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Van de Voorzitter
Met enige trots presenteren wij onze
nieuwsbrief nieuwe stijl. Niet alleen is de
vormgeving aangepast, we hebben ook de
naam gewijzigd in Hudson-Journaal, een
naam die beter past bij het nautisch
verleden van de Hudson.
Met het Hudson-Journaal willen wij u, als
geïnteresseerde in de voormalige
zeesleepboot Hudson, op de hoogte
houden van het reilen en zeilen van de
Hudson. Voor het oog van de buitenwereld
lijkt er niet altijd veel te gebeuren, maar
wekelijks is een groep vrijwilligers aan
boord bezig met schoon schip maken en
met het periodiek onderhoud van het
schip. Ook al vaart de Hudson niet meer,
er is altijd wel iets te repareren of schoon
te maken.
Ook participeert de “Stichting Help de
Hudson” in diverse projecten, zoals de
Stichting Maassluis Sleepboothaven en, in
samenwerking met het Erfgoedhuid ZuidHolland, in een scholenproject. In het
kader van dit laatste project is een lesbrief
samengesteld en komt er wekelijks een
schoolklas aan boord. Over het algemeen
is er veel interesse onder de leerlingen
naar het leven aan boord van een
zeesleper en naar de avonturen van de
Hudson tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Wij wensen u veel leesplezier met het
Hudson-Journaal.
P.S. de Nijs, voorzitter

Verslag van de activiteiten in 2007:
Januari
Behoudens de zware storm van 18 januari,
waarbij de Hudson geen schade heeft
opgelopen, is de maand januari rustig
verlopen.
Van te voren waren nog wat extra trossen
uitgezet, zodat het schip goed verankerd
lag.
Februari
De radarconsole uit het stuurhuis werd op
07 -02 gelost en voor reparatie
meegegeven aan Radio Holland.
Voor een bedrag van 350 euro werden twee
nieuwe accu,s aan boord geplaatst, deze
werden gratis geleverd door de fa.Wartsila
Automation.
De betalende donateurs hebben inmiddels
vergezeld van een schrijven hun pasje
ontvangen, welk dit jaar recht geeft op
gratis toegang voor twee personen.
Maart
Op 17 maart bezochten,op uitnodiging van
het bestuur,21 personeelsleden van de
fa.Vlierodam de Hudson.
Onder het genot van een kopje koffie
volgde een korte inleiding over de
geschiedenis van de Hudson, waarna in
groepen verdeelt de rondleiding begon.
Het bezoek werd afgesloten met een
drankje en een hapje, tevens werden nog
25 bekers verkocht. Dat de gasten
bijzonder tevreden waren over de
ontvangst c.q. rondleiding bleek wel uit het
feit dat bij monde van de heer Vliegenthart,
directeur van Vlierodam,de toezegging werd
gedaan 1000 euro op de rekening van de
Hudson te storten.
De museumhaven Maassluis krijgt steeds
meer gestalte en de officiële opening
zal op 28 april plaatsvinden. Vele
vergaderingen van diverse commissies zijn
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hieraan vooraf gegaan.
De radar is na reparatie door RH weer aan
boord geplaatst. Een model van de
sleepboot Blankenburg is aan de collectie
toegevoegd.

van zeeziekte en nog 112 gebeld moest
worden voor een nieraanval voor een
leraar.
De 9e juni was voor diverse vrijwilligers een
drukke dag. Om 13.30 was er de
presentatie van het boek “Smit vaart het
zeegat uit”.Gezien de opkomst en het
onbestendige weer
werd dit gehouden in de Kuiperij op enkele
tientallen meters van de Hudson gelegen.
Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan
de heer Vliegenthart, directeur van
Vlierodam.
Vermeld moet worden dat de verkoop
uitstekend verloopt en we de 500 stuks
gepasseerd zijn.
Op 25 juni bezochten 12 personen van de
Rabobank Westland het schip en we hebben
het idee, dat de Rabobank in de toekomst
het schip voor bepaalde promotie
doeleinden wilt gebruiken.
Op 27 juni vond op het Stadhuis de
ondertekening plaats van het convenant
betreffende het scholenbezoek in het kader
van de Culturele Educatie. Hierin werken
behalve de
Hudson ook mee,het Sleepvaart Museum,de
Elbe,de Furie, het Gemeentemuseum en de
Groote Kerk op het Schanseiland.

