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Van de Voorzitter

In deze 8e uitgave van het Hudson Journaal wederom een collage van het reilen en zeilen van de
Hudson in het afgelopen jaar. Het is ondoenlijk alle zaken betreffende de Hudson hier te belichten.
Voor het oog van de buitenwereld lijkt er niet altijd veel te gebeuren aan boord van de Hudson,
maar niets is minder waar. Een schip van 75 jaar oud heeft veel onderhoud nodig en wekelijks zijn
een groep vrijwilligers bezig met reparaties en periodiek onderhoud.
Op de vaste openingsdagen worden de gasten rondgeleid en kunnen de tentoonstelling “Helden
tegen wil en dank” bezoeken welke een overzicht laat zien van de heldhaftige verrichtingen van de
zeeslepers gedurende de 2e Wereldoorlog.
Ook 2014 was voor de Hudson en haar bemanning weer een druk en gevarieerd jaar. Buiten de
vaste evenementen zoals de Dag van de Zeesleepvaart, het Filmfestival, Open Monumentendag en
de Furieade werd er dit jaar ook deelgenomen aan de Atelierroute en het tweejaarlijks evenement
Dordt in Stoom. Bij de opening van de viering 400 jaar Maassluis was de Hudson zeer prominent
aanwezig. Gelegen aan de Stadhuiskade en voorzien van een enorm podium, aangebracht op het
achterdek, was zij het middelpunt van een zeer feestelijk gebeuren.
Wederom waren er enkele leden van de bemanning aanwezig bij de jaarlijkse herdenking van de
omgekomen zeelieden uit Maassluis en werd er namens de Nederlandse Zeesleepvaart een krans
gelegd op 04 mei tijdens de herdenking bij de Boeg in Rotterdam. Helaas is de stichting” Help de
Hudson” slechts de enige instantie uit de zeesleepvaart, die hierbij aanwezig is.
Ook dit jaar vonden er weer vele ontvangsten en recepties plaats aan boord en werden er vele
groepen ontvangen. In de komende weken zullen 168 leerlingen van de basisscholen uit Maassluis
de Hudson bezoeken.
Het aantrekken van vrijwilligers, vooral voor het onderhoud, heeft de voortdurende aandacht van
het bestuur. maar het blijft een moeizame zaak. Voor de exploitatie is wel gebleken dat financiële
steun van buitenaf noodzakelijk is om het museumschip te behouden. Met oude sponsoren is
contact opgenomen voor een continuering van hun bijdrage, helaas heeft IHC deze beëindigd.
Dankzij de voortdurende inzet van onze vrijwilligers kunnen we ons museumschip in stand houden.
Middels dit Journaal hopen wij U enigszins op de hoogte te houden van de vele zaken die zich
rondom de Hudson afspelen. Mede namens mijn mede bestuursleden wil ik dit Hudson Journaal
afsluiten met veel dank aan onze donateurs, sponsors en de inzet van de bemanning zonder wie we
het schip niet in de “vaart” kunnen houden. Wij zijn U hiervoor zeer erkentelijk.
Met vriendelijke groet,
Leen Bakker
Voorzitter
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Verslag van de activiteiten:

November 2013
Een relatief rustige maand, maar ontvingen toch nog 19 personen en 116 leerlingen van
de basisscholen voor een bezoek. Op 02/11 waren we aanwezig bij de opening van de
nieuwe tentoonstelling in het sleepvaartmuseum deze keer met het thema “Uit de
Schaduw” een collage van de vele kleine sleepvaart en offshore rederijen in Nederland.
Van 05 t/m 08 de 2 jaarlijkse tentoonstelling Europoort in de Ahoy. De Stichting
Sleepboothaven Maassluis was wederom vertegenwoordigd met een kleine, maar keurig
verzorgde stand.
In de ochtend van 05 november werden de leerlingen van de Pr. Christinaschool
ontvangen en s’middag 9 patiënten van de Parkhof, welke het met koffie en appelgebak
prima naar hun zin hadden.
Op 11/11 de maandelijkse bestuursvergadering van de Hudson en op 12/11 brachten de
leerlingen van de Kardinaal Alfrinkschool een bezoek aan de Hudson, terwijl in de avond
de vergadering van de Stichting Sleepboothaven Maassluis plaats vond.
Met het bezoek van Spectrum op 19/11 en de Ichthusschool op 26/11 zit het totale
scholenbezoek er bijna op. In december volgt nog groep 7 van de basisschool Parasol en
kunnen we terugkijken op een geslaagde invulling van het geheel.
Op 27/11 had er een kleine bijeenkomst plaats in het Sleepvaartmuseum met leden van
het Comité Maassluis 400 jaar. De bedoeling is om te komen tot een nauwe samenwerking
tussen het Sleepvaartmuseum, Museum Maassluis en het museumschip Hudson tijdens
deze feestelijke maanden. In januari zullen we wederom bij elkaar komen voor verder
overleg.
Op 07/11 had de voorspring het begeven en werd een nieuwe aangebracht. Een week
later was de achterspring aan de beurt. Intussen heeft de CV weer haar jaarlijkse
onderhoudsbeurt gehad, werd het buiskleedje weer op de brug aangebracht en de accu’s
opgevuld. Op 28/11 olie gebunkerd, deze keer 1658 liter en zijn we klaar voor de winter.

