Prinsen’ en als derde eindigde het team ‘Families PaalvastSmeele’. Het door de teams gewonnen prijzengeld mochten zij niet zelf houden. Zoals in het
reglement was vastgelegd moesten zij dat schenken aan een goed doel in Maassluis. De sponsorgelden
en de inschrijfgelden, na aftrek van de quizkosten, bedroegen € 6.465,00. Dit bedrag is verdeeld onder
16 goede doelen in Maassluis die door de teams waren aangemeld.
Onder de ingeleverde vogelhuisjes waren zeer fraaie exemplaren. Besloten werd om deze te exposeren
in de hal van het Museum Maassluis. De expositie kon op grote belangstelling rekenen van jong en
oud. Daarna zijn de vogelhuisjes naar de ouderencomplexen Tweemaster en DrieMaasHave gegaan
om daar de bewoners ervan te laten genieten.

Vraagbaak HVM 2018
De ‘Vraagbaak’ van de HVM wordt onderhouden door Dick van Wassenaar. Hij ontvangt via
verschillende ingangen, zoals de HVM-website, de HVM Collectiebank of Facebook vragen over de
geschiedenis van Maassluis. Het zijn vragen uit binnen- en buitenland van het type Wie, Wat, Waar en
Wanneer, waarvoor hij, ook met hulp van andere HVM-leden, het antwoord probeert te vinden en deze
dan aan de vraagsteller doorspeelt.
In het jaar 2018 bedroeg het aantal vragen, gesteld door personen uit Maassluis en daarbuiten 58 (in
2017: 37); niet een ervan betrof de Stadsquiz Maassluis! Deze kwamen binnen op de hiervoor speciaal
ontworpen website en e-mailadres. In de meeste gevallen kon binnen enkele dagen een bevredigend
antwoord worden gegeven, in een enkel geval niet. De antwoorden werden in veel gevallen
gewaardeerd met een bedankbriefje van de aanvrager. Incidenteel leidden gestelde vragen (en de
antwoorden) tot nieuwe vondsten en gewijzigde inzichten over de historie van Maassluis.

Verslag wandelingen langs de Zuidbuurt en de Weverskade
Na het succes van deze wandelingen in 2017 is dit jaar doorgegaan met het organiseren van de
‘polderwandelingen’ langs diverse (voormalige) boerderijen in de Zuidbuurt en langs de Weverskade.
Voor dit jaar werd eerst een agenda vastgesteld en ter goedkeuring aan het HVM-bestuur voorgelegd.
Weverskade
donderdag
vrijdag
woensdag
zaterdag