April
Een goed verzorgde sponsor bijeenkomst
op 19 april viel qua genodigden
enigszins tegen. Hulde voor het vele werk
door de organisatie verricht.
Niettemin kunnen we deze bijeenkomst
door de goede financiële toezeggingen
succesvol noemen.
Op 26 april werd de Hudson naar de
buitenhaven verhaald i.v.m. de feestelijke
opening van de Museumhaven Maassluis
op 28 april. De opening werd verricht
doorn B & W van Maassluis en
gedeputeerde van de provincie ZuidHolland.
Na de diverse toespraken en een toast
konden belangstellenden in de middag nog
een rondvaart maken met de Furie,
Adriaan of Krimpen.
Mei
Op 2 mei werd de Hudson met behulp van
de duwsleepboot Rijn verhaald naar
Rotterdam om ligplaats te kiezen aan de
Boompjes bij het monument “De Boeg”,
waar op 4 mei door twee bestuursleden bij
de herdenking een krans werd gelegd.
Tijdens de ligtijd waren permanent twee
vrijwilligers aan boord en werden diverse
werkzaamheden verricht.
Met Maaike Roos van het Erfgoedhuis werd
een lesbrief bespreking gehouden.
Op 9 juni werd het eerste exemplaar van
het boekje over de zeesleepvaart van
L.Smit & Co,s Internationale Sleepdienst
uitgereikt aan de Heer G.Vliegenthart,
directeur
van de firma Vlierodam

Juli
Met mevr.Tegelaars, verbonden aan het
Erfgoedhuis, volgde nog een bespreking en
een rondleiding aan boord. Het lesmateriaal
voor de scholen is intussen als bijlage
verschenen.
Inmiddels zijn er 200 foto,s met
beschrijving gemaakt m.b.t. het digitaal
vastleggen van de inventaris, voorlopig zijn
we hier nog wel enige tijd mee bezig.
Op 31 juli volgde nog een vergadering op
het Gemeentehuis m.b.t. diverse zaken
betreffende Sleepboothaven Maassluis.
Unaniem waren de leden van de diverse
Stichtingen van mening, dat de Hudson een
vaste ligplaats moet hebben bij het
Sleepvaartmuseum, d.w.z. op de plaats van
de loodsboot Rigel.
De betreffende wethouder zal actie
ondernemen
om dit zo spoedig mogelijk te realiseren.

Juni
Nog steeds liggend in de buitenhaven van
Maassluis werd het schip op 6 en 7 juni
bezocht door 137 leerlingen plus
onderwijzend personeel, ook een
verhalenverteller was ingehuurd om tussen
de rondleidingen door de leerlingen bezig
te houden.
Saillant detail was,dat nog diverse jonge
dames liggend voor de wal nog last kregen

Augustus
Klachten van omwonenden m.b.t. het
lawaai dat het schip veroorzaakte door het
schavielen langs de meerpalen werd

2

HUDSON JOURNAAL
verholpen door meerdere touwfenders aan
te brengen en een balk met autobanden
langszij te leggen. Dit punt heeft constant
onze aandacht. De voor-en achterspring
werden vervangen door stalen waaiers met
rekkers om zodoende het schip wat meer
op haar plaats te houden.
Er wordt gewerkt aan een foto collage
bestemd voor het drieluik, de foto’s
zullen hiervoor gelamineerd worden.
De lesbrieven voor de basisscholen
bevinden zich inmiddels in een oplage van
300 stuks aan boord. De Hudson is deel 2
van de lesbrief “Een monument van een
Schip”werd ontwikkeld in opdracht van het
Erfgoedhuis Zuid-Holland. Een groot aantal
leerlingen zullen tot einde jaar de Hudson
bezoeken.

was goed te noemen
Op 12 oktober volgde een party voor oudgezagvoerder Dirk van Dorp. Aangezien de
jarige van niets mocht weten, werd in nauw
overleg met zijn zoon een programma
opgesteld.

