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Van de Voorzitter
In deze 3e uitgave van het Hudson Journaal
wederom een collage van het reilen en zeilen van
de Hudson in het afgelopen jaar. Het is helaas
ondoenlijk alle zaken die zich voordeden hier te
belichten.
Het is een druk jaar geweest met vele
bijeenkomsten aan boord zoals: party’s,
vergaderingen, bezoek van verenigingen en
scholen. Om alles goed te laten verlopen is een
goede bemanning van primair belang en dit heeft
onze voortdurende aandacht.
Helaas hebben twee bestuursleden, wegens
familie omstandigheden, hun functie neergelegd.
Ook verkeren vier vrijwilligers langdurig in de
ziekenboeg. Gelukkig zijn we er in geslaagd weer
nieuwe mensen te interesseren voor dit stukje
maritiem verleden. Voor de komende tijd staan
er weer belangrijke punten op de agenda. De
plannen voor uitbreiding c.q. vernieuwing van het
museale gedeelte gaan vaste vormen aannemen.
Veel onderzoek is verricht betreffende
oorlogshandelingen in de periode september
1939 tot mei 1940, welke het thema zullen
vormen van deze tentoonstelling.
Ook een dokperiode en gedeeltelijke vernieuwing
van het dek staan op het programma.
Intussen gaan de normale werkzaamheden
gewoon door en vooral het onderhoud van deze
70 jarige Old Lady vergt veel tijd. Regelmatig
wordt er water geladen, voor de winter zal er
weer gebunkerd worden en brandblussers en CV
worden getest. Ook het jaarverslag en de
begroting 2009 zijn inmiddels op orde.
Om het schip in goede staat te houden en
nieuwe activiteiten te ontwikkelen is er
voortdurend geld nodig. Uw donateurschap is
voor ons een vaste bron van inkomsten. Het is,
na zes jaar exploitatie, wel gebleken dat
financiële steun van buitenaf noodzakelijk is om
het museumschip Hudson in stand te houden.
Wij zijn U hiervoor zeer erkentelijk . Middels dit
Journaal hopen wij U enigszins op de hoogte te
houden van de vele zaken die zich afspelen op de
Hudson.

Mede namens het bestuur wil ik dit Hudson
Journaal afsluiten met veel dank aan onze
donateurs, sponsors en voor de inzet van alle
vrijwilligers.

Met vriendelijke groet,
L.Bakker, voorzitter

Verslag van de activiteiten:
November 2008
Al een maand ligt de Hudson mooi verlicht
in de havenkom van Maassluis

als onderdeel van de sfeerverlichting. Door
de commissie binnenstad Maassluis is een
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toezegging gedaan wat betreft de
vergoeding in de stroomkosten.
Op 8 november volgde de uitreiking van
het boek “Kroniek van Maassluis”
in het Gemeentehuis van Maassluis,
waarna wij met gezwinde spoed naar het
Spidoschip “James Cook” vertrokken voor
de opening van de tentoonstelling
de “Smit Lloyd Story” door CEO Ben Vree.
Door een defect aan de spoorbrug
kon de “James Cook” niet afmeren in de
binnenstad en verbleef aan de
Waterwegsteiger. Ruim 500 gasten
verplaatsten zich hierna naar het
Sleepvaartmuseum om het boek af te
halen. Een mooie gelegenheid om de
Hudson wat eerder te openen en iets aan
onze PR te doen, vele belangstellenden
maakten hiervan gebruik om de Hudson te
bezoeken.