December 2013
Het museumbezoek deze maand beperkte zich tot slechts 10 personen, de
basisschool Parasol kwam door omstandigheden niet opdagen, in het voorjaar zal een
nieuwe datum vastgesteld worden. De vergadering met de Raad van Toezicht en Advies
vond plaats op 04/12. De inmiddels aangebrachte Kerstversiering gaf de salon weer een
gezellige uitstraling. Op 07/12 was er weer het traditionele bezoek van het bestuur van de
“Compagnie van Verre”, de studenten vereniging van Nijenrode. Traditie getrouw werd de
verlichting op de schepen weer aangebracht. De lampjes op de schepen zorgden wederom
voor een sfeervolle verlichting van de havenkom.
Op 16/12 vond de
jaarlijkse
bijeenkomst plaats
met alle
vrijwilligers en hun
partners,

deze keer aan boord van het salonschip “Tijdgeest” welke lag afgemeerd in de
binnenhaven van Maassluis.
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Na een welkomstwoord door de voorzitter werd er in het kort even teruggeblikt naar wat
het afgelopen jaar ons heeft gebracht. Vervolgens werd het buffet geopend door onze
penningmeester Theo van Stijn en zijn echtgenote. De bijeenkomst werd door de gasten
zeer gewaardeerd.
Op 07/12 hing op de Hudson de vlag halfstok.
Veel leden van de bemanning waren aanwezig bij de plechtige uitvaart van Arie Olsthoorn.
Op 11-12 vond de opening plaats van de Collectiebank van de Historische Vereniging
Maassluis. Via duizenden foto’s op het internet komt het verleden van Maassluis tot leven.
Net voor Kerst hadden vandalen de trossen losgegooid van het zandschip “Mira”. Door de
harde wind is het schip tegen de Hudson aangedreven. Na inspectie kon gelukkig geen
schade worden geconstateerd. De normale werkzaamheden vonden wekelijks plaats. Het
koper werd gepoetst, de salon en toiletten kregen een goede beurt en de trossen
geïnspecteerd.
Ik wens U allen een prettige jaarwisseling toe en een in alle opzichten een voorspoedig en
gezond 2014.

Januari 2014
Na Oud en Nieuw werd de Kerstversiering weer opgeborgen en de feestverlichting
ontmanteld. De inventaris en verkoopartikelen werden opgenomen en we kunnen weer
met een schone lei beginnen. Ook deze maand werden de normale werkzaamheden
verricht om het schip in goede staat te houden. De smeerolie van de generator werd
vernieuwd en een nieuw brandstoffilter aangebracht. Verder is men begonnen met het
opknappen van de douchecel aan BB zodat deze klaar is voor gebruik tijdens Dordt in
Stoom. Regelmatig worden de trossen geïnspecteerd, de salon en toiletten schoongemaakt
en het koper gepoetst. Binnenkort zal het touwwerk van de sloepen vernieuwd worden.
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Over het algemeen is de maand januari qua bezoek een rustige maand, maar de eerste
maand van 2014 was wel heel rustig. Slechts 3 bezoekers bezochten de tentoonstelling,
dat zal de komende maanden zeker veranderen. Op 01/02 zal de groep van der Knaap
met 10 personen het schip bezoeken voor een rondleiding en een versnapering. Op 05/02
zal D 66 hun verkiezing programma aan boord van de Hudson bekendmaken en
overhandigen aan de voorzitter. Verder hebben we voor de komende maanden nog 6
boekingen lopen voor bezoeken en ontvangsten.
Op 02/01 waren de secretaris en de voorzitter aanwezig op de Nieuwjaarsreceptie van de
Gemeente Maassluis. Op 09/01 een extra vergadering met alle instanties, die betrokken
zijn bij de viering van het 400 jarig bestaan van Maassluis. Op 13/01 vond de
maandelijkse bestuursvergadering plaats en op 15/01 op het stadhuis een bijeenkomst
met als onderwerp de Cultuur visie voor de komende jaren.
Wegens het overlijden van Pieter van der Linde, oud medewerker van de Hudson, hebben
we helaas de vlag weer halfstok moeten hijsen. Piet was zeer begaan met de Hudson en in
zijn goede jaren hebben we dankbaar gebruik kunnen maken van zijn kennis. Op 27/01
hebben wij hem de laatste eer bewezen. Hij was de vader van onze bestuursleden Wil en
Piet van der Linde.