17 mei
13 juli
15 augustus
8 september

Zuidbuurt
dinsdag
zaterdag
donderdag
vrijdag

23 mei
21 juli
23 augustus
14 september

Beide wandelingen in september werden als uitwijkmogelijkheid bestempeld en uiteindelijk niet
georganiseerd. Het valt te overwegen om deze voortaan toch weer wel op de kalender te zetten.
Aan de ‘Zuidbuurt’-wandelingen op 23 mei, 21 juli en 23 augustus deden resp. 7, 17 en 23 deelnemers
mee. En voor de ‘Weverskade’-wandelingen op 17 mei, 13 juli en 15 augustus waren resp. 13, 7 en 21
wandelaars.
Dit heeft geresulteerd in een klein positief saldo over zes wandelingen. Los van deze wandelingen zijn
er tijdens de Midden-Delflanddag ook nog eens 2 wandelingen gelopen vanaf De Karperhoeve,
waaraan 2 x 7 personen hebben deelgenomen. De penningmeester is op de hoogte gebracht van de
totale afrekening.
Intussen werden na diverse tochten in totaal 6 nieuwe leden voor de HVM ingeschreven.
Onze voormalige gids Frits van Ooststroom heeft in 2018 geen wandelingen meer begeleid en zal dit
vanwege zijn gezondheid ook niet meer gaan doen.
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Arie Blanker heeft zich aangemeld als extra gids voor specifiek deze wandelingen en deze heeft zich
in overleg met coördinator Jacques Visker verdiept in de gegevens die voor onze wandelingen
beschikbaar zijn.
Jacques heeft de eerste vier wandelingen dit jaar begeleid en Arie zou de laatste twee wandelingen
voor zijn rekening nemen. Wegens een (te) groot aantal deelnemers in de Zuidbuurt op 23 augustus,
hebben Jacques en Arie de wandelploeg op die dag opgedeeld en beiden hebben aldus deze wandeling
samen begeleid. Het verdient aanbeveling om nog minimaal één stadsgids te motiveren om eveneens
als back-up mee te gaan wandelen, teneinde op termijn voor Jacques of Arie te kunnen gaan invallen.
Voorts ligt het in de bedoeling om voor volgend jaar (2019) wederom een agenda samen te stellen
voor 2 x 4 polderwandelingen en deze dan ook allemaal te wandelen. De kosten van deelname worden
gelijk aan die van dit jaar, t.w. € 3,50 per deelnemer.
Aankondigingen, een of twee weken voor de betreffende wandelingen in De Schakel en andere bladen,
vooral ook in Delft en het Westland, zijn dit jaar bijzonder effectief geweest en hebben behoorlijk wat
deelnemers opgeleverd. Ook de activiteiten van Ervaar Maassluis en diverse vermeldingen op
Facebook hebben positieve reacties opgeleverd.

Commissie Collecties HVM (CCH)
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 gebeurtenissen in Maassluis. De beschikbare ruimte is nauwelijks genoeg voor de
werkzaamheden die deze groep vrijwilligers uitvoeren.

Stadsfotografen
Naast de beeldbankbeheerders, archiefbeheerders en digitaliseerders maken ook de HVMstadsfotografen deel uit van deze commissie. Op regelmatige basis leggen zij alle veranderingen in
Maassluis op beeld vast voor het HVM-archief.
Na een strenge selectie zijn in 2018 378 foto’s van de meer dan 1000 foto’s op de Collectiebank
geplaatst. De meeste vertellen het beeldverhaal van de ruim dertig lopende projecten, maar de collectie
bevat ook 35 foto’s van andere zaken zoals de brand bij Fitline, de olieramp en de Strijd om de
Sluizen.
De projecten hebben meestal betrekking op sloop, nieuwbouw en renovaties. Grote zaken waren de
Monstersche Sluis (52 stuks), de renovatie van de Wip (44) en het Zeemanshuis (6), maar ook de
reconstructie van Winkelcentrum Koningshoek (61). De afsluitende acties rond de Koningshoek, met
officiële openingen van interieur en exterieur, komen pas in 2019 op de collectiebank.
Nieuwbouw op het Balkon (63 foto’s) is ook een groot project. Evenals de bouwactiviteiten in
Wilgenrijk, waar het Eiland (33 foto’s) in 2018 is opgeleverd.
Ook belangrijk is Sluispolder-West, waar veel wordt gesloopt (15 foto’s) en nieuwbouw plaatsvindt
(35 foto’s). Verder de reconstructie van het Marelplein (19).
Af en toe werken de fotografen op aanvraag, meestal van de hoofdredacteur Ineke Vink. Maar ook
anderen van de HVM weten hen te vinden. Het ging bijvoorbeeld om een tijdelijk zichtbare
gevelsteen, maar ook om een foto van een schilderij dat in het stadhuis hangt (met wel heel weinig
licht). Een vraag van Ineke om een foto van een Ossenoog-raampje op de tweede etage van een huis
aan de Noordvliet en dan liefst zo rond mogelijk. Foto’s van het nieuwe Hotel Maassluis, maar dan
liefst zonder auto’s voor de deur. Uitdagende opdrachten zijn dat.
Het fototeam is in 2018 versterkt met twee nieuwe leden zodat de HVM over acht enthousiaste
fotografen kan beschikken. Op deze manier is de HVM verzekerd van een goede dekking van alle
activiteiten die voor de vastlegging van de recente historie van belang zijn. Een sprekende selectie is te
zien in de afdeling ACTUEEL van de HVM Collectiebank.
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Collectiebank
Dankzij de steun van Berry Uilkema van Wedomedia B.V. beschikt de HVM over een online
historische beeldbank waar de HVM haar (media)bestanden kan beheren en, veel belangrijker, kan
tonen. 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.
De HVM kon op 28 november in de digitale media melden dat zij de 10.000e foto op de HVMCollectiebank had geplaatst. De Schakel van 6 december wijdde een artikel aan het bereiken van deze
mijlpaal. De HVM Collectiebank is verder gevuld en bevat per 31 december naast 10.219 foto’s uit het
verleden ook 2.917 foto’s die een beeld schetsen van het meer recente verleden (vanaf 2012 tot nu).
Gemiddeld aantal bezoekers van de HVM Collectiebank ligt tussen de 35 en 40 per dag. Uitschieters
volgen vaak na publicatie van een pakkende foto op Facebook. Zo bezochten op 27 september 93 en
op 4 en 6 december 72 bezoekers de HVM Collectiebank. Per week ontvangt de HVM gemiddeld 3 tot
5 reacties op de foto’s.
In 2018 heeft de HVM ruim 100 foto’s op Facebook geplaatst, die meestal een ‘Vind ik leuk’ krijgen
en regelmatig aanvullende informatie oplevert waarmee de informatie over het desbetreffende plaatje
kan worden aangevuld of worden verbeterd. Enkele van deze foto’s zijn zelfs geselecteerd om te
worden vergroot tot muurgrootte en sieren een kantoor of woonomgeving.
Maar dat is niet alles. Belangstellenden kunnen ook alle Historische Schetsten van en over Maassluis
tot en met jaargang 2017 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, bijgewerkt tot en met het
laatstverschenen boekje, op de Collectiebank te vinden.