werd wederom een bedrag van 300 euro
ontvangen.
Voor verleende medewerking werd van het
Havenkoor De Sleeptros een uitnodiging
ontvangen voor bijwoning van de
presentatie van haar eerste DVD.
Op 3 december bezochten een aantal leden
van de Studentenvereniging `De Nieuwe
Compagnie van Verre`van de Nyenrode
Business University de Hudson, dit is altijd
een jaarlijks terugkerend ritueel.
Januari 2009
Ook in de maand januari was er weer
genoeg werk aan de winkel. Door de
vorstperiode was het hele systeem aan
boord afgetapt en werden jerrycans met
water meegenomen van de wal, voor het
sanitair werd buitenboord water gebruikt.
I.v.m. baggerwerkzaamheden moest de
Hudson enkele scheepslengtes verhaald
worden. We konden dit op 10 januari met
eigen mensen en behulp van de winch
doen. Het nadeel van de nieuwe ligplaats
was, dat we geen stroom meer van de wal
konden betrekken. Het schip moest bij elk
bezoek enkele uren van te voren op
temperatuur gebracht worden m.b.v. de
generator. Op 22 januari is het schip weer
verhaald naar haar oude ligplaats. Ondanks
het baggeren is de slagzij over SB niet
afgenomen.
Over bezoek had de Hudson deze maand
niet te klagen. Op 14 januari werd er een
delegatie ontvangen uit Hellevoetsluis. Op
23 januari brachten 15 personen van de
Stichting Katholiek Onderwijs Westland
een bezoek aan de Hudson terwijl op de
laatste dag van de maand burgemeester
K. Karsen van Maassluis de Hudson in zijn
programma had opgenomen en met 39
bestuurders het schip kwam bezichtigen.

Bij de intocht van St. Nicolaas werd de
Hudson wederom opengesteld, zodat de
kinderen een nog beter zicht hadden op de
aankomst van de Goedheiligman.

December 2008
De drukke maand december met al z’n
extra werkzaamheden is weer achter de
rug en vol goede moed gaan we het
nieuwe jaar beginnen. Vooral voor het
secretariaat is het altijd een drukke
periode.
De Kerstkaarten werden verzonden naar
diverse instanties, sponsoren,
donateurs, leden van de Raad van T/A,
bestuur en vrijwilligers. Van mevr. de Nijs
werd een kaart ontvangen met een
hartelijke dank voor het met foto’s
gemaakte receptieboek en DVD welke haar
op 17 december waren overhandigd.
Van het vrijwilligersfonds van de Shell

Februari 2009
Het bezoek aan de Hudson neemt toe. De
Nieuwjaarsreceptie van het Havenkoor De
Sleeptros werd op 4 februari door enkele
bestuursleden bijgewoond aan boord van
de Admi. Tevens werd bij deze gelegenheid
de DVD van het koor ten doop gehouden en
het eerste exemplaar uitgereikt aan de heer
Hans Smits, directeur van het Havenbedrijf
Rotterdam.
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Dankzij de medewerking van Smit werden
een aantal lesboekjes gedrukt t.b.v. het
scholenbezoek, het bestuur is hen hiervoor
zeer erkentelijk.
Door de weersomstandigheden beperkten
de werkzaamheden zich hoofdzakelijk tot
het museum en de accommodatie. Zo
werden alle vloeren van het museum en de
hutten onder handen genomen evenals de
centrale wasplaats, koper werd gepoetst
enz, enz. Met de hogedrukspuit werd de
aanslag op het sloependek verwijderd.

omgekomen zeelieden uit Maassluis.
Van de NCRV werd een verzoek ontvangen
om a/b opnamen te mogen maken voor
hun programma Netwerk, dit i.v.m. de
vermissing van een opvarende van het
schip “Nedlloyd Neerlandia” nu 18 jaar
geleden. De TV ploeg is op 14 april a/b
geweest en al op 17 april vond de
uitzending plaats.
Mei 2009
Op 13 mei werden 13 personen met
verstandelijke beperkingen onder
begeleiding van 4 leraren van de Herman
Broerenschool uit Naaldwijk aan boord
ontvangen. De gemiddelde leeftijd van de
leerlingen was ongeveer 16 jaar en het
bezoek is uitstekend verlopen.
Wederom werd op 4 mei deelgenomen aan
de herdenking bij “De Boeg”.
Op 28 mei werd de Hudson met behulp van
het Amsterdammertje “Koerier” en een vlet
van scheepswerf “De Haas” verhaald naar
de buitenhaven. Gezien het geringe aantal
PK’s kon dit alleen met goed weer
gebeuren. De eerste editie van de “Dag van
de Zeesleepvaart” op 30 mei, is mede door
het prachtige weer succesvol verlopen. We
mogen gezien de opbrengst van de
verkoopartikelen en het ontvangen bedrag
in de fooienpot tevreden zijn, met dank aan
alle vrijwilligers, die hieraan hebben
meegewerkt