De verrassing voor deze 85 jarige,die in
1948 als 1e stuurman met Ome Ben op de
Hudson had gevaren, was des te groter en
het geheel werd een groot succes.
Ook fungeerde het schip weer als locatie
voor trouwfoto’s.
Op 17 oktober werd door de brandweer met
behulp van een ladderwagen nieuwe
vlaggenlijnen aangebracht in de voor-en
achtermast. Vandalen hadden deze
waarschijnlijk ontvreemd.

September
11 september werd een begin gemaakt
met het scholenbezoek aan boord.
De eerste groep van 29 leerlingen kregen
een rondleiding en tot eind 2007 zullen
nog groepen van 10 verschillende
basisscholen volgen.
Op 19 september volgde een directie
vergadering van Alphatron, de eerste
sponsor, die gebruik maakt van de
toezegging het schip hiervoor te mogen
gebruiken.
Hoewel een lange zitting van 09.00 tot
18.00,was iedereen zeer tevreden over de
aparte entourage en de mogelijkheden, die
de Hudson te bieden heeft.

Intocht Sint Nicolaas
Op zaterdag 17 november arriveerde
Sinterklaas met het stoomschip Spanje in
de haven van Maassluis. Traditiegetrouw
was de Hudson voor deze speciale
gelegenheid geopend, zodat de

Oktober
De maand oktober was een maand met
vele gevarieerde activiteiten en
werkzaamheden.
In de eerste plaats was daar natuurlijk de
Furiade. Deze 28ste editie van dit maritiem
gebeuren, werd vooral door het prachtige
weer een groot succes.
Daags tevoren waren feestverlichting
en vlaggen al aangebracht en samen
met de goed in de verf zittende
Hudson was het een feestelijk gezicht,
waarvan menig plaatje geschoten
werd. Vele mensen bezochten het
schip voor een rondleiding
en aan de inhoud van de fooienpot bleek
wel de waardering voor het optreden.
Ook was er nog een interview met TV
Rijnmond en Wereldomroep en de
belangstelling voor de stand aan de wal

jeugdige Maassluizenaartjes de oude
kindervriend van dichtbij konden
begroeten. Een gebaar dat, gezien de
inhoud van de fooienpot, ook door de
oudere Maassluizers op prijs werd gesteld.
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Programma 2008

In memoriam J. Knikman.

Zie de agenda van onze website
Op 30 maart 2007 overleed onverwachts
op drieënzestig jarige leeftijd één van
onze vrijwilligers van het eerste uur,
Joop Knikman.
Joop was bijna vanaf het begin
betrokken bij de restauratie van de
Hudson en had nog in 1960 – 1961 een
lange reis naar het verre Oosten
gemaakt met de Hudson.

Activiteitenoverzicht ontleend aan de maandelijkse
verslagen door L. Bakker
Tot zover Het Hudson Journaal van 2007,
die wij, mede namens bestuur en de
bemanning afsluiten met veel dank aan
onze donateurs en sponsors en met een
vriendelijke groet.

Colofon
De “Stichting Help de Hudson” heeft als
doel:
de instandhouding van het museumschip
De Hudson;
het onderhouden en restaureren van dit
schip;
een beeld te scheppen van het
zeemansleven van voor negentienhonderd
vijf en zestig;
de herinnering in stand te houden van de
Tweede Wereldoorlog.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
P.S. de Nijs, voorzitter
C. van der Vaart, penningmeester
W. van der Linde, secretaris
L. Bakker
L. Kwak
P. van der Linde
A.J.J. Olsthoorn
M.J. van Stijn

Niet alleen de Hudson had zijn interesse.
Hij was ook vrijwilliger bij de eendenkooi
in de Aalkeetbuitenpolder tussen
Vlaardingen en Maassluis en hij wist veel
te vertellen over de vogels die daar
waren waargenomen.
Wij zullen Joop altijd blijven herinneren
als een rustige en betrouwbare
medewerker. Zijn vaste plaats op de
brugvleugel zal altijd leeg blijven.

Secretariaat:
Stichting "Help de Hudson"
Postadres: postbus 265
3140 AG Maassluis
Telefoon: 010-4359498
0654795037
Bankrek.nr: 695097687
Ligplaats Hudson: Haringkade
Maassluis
Openingstijden: wo + za
14:00 tot 17:00
info@museumschiphudson.com
E-mail:
Website: www.museumschiphudson.com
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