Collecties
De werkzaamheden aan de Wim van der Stelt-collectie gaan onverminderd door en inmiddels zijn
2.873 foto’s van de eerste selectie (9.435 afbeeldingen) op de Collectiebank te bewonderen. In totaal
bestaat de Wim van der Stelt-collectie 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. In 2018 is een grote inspanning geleverd om een deel van deze
collectie van aanvullende informatie (locatie- of straatnaam en een summiere beschrijving) te voorzien
zodat de foto’s geschikt zijn voor opname in de beeldbank en/of plaatsing op de HVM-Collectiebank.
In totaal hebben onze noeste werkers zo’n 2.290 afbeeldingen onder ogen gekregen en aan het einde
van 2018 ongeveer de helft volgens de geldende maatstaven afgehandeld.
Niet al het beeldmateriaal is te zien op de HVM Collectiebank, maar wel te raadplegen op de HVMBeeldbank, de bron van onze beeldverzamelingen. De Beeldbank bevat 16.195 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 hun historische
waarde. Voordat de beeldbankbeheerder een afbeelding in de Beeldbank opneemt, hebben andere
leden van deze commissie de afbeelding gescand, gecontroleerd op al voorkomen in de Beeldbank en
voorzien van de juiste gegevens. Er resten ca. 14.000 afbeeldingen die dit proces nog moeten
doorlopen.
De digitale uitgave van het boek ‘Mijn herinneringen’ van Harry van Ettinger is sinds de lancering in
2016 485 gedownload. Het boek ‘100 jaar Muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’ (op 25 november op
de Collectiebank geplaatst) is 31 keer gedownload.