Februari 2014
Na de stille maand januari gaat het bezoek weer op gang komen, ontvingen deze maand
27 betalende bezoekers en mochten een politieke partij verwelkomen. Na een
welkomstwoord werd door de voorzitter de geschiedenis van de Hudson belicht alsmede
de doelstellingen van het museumschip. Hierna werd het verkiezingsprogramma aan de
voorzitter overhandigd, waarna nog een levendige discussie ontstond over de
museumhaven Maassluis en de politieke betrokkenheid in de toekomst. Op 02/02 werd de
groep van der Knaap bestaande uit 10 personen aan boort ontvangen voor een rondleiding
en consumptie. De vergadering van de Stichting Sleepboothaven Maassluis op 11/02 werd
deze keer gehouden aan boord van de Elbe. De bestuursvergadering vond plaats op17
februari.
Op de bijeenkomst met havenwethouder Eitjes en het bestuur Stichting Sleepboothaven
Maassluis werd uiteraard gesproken over de zaken betreffende de haven, het draaiboek
voor het 400 jarig bestaan, ligplaatsen en het uitbaggeren, hiermee zal begin maart
worden begonnen. De Hudson zal een prominente rol vervullen bij de opening van het 400
jarig bestaan op 16 mei. In week 20 zal een begin gemaakt worden met de montage van
een podium over het gehele achterdek van de Hudson. Na installatie van het technische
gedeelte zal het schip verhaald worden naar de Stadhuiskade (ligplaats van de Furie). Op
vrijdag zullen de feestelijkheden aanvangen met veel muziek incl. het optreden van de
“mistery guest”. Zaterdagmorgen vertrek naar de buitenhaven. Het podium zal daarna
gedemonteerd worden en de Hudson zal gereed gemaakt worden voor vertrek naar
Dordrecht (Dordt in Stoom).
Buiten het normale onderhoud werd de douchecel verder opgeknapt en de verlichting
nagezien, de gangway gerepareerd en een lampenrondje gemaakt.
Het dek werd behandeld tegen de groene aanslag en de opbouw gesopt, ook werd er weer
water geladen.

Maart 2014
Het mooie weer van de laatste tijd speelt duidelijk een rol voor wat betreft het aantal
bezoekers, mochten deze maand een 40 betalende bezoekers verwelkomen.
De komende evenementen en de reeds gedane boekingen zullen in de maanden april en
mei voor extra veel belangstellenden zorgen. Voor de vrijwilligers wordt het in ieder geval
een drukke tijd, maar het is altijd weer een sport om het dusdanig in te delen, dat alle
werkzaamheden doorgang kunnen vinden en de vrijwilligers ook tevreden zijn.
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Diverse werkzaamheden konden deze maand weer uitgevoerd worden. Zo werd er nieuwe
verlichting aangebracht onder de sleepbogen op het achterdek en een nieuwe
schijnwerper geïnstalleerd op het sloependek. De zonnetent werd weer aangebracht in
ieder geval tot half mei, waarna ze plaats zal moeten maken voor het te bouwen podium
op het achterdek. Het schavotje werd goed onderhanden genomen en diverse gedeeltes
van het witte huis, alsmede de trap naar het schavotje. Door het vele gebruik van de hoge
drukspuit werd er wederom water geladen. Een aalscholver had een vast stekkie
gevonden in de voormast met het gevolg, dat de brug elke dag vanwege de uitwerpselen
een extra beurt moest hebben. Het koper werd gepoetst en de accommodatie en toiletten
kregen een opknap beurt. Proviand en dranken zijn aan boord, de gasten kunnen weer
komen. Deze week is het gelijk al raak, verwacht voor 01 april 24 gasten voor een lunch
en rondleiding, een drukke dag voor de chef kok en zijn eega, en op 04 april 50 bezoekers
voor een hapje, drankje en rondleiding terwijl het komende weekend de Hudson zaterdag
en ook op zondag open zal zijn vanwege de atelierroute. Glas-en schilderkunst zal tentoon
gesteld worden in de diverse ruimtes aan boord. De bestuursvergadering vond plaats op
31 maart.
Besloten werd o.a. vanuit onze eigen organisatie het bestuur uit te breiden. Het is zeker
voor de toekomst belangrijk, dat meerdere mensen op de hoogte zijn van de bestuurlijke
organisatie. Gezien het feit, dat de Hudson steeds meer betrokken wordt bij allerlei
maritieme en kunstzinnige evenementen en de belangstelling voor het museumschip
toeneemt, is het bestuur van mening, dat het wenselijk is om bepaalde zaken meer op
elkaar af te stemmen. Het bestuur heeft Meeuwis Egbertsen bereid gevonden het een en
ander te coördineren, een soort chef personeelszaken. Jarenlang verzorgt hij reeds tot
volle tevredenheid de indeling suppoosten voor de dienst op de woensdagen
zaterdagmiddag en de rondleidingen op andere dagen.
Tevens is bestuurslid Eric Spanjer bereid gevonden de sinds 2010 vacante positie van 2e
voorzitter in te nemen. Zeker bij eventuele absentie van de voorzitter is het wenselijk, dat
men een aanspreekpunt heeft. Het bestuur is beide heren erkentelijk voor hun
medewerking.