Maart 2009
Via de PR van het havenkoor “De
Sleeptros” werden 10 DVD’s besteld voor
de verkoop aan boord. Van het Nationaal
Sleepvaartmuseum werd de originele
kanonstop van het Britse slagschip
“Resolution” ontvangen evenals het
uniform met onderscheidingen van kapitein
B.C. Weltevreden, dit alles uit
nalatenschap. Van mevr. de Nijs werd een
DVD ontvangen betreffende het
loodswezen, dit ter vertoning aan boord.
Gezien de weersomstandigheden werden
de werkzaamheden hoofdzakelijk
benedendeks uitgevoerd, wel werd tussen
de buien door het ankerspil gebikt.
De werkplaats in het trossenruim werd
onder handen genomen evenals de
accommodatie en de vitrines. Trossen
werden doorgehaald en voorzien van een
pakking tegen het doorschavielen.
De verplaatsing van de Hudson richting
centrum heeft een positieve invloed op het
aantal bezoekers. Werd er de eerste 3
maanden van 2008 een 69 bezoekers
verwelkomt, de eerste 3 maanden van
2009 werden reeds 200 personen
ontvangen, waaronder een groep uit Noord
Holland en Friesland.

Juni/Juli 2009
Op 2 juni werd de Hudson met behulp van
een vlet van Scheepswerf “De Haas”en een
sleepboot van Wesselius weer naar haar
ligplaats in de binnenhaven gesleept.
Ondanks een protest weer gemeerd met de
kop naar buiten. Het veiligheidsaspect
weegt zwaarder dan het uitzicht van een
enkele bewoner. Op 4 juli werd onder
prachtige weersomstandigheden het 70
jarig bestaan van de Hudson gevierd. Vele
genodigden hadden gehoor gegeven aan de
uitnodiging. Op de gepavoiseerde Hudson
werd onder het genot van een hapje en een
drankje gezellig bijgepraat, terwijl een
accordioniste op het achterdek zorgde voor
de muzikale omlijsting. De aanwezige
dames werden bij vertrek nog verrast met
een fleurig bloemstukje.

April 2009
Ook in de maand april hadden we niet te
klagen over bezoek. Op 16 april bezochten
80 leerlingen van het Revius College het
schip, waarvan de helft Italianen waren,
het betrof hier een uitwisselingsprogramma met een school uit Rome.
Op 07 april was de Hudson
vertegenwoordigd bij de kranslegging door
burgemeester Karssen voor de
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Al met al een geslaagde dag. Er werden
nog enkele interviews gegeven. Middels
een geplaatst artikel in de Maassluise
Schakel werd reeds aandacht geschonken
aan deze dag, terwijl ook het Westlands
Dagblad “Echo” een verslag publiceerde.
Tevens werd er in het Shipping News van
Piet Sinke melding van gemaakt, een
maritieme nieuwsbrief, die wereldwijd naar
zo’n 10.000 adressen wordt verstuurd, zo
blijft de Hudson goed in het nieuws.
Door het goede weer in de maanden juni
en juli kon er door de bemanning weer
eens aan dek gewerkt worden en werd er
veel werk verzet.
Zo werd de losgeraakte bolder onder de BB
sloep weer vastgezet, de kist voor de
zwemvesten onderhanden genomen en
werd er laswerk verricht aan het ankerspil
ter versteviging. Het houtwerk van het
stuurhuis en de houten rand op de brug
werd geschuurd en afgelakt. De goten
werden gevoegd en in de verf gezet
evenals het voordek. Ook werd de
schoorsteen gebikt en voorzien van een
verfje evenals de bekende blauwe band. In
de walegang vond wat las en slijpwerk
plaats. Ook werden de spijlen op de brug
voor het stormkleed onder handen
genomen en de vitrines opgeruimd.
Regelmatig wordt er schoon schip gemaakt
en de trossen opnieuw belegd.
Een voortdurende bron van zorg is het
werven van personeel, daarom zal in de
Maassluis Courant diverse keren een
advertentie geplaatst worden voor
enthousiaste vrijwilligers.