Archief
In het archief van de HVM bevinden zich heel veel fragmentarische gegevens die nog moeten worden
geordend en worden bestudeerd. Maar ook buiten de HVM is nog veel interessants te vinden in o.a.
Archief gemeente Maassluis, Stadsarchief Vlaardingen, het archief van het Hoogheemraadschap van
Delfland, het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek. Ideaal zou zijn dat de HVM alle
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beschikbare gegevens ordent en bestudeert, daarmee nieuwe informatie maakt die kennis oplevert
waardoor historisch 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 uit de gegevens die tot dusver beschikbaar, bestudeerd en 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 2019 op
het HVM-Archief te storten om deze klus te klaren. Tot op heden zijn niet meer dan 1.500 van de
meer dan 13.000 regels gecontroleerd. Het is een weerbarstig en tijdrovend werk.

Postbezorging
Een aantal malen per jaar moet er post verzonden worden naar de ca. 1300 leden van de vereniging.
Dat was ook in 2018 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 de ca. 1000 leden bezorgen en daarmee de
HVM een grote hoeveelheid portokosten bespaart. De supervisie van de distributie ligt bij Jan Schakel.

Commissie Historie Maassluis (CHM)
De Commissie Historie Maassluis o.l.v. Ineke Vink vergaderde dit jaar 9 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 december uit de volgende leden:
Arie Blanker, Rien Braber, 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, Bram Sonneveld, Erna te Spenke, 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.
Na het overlijden van Rinus van de Ree in 2017 is Ineke Vink de Chroniqueur geworden.

Redactiecommissie
De redactiecommissie bestond op 31 december uit David van der Houwen, Jan Schakel en Ineke Vink
(hoofdredacteur). De redactie werd ondersteund door 3 lay-out vormgevers: Kees Broere, Freek Goos
en Gertjan van de Velden. Matthijs Munter heeft zich aangemeld en hij zal ondersteunen bij het maken
van digitale uitgaven en themaboekjes Hij heeft nog geen product gemaakt.
Artikelen voor de boekjes werden aangeleverd door de leden van Commissie Historie Maassluis.
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.

Themaboekjes
In november is een digitaal themaboekje verschenen over de 100-jarige geschiedenis van
Muziekvereniging Kunst na Arbeid (KNA), geschreven door Cock Hollaar en gepubliceerd door de
HVM.
In december is een papieren themaboekje verschenen over het nieuw geopende Hotel Maassluis. De
geschiedenis van het pand van L. Smit & Co Internationale Sleepdienst en het Loodswezen staan erin
beschreven. Dick van Wassenaar en Ineke Vink verzorgden de tekst. De drukkosten waren voor
rekening van de heer G. Malipaard, directeur MTS Euro Products.

Projectgroep Canon van Maassluis
Eind 2014 is deze projectgroep gestart en bestond op 31 december 2018 uit Edwin Broekhart, Jan
Schakel en Ineke Vink. Het boek ‘Canon van Maassluis’ is in april verschenen ter gelegenheid van het
35-jarig jubileum van de HVM. Alle leden op dat moment konden het boek tot 31 december gratis
ophalen. De resterende exemplaren zijn voor de verkoop. Jan Schakel, die ook de verzending van de
HVM-drukwerk coördineert, heeft de verspreiding voor zijn rekening genomen.
De projectgroep heeft zichzelf in slaap gebracht omdat het werk erop zit, maar omdat er in de
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toekomst nog wel een beroep gedaan zal worden op de leden. Ook de website van de Canon blijft Jan
Schakel beheren.

Werkgroep Indexering
Omdat de totale indexering van de Historische Schetsen gereed is, is de werkgroep opgeheven. De
redactiecommissie (i.c. Jan Schakel en Ineke Vink) neemt de indexering van elk nieuw verschenen
boekje voor zijn rekening.

Commissie Jaarrubriek
Dick van Wassenaar is gestopt. Er is het hele jaar vruchteloos gezocht naar een opvolger. De
jaarkronieken zijn van de website afgehaald omdat er geen continuïteit was voor 2018. Inmiddels heeft
Theo Vroon zich bereid verklaard dit op te pakken.