April 2014
De eerste drukke maand van het jaar ligt weer achter ons en we mogen niet ontevreden
zijn. Vooral de belangstelling voor de tentoonstelling kunst aan boord in het kader van de
atelierroute was een groot succes, 496 personen bezochten op zaterdag 5 april en zondag
6 april de tentoonstelling.
Hudson en Kunst & Atelierroute
Jaarlijks wordt er door de
Maassluise kunstenaars een
Kunst en Atelierroute
georganiseerd. Dit jaar was dit
op 5 en 6 april en de HUDSON
had zich hiervoor aangemeld
als bezoekadres.
Twee plaatselijke kunstenaars
hadden zich aangemonsterd om
hun kunst aan boord te laten
zien.
Één kunstenaar had zijn
glasobjecten meegenomen en
de andere haar schilderijen.
Het weekend werd goed bezocht. Het weekend werd voor zowel de kunstenaars en de HUDSON een
groot succes.
Met 18 personen museum bezoek en 107 personen betreffende de ontvangsten aan boord,
komt het totaal in deze maand op 621 bezoekers en was het ook op het financiële vlak
een aantrekkelijke maand. Ook ontvingen deze maand de groep Educatief 50 plus uit Den
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Bosch voor een lunch en rondleiding. Uit Gouda 50 personen van de Historische Vereniging
Gouda en een groep van 14 gepensioneerden uit Naaldwijk.
Door het gunstige weer konden we ook aan dek lekker opschieten. Het witte huis ziet en
weer prima uit, de verlichting aan de zijkant van het stuurhuis werd vervangen en zowel
de trap naar het schavotje alsmede de trapjes naar de brug werden opgeknapt. Op het
achterdek werd het luik van het trossenruim en de railing opgeknapt. De poorten van de
MK kap werden van nieuwe schroeven voorzien en af gekit. De kombuis geschrobd en het
frituurvet vernieuwd alsmede de sluiting van het toilet gerepareerd. Ook het lampenrondje
behoorde weer tot de werkzaamheden. Het volgende project is het opknappen van de
twee sloepen, deze verkeren niet in allerbeste staat, maar zullen hieraan beginnen na
Dordt in stoom. Op 12 april waren enkele leden van het bestuur en bemanning aanwezig
bij de kranslegging voor de omgekomen zeelieden uit Maassluis. De halfjaarlijkse
vergadering met de Raad van Toezicht en Advies vond plaats op 16 april en de
maandelijkse bestuursvergadering op 28/04. Hierbij werden vooral de komende zaken
onder de loep genomen, zoals daar zijn het 400 jarig bestaan van de gemeente Maassluis,
de Dag van de Zeesleepvaart en aansluitend het evenement Dordt in Stoom en in juli het
75 jarig bestaan van de Hudson. Het draaiboek voor deze evenementen vraagt veel
voorbereiding. Met twee maal verhalen in de Maassluise haven, de trip naar Dordrecht en
de vlootschouw aldaar moeten we op voldoende bemanning kunnen rekenen. Altijd weer
de vraag, wie vaart er mee, wie heeft er dienst in Dordrecht, wie blijft er slapen aan boord
en hoe is het vervoer geregeld. De proviandering is een apart punt, de kombuis is voor
minimaal 3 dagen in vol bedrijf en daar hebben we het volste vertrouwen in, zo begint het
museumschip Hudson nog op een echt schip te gelijken. Tijdens de bestuursvergadering
werd ook aandacht gevraagd voor de ziekenboeg. Een van onze mensen verwacht de
uitslag van zijn onderzoeken, terwijl diverse echtgenotes van de bemanning onder
behandeling zijn. Wij wensen hen allen veel sterkte toe en houden contact.