September 2009
De scholen zijn weer begonnen en daarmee
ook de bezoeken aan de Hudson. Afspraken
zijn gemaakt, brieven verzonden en de
lesboekjes werden weer op de scholen
afgeleverd. Op 12 september Open
Monumenten Dag, het schip was gratis te
bezoeken, 92 pers. maakten hier gebruik
van. Een belangrijke financiële meevaller
die we mochten ontvangen was de
premierestitutie van de verzekering.
Ook konden we 5 nieuwe vrijwilligers
verwelkomen Op 1 oktober zullen ca.40
personen van de Lummus seniorenclub de
Hudson bezoeken. De Stichting Historisch
Materiaal Radio Holland heeft op 29
september de Hudson bezocht. Er zal een
nieuw contract opgesteld worden
betreffende langdurige bruikleen. De 30ste
Furieade zal op 2 oktober geopend worden
door de Minister van Justitie, de Heer
Hirsch Ballin.
Veel aandacht werd weer deze maand
besteed aan het onderhoud. Zo werd de
walegang verder afgelakt, de CV bijgevuld
en gecontroleerd op lekkage, het
schuilkleed voor de brug schoongemaakt en
opnieuw aangebracht, de doucheruimte BB
in de verf gezet en de luchtwinch voor de
laadboom in orde gemaakt. De onderkant
van de achtermast van roest ontdaan
evenals de kettingbak, het trapgat naar het
sloependek in de verf gezet en het
potdeksel bijgewerkt. Aan de wal werd
een fietsenrek geplaatst. Accommodatie,
kombuis en toiletten worden met grote
regelmaat onderhouden. Voor de Furieade,
zullen de vlaggen en verlichting weer
worden aangebracht om het geheel een
feestelijk karakter te geven.

Augustus 2009
Steeds meer wordt een beroep gedaan op
de Hudson om te fungeren als locatie voor
vergaderingen. Ook werd het schip weer
gebruikt als locatie voor trouwfoto’s.
Naar aanleiding van de geplaatste
advertentie hebben twee nieuwe
vrijwilligers zich aangemeld, welke we
uitstekend kunnen gebruiken. Wat betreft
de herinrichting van de
tentoonstellingsruimte zal de firma Roosjen
& van der Veere in september een bezoek
aan de Hudson brengen.
Om een goed voorstel te kunnen doen zal
een vormgever het schip en ruimten
beoordelen.

Oktober 2009
De maand oktober was voor de Hudson
weer een drukke maand. Op 1 oktober
werd de Seniorenclub Lummus met 33
personen uit Voorburg aan boord
ontvangen
Het eerste weekend van oktober werd in
Maassluis weer de jaarlijkse Furieade
gehouden. Traditiegetrouw deed de Hudson
ook dit jaar weer mee en dat betekende
voor een aantal vrijwilligers op vrijdag flink
aanpakken. Het gehele schip kreeg een

4

HUDSON JOURNAAL
grote beurt, de vlaggen werden gehesen
en de feestverlichting in orde gemaakt
Gedurende de weken voor de Furieade was
er ook al flink geschilderd. Het resultaat
van alle inspanningen was er dan ook naar,
de Hudson lag er weer schitterend bij.