Producten
•
•
•
•

•

Dit jaar zijn Historische Schetsen nr. 72 en 73 verschenen.
Er zijn ongeveer 120 items op voorraad voor publicatie.
Kalender 2019 is samengesteld met foto’s van Het Scheur onder de titel Het Scheurkalender.
Het redactie- en lay-outteam heeft gewerkt aan de totstandkoming van een digitaal
themaboekje over 100 jaar Kunst na Arbeid (KNA). Zij heeft een papieren themaboekje
gemaakt voor Hotel Maassluis. Als wederdienst kan de HVM alle leden dit boekje gratis
aanbieden met de Historische Schets nr. 74.
Elke 4 weken is een Historisch Schetsje geleverd aan de Schakel, zo mogelijk aansluitend bij
een actualiteit, dit jaar totaal 13 maal. De krant Westland Toen is van de radar verdwenen.
Voor de website van de WOS, rubriek Streekhistorie, is 5 maal een Schetsje aangeleverd,
aansluitend bij een actualiteit.

Historische Avonden
Er zijn 4 Historische Avonden georganiseerd:
• 15 februari: geschiedenis van de Nieuwe Waterweg (Leo Boer)
• 12 april: Slag bij Vlaardingen 1018 (Henk Nieuwenhuijsen en Tim de Ridder).
• 13 september: de Berging en de Bruijnvisch (Adri Lokker).
• 8 november: Historische Werf ‘Zorg en Vlijt’; trekvaarten en de trekschuit (Hans Ploeg,
Frank Baart en Jacques Moerman).

HizzQuiz
Om de kennis van Maassluis te vergroten worden er jaarlijks twee HizzQuizen georganiseerd. De
locatie is al jaren Grand Café De Waker aan de Markt. Het bestuur ontving geluiden van deelnemende
teams dat het niet altijd makkelijk was een zitplaats te krijgen tussen de gasten van het café. Het
uitzicht op de 2 projectieschermen was ook niet ideaal. Daarom heeft het bestuur uitgekeken naar een
andere locatie en dat is gevonden in het Atrium van het Theater Koningshof.
Op 12 april kwamen acht teams in De Waker bijeen om de 50 vragen van de quiz met als thema
‘Plaatselijke Overheid en Gezag’ te beantwoorden. Een bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente
Maassluis over de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), speelde
parten. Een aantal teams moest daarom verstek laten gaan. Er werd gestreden om een nieuwe
wisselbeker die het bestuur ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum beschikbaar had gesteld. Het
winnende team was ‘De Monstersche Sluis’.
Op 29 november, nu op de nieuwe locatie, het Atrium van Theater Koningshof. Met 10 teams werd
gestreden om de HVM-jubileum wisselbeker. Hiervoor moesten wederom 50 vragen van de quiz, nu
met het thema ‘Museum Schatten’, worden beantwoord. Het team ‘VR Oude Mannen’ nam de
wisselbeker over van het team ‘Monstersche Sluis’. Uit de reacties van de teams kan worden
vastgesteld dat de keuze voor de nieuwe locatie een goede is.
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Historische Culturele Reizen (HCR)
Omdat de HVM 35 jaar bestond heeft het bestuur aangeboden om deelnemende leden een korting van
€ 7,50 op de reissom aan te bieden. Dacht de organisatie met een bus voor 50 personen te kunnen
volstaan, neen, het moest een bus voor 65 personen worden. Veel belangstelling dus voor deze
dagtocht. Donderdagmorgen, 22 mei, staat de bus klaar om de 61 deelnemers op te halen voor de
eerste stop. Het is prachtig weer als de groep aankomt op de Markt in Bergen op Zoom.
Onder de parasols, uit de warme zon, is het genieten van de koffie met appeltaart. Nadat de
stadsgidsen zich hebben gemeld wordt begonnen met de stadswandeling door het oude centrum om de
eindigen bij een prachtig gerestaureerd stadspaleis dat rond het jaar 1500 is ontstaan: Het
Markiezenhof. In kleine groepjes bezoeken we de drie musea die het hof bezit. Met uitleg door de
gidsen wordt veel cultuurhistorische informatie opgesnoven.
Om de opgekomen honger te kunnen stillen vertrekken we met de bus naar het oude vliegveld Seppe,
nu Breda International Airport geheten. Een heerlijke lunch staat uitgestald in het restaurant De
Cockpit. Tevens een rustmomentje voor de volgende bezienswaardigheid. Het is nog ongeveer 10
kilometer rijden om bij de Basiliek van de Heilige Agatha en Barbara in Oudenbosch te komen. Zij die
hier nog niet eerder zijn geweest, kijken hun ogen uit. De uitleg die door de gidsen wordt gegeven
over het ontstaan van de basiliek en de inrichting geven een andere kijk op de kopie van de SintPietersbasiliek te Rome.
Nog even een drankje drinken in een van de restaurants tegenover de Basiliek en dan weer richting
Maassluis. Een geweldige dag met heel veel variatie.

Commissie Stad en Monument
Historische Stadswandelingen
In 2018 werden voor de helft van het personeel op het stadhuis rondwandelingen georganiseerd met na
afloop een korte quiz met hapje-drankje in het Museum.

Themawandelingen
In februari werd een rondwandeling Sluispolder-West samengesteld en o.l.v. 2 stadsgidsen gelopen
met 55 deelnemers. Dit op aanvraag van de gemeente voor het bevorderen van de saamhorigheid
onder oude en nieuwe wijkbewoners.
De themawandeling herdenking bombardement 1943 werd ontworpen door een HVM-vrijwilliger en
is in februari/maart door diverse gidsen gelopen met leerlingen van brugklassen VO en – op aanbod –
met geïnteresseerd publiek. Ook werd de wandeling gelopen voorafgaand aan de officiële herdenking
op 18 maart.
De themawandelingen Maritiem en Maarten ’t Hart werden voor ‘losse inschrijvers’ georganiseerd op
de Dag van de Zeesleepvaart en tijdens de jaarlijkse boekenmarkt.
Er werden drie polderwandelingen door de Zuidbuurt en drie over de Weverskade gelopen, met 88
deelnemers.

Overige inzet van de stadsgidsen
Van half mei tot begin oktober werd de Groote Kerk 2 dagen en 2 middagen per week opengesteld
voor bezichtiging. Bij toerbeurt zijn dan twee gidsen in de kerk aanwezig. Het aantal benodigde gidsen
is groter dan vanuit kerkelijke gelederen beschikbaar is. In 2018 sprongen vier HVM-gidsen bij.
In september waren zes stadsgidsen betrokken bij de uitvoering van de Open Monumentendag en acht
gidsen bij de kinder-Open Monumentendag.
Tijdens de Furieade (begin oktober) werden rondvaarten op twee vletten georganiseerd door de
Monstersche Sluis, rond het Schanseiland en door Binnen- en Buitenhaven. Zes stadsgidsen voeren bij
toerbeurt mee om het varend publiek te vertellen over het zichtbare erfgoed op en aan het water.
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Excursie stadsgidsen
In november namen acht gidsen deel aan een excursie naar Leiden. Onder leiding van een collega ter
plaatse werd (een klein deel van) de monumentale stad bekeken en werd besproken hoe je de
monumenten in je stad kunt presenteren aan je bezoekers.

Wandelingen in cijfers
In 2018 werden 84 gidsen ingezet om 610 bezoekers rond te leiden op 73 besproken wandelingen. Van
deze wandelingen werden er 62 geboekt via stadswandelingen@histvermaassluis.nl en 11 via Ervaar
Maassluis infopunt. Er werden 8 aangevraagde wandelingen geannuleerd. In 2018 waren er geen
mutaties in het gidsenbestand.

Digitale Wandelinformatie
De informatie over de wandelingen op de vernieuwde website van de HVM is in 2018 geactualiseerd.