het optreden was uitstekend!
Zaterdagochtend was het ook al vroeg
aantreden. De marktkraam met
promotiemateriaal van de World Ship
Society en van de Hudson moest nog
worden ingericht en er werd nog snel voor
de laatste keer schoon schip gemaakt.
Inmiddels was de RVE 52 van de
Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht
gearriveerd met als vaste bemanning
Ramon en Bob Crans. De gehele dag
hebben zij rondvaarten door de Maassluise
haven verzorgd. Ook nu weer was de
belangstelling voor deze tochtjes door de
haven groot. Het was het op het achterdek
van de Hudson een drukte van belang met
komende en gaande passagiers.
Ondanks het minder fraaie weer tijdens de
Furieade, met rond de middag een buitje,
trok de Hudson veel bekijks en kunnen we
op een geslaagde Furieade terug zien.
W. van der Linde.

De werkzaamheden moesten op tijd
worden afgerond want tijdens de officiële
opening door minister Hirsch-Ballin op

Op 6 oktober volgde een bezoek van 30
leerlingen van de Ichthusschool en op
13 oktober kwam de basisschool De Dijck
met 27 leerlingen aan boord. 27 oktober
bezochten 29 leerlingen van de basisschool
De Regenboog de Hudson, terwijl een dag
daarna de bejaarden werden ontvangen.
Ondanks een goede promotie en veelvuldig
bezoek aan de instellingen was de animo
miniem. Op 31 oktober kregen we bezoek
van een aantal blinden met begeleiders en
geleidehonden van de Stichting TwinTravel
onder leiding van Grietje de Nijs. Het
gezelschap werd ontvangen met een
drankje en een kop erwtensoep (voor de
drie honden een bakje water). Als dank
voor de prettige ontvangst en met de
Kerstdagen in zicht zal mevr. de Nijs een
donatie overmaken aan de Hudson. Al met
al hebben een 500 personen de Hudson
bezocht in de maand oktober.

vrijdagavond deed de Hudson dienst als
drijvend podium voor het Shantykoor Die
Maeze Sanghers uit Hoek van Holland.

Activiteitenoverzicht ontleend aan de maandelijkse
verslagen door L. Bakker
Tot zover het Hudson Journaal van 2009,
dat wij, mede namens bestuur en de
bemanning afsluiten met veel dank aan
onze donateurs en sponsors en met een
vriendelijke groet.

Dit optreden werd door een groot publiek
vanaf de kade gevolgd en de sfeer tijdens
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Colofon

Nog geen donateur

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.

Aanmeldingsformulier
Naam
………………………………….
Voornaam
………………………………….
Adres
………………………………….
Postcode
………………………………….
Woonplaats
………………………………….
Telefoon
………………………………….
Mobiel
………………………………….
E-mail
………………………………….
Donatie
€………………..…per bank/giro

Het bestuur is als volgt samengesteld:
L. Bakker, voorzitter
M.J. van Stijn, penningmeester
W. van der Linde, secretaris
P. van der Linde
A.J.J. Olsthoorn
E. Spanjer

Handtekening
…………………………………………..
Formulieren opsturen naar secretariaat
of afgeven aan boord van de Hudson

Secretariaat: "Stichting Help de Hudson"
Postadres: postbus 265
3140 AG Maassluis

Betalingen s.v.p. op bankrekening nr.
149046022
t.n.v. "Stichting Help de Hudson",
Rotterdam o.v.v. Donateur.
Als donateur voor min 15 Euro heeft u
met een introducé altijd vrij toegang tot
het museumschip, d.w.z. tijdens
de gepubliceerde openingstijden.

Telefoon: 010-4359498
0654795037
Bankrek.nr: 695097687
Ligplaats Hudson: Haven
Maassluis
Openingstijden: wo + za
14:00 tot 17:00
info@museumschiphudson.com
E-mail:
Website:

Het is belangrijk om te weten dat wij een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
zijn, het geen betekent dat uw donatie als
gift in aanmerking komt voor fiscale aftrek.

www.museumschiphudson.com
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