De bewegwijzerde Historische Stadswandeling Maassluis
Deze is voor de eeuwwisseling samengesteld door de HVM en de ANWB. In 2018 is elk zeskantig
bordje en elk informatiebord op de route nagelopen en gefotografeerd. Er zijn enkele bordjes
beschadigd of verdwenen. De route is nog wel te volgen. In de loop van 2018/2019 wordt de route
beschreven en wordt geïnventariseerd welke borden moeten worden opgeknapt of vervangen. Dit zal
leiden tot een herstelplan.

De brochure Historische Stadswandeling Maassluis
De Nederlandstalige brochure (redactie HVM) is vertaald in het Engels (2016), Frans (2017) en Duits
(2018) en deze zijn klaar om te worden gedrukt.

Project Old’s Cool
In 2018 werd een start gemaakt met een project waarin lesbrieven worden gemaakt voor de groepen 5
t/m 8 van de Maassluise basisscholen rond thema’s uit de Canon van Maassluis. Voor dit project werkt
de HVM (de secretaris van de Commissie Stad & Monument) samen met een cultuurcoördinator van
IKC De Westhoek. Voor groep 5 wordt een wandeling rond de Haven samengesteld onder het thema
visserij (PowerPointpresentatie, wandeling met stadsgids, verwerkingsboekje per kind). Na afronding
hiervan volgen de lesbrieven over monumenten van de Gouden Eeuw (groep 6), het verenigingsleven
(groep 7) en familiebedrijven (groep 8).

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) HVM
Huidige situatie
Er zijn op het moment vier pc-stations in gebruik in het HVM-kantoor:
PCHVM01 (2017) (station L. Valkenburg). Deze PC is vorig jaar nieuw aangeschaft. Het scherm
dateert uit 2014 en is bij de verhuizing naar het museum gekocht. 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) is in 2018 vervangen voor de oorspronkelijke PCHVM01 en
kan mee tot zeker 2019. Het scherm dateert uit 2007.
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. Het bijbehorende scherm dateert uit 2010.
OFFICE 365. Het Office 365 abonnement is in november voor een jaar verlengd. Kosten € 99,-.
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Begroting en rekening 2018:
Vervanging serversoftware
Office 365
Nieuwe UPS
Totaal:

Begroot
€ 700,€ 100,€ 0,€ 800,-

Reëel
€ 0,€ 99,€ 695,75
€ 794,75

Tijdens een routine-inspectie bleek de accu van de UPS van de server te zijn uitgeput en was deze in
principe niet meer te gebruiken. Direct is besloten een compleet nieuwe UPS aan te schaffen en te
installeren. Dit heeft € 695,75 gekost.
De server voldoet uitstekend en ook de software doet nog steeds wat het moet doen. Hadden we de
vorige versie (Server 2012 R2) echt nodig vanwege de virtualisatie, de nieuwe versie Server 2019
heeft vooralsnog geen nieuwe features die we dringend nodig achten. Aanschaf van een nieuwe versie
is daarom voorlopig even uitgesteld.
Omdat de nieuwe UPS ongeveer evenveel kostte als nieuwe serversoftware hebben we dit jaar dus het
budget wel nodig gehad.
Het bestuur heeft verder nagedacht over de verwerking van het e-mailverkeer. Dit is door een
werkgroep binnen het bestuur opgepakt en de migratie is uitgevoerd. Omdat dit buiten ons om gaat
valt e.e.a. voortaan buiten dit verslag en hoort bij het hoofdstuk ‘hosting’.
Ook is gekeken naar invoering van het Office 365 concept voor alle medewerkers van de HVM.
Ondanks dat de kosten te behappen zijn, lijkt dit voorlopig toch nog een stapje te ver te zijn voor onze
vereniging. Dit is dus voorlopig uitgesteld en blijft Office 365 beperkt tot het kantoor in het museum.
Maart 2019
Opgesteld door Edwin Broekhart, secretaris
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