Mei 2014
Op en rond een drijvend podium op de historische zeesleper Hudson is
op 16 mei de viering van 400 jaar Maassluis van start gegaan met een prachtig
muziekspektakel in de havenkom van Maassluis. De volgende dag moest de Hudson vroeg
verhalen naar de buitenhaven om deel te nemen aan de Dag van de Zeesleepvaart. Het
schip bleef in de buitenhaven liggen om op 23 mei te vertrekken naar Dordrecht i.v.m.de
manifestatie Dordt in Stoom. Op 03 mei bezocht een groep 4 daagse lopers van 15
personen de Hudson voor een hapje en een drankje. Op 4 mei werd er door een
afvaardiging van de Hudson een krans gelegd bij het monument “De Boeg” in Rotterdam
namens de Stichting “Help de Hudson”. In de namiddag hing aan boord de vlag halfstok.
De leden van Educatief50 plus uit Den Bosch brachten voor de vierde maal een bezoek
aan de Hudson, deze keer met 14 personen. Deze groep heeft inmiddels afspraken
gemaakt voor nog 4 bezoeken voor wederom rondleiding en lunch.
Het laatste bezoek zal plaats vinden op 07 mei 2015. Om plaats te maken voor een enorm
podium op het gehele achterdek van de Hudson, werd door Piet en Wil alvast begonnen
met de demontage van het frame en zonnetent.
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Gedurende drie dagen waren groepen mensen bezig met de opbouw van het podium en
het aanbrengen van een enorme party verlichting. Na nog een bestuursvergadering op
12/05 werd het schip op14/05 verhaald naar de stadhuiskade. Intussen was het schip
gepavoiseerd en de verlichting aangebracht. Ook de gekleurde 4 banieren van 10 m lengte
waren reeds aangebracht om dienst te doen tijdens de opening.

Na alle feestelijkheden op 16 mei werd het schip op 17/05 s ’morgens vroeg verhaald
naar de buitenhaven om deel te nemen aan de Dag van de Zeesleepvaart, hier vonden
nog diverse optredens plaats op het podium alvorens dit op zondag 18 mei weer werd
afgebroken. In de week voor Dordt in Stoom werd het frame en zonnetent weer
opgebouwd.
Met behulp van twee sleepboten, werd de
Hudson op 23 mei naar Dordrecht gesleept voor
het evenement Dordt in Stoom en er werd s’
avonds weer deelgenomen aan de vlootschouw
en om 22.15 lag de Hudson weer vast.

Op zaterdag en zondag 24/25 mei was het schip opengesteld voor het publiek. Helaas
waren er op 26 mei geen sleepboten beschikbaar om de Hudson naar Maassluis te slepen,
zodat er een extra dag Dordrecht bij kwam. Op 27 mei arriveerde de Hudson in de
buitenhaven, maar kon door omstandigheden niet naar haar ligplaats, zodat het een
nachtje buitenhaven werd, niet de beste plaats om te liggen. Na veel gebel lukte het de
andere dag twee sleepboten te charteren om de Hudson naar haar ligplaats te slepen, de
sleepboten “Mehari” (Henk Wesselius) en de “Maassluis” (Floor Verboom) deden dit op
vakkundige wijze. Onnodig te vermelden dat het voor vele vrijwilligers zeer drukke dagen
zijn geweest. Ik wil dan ook bij deze mijn dank betuigen aan alle vrijwilligers die
daadwerkelijk betrokken waren bij deze manifestaties. Door hun medewerking en inzet is
het geheel zeer succesvol verlopen. Vooral de dagen in Dordrecht zijn slopend en vragen
veel van het uithoudingsvermogen. Een goede voeding is dan ook van groot belang en dat
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was aan de chef kok wel toevertrouwd. In totaal bezochten tijdens deze dagen 681
personen de Hudson.
Ook de normale werkzaamheden werden niet vergeten. Door het te verwachten vele
watergebruik werd er van te voren reeds twee maal water geladen.
Het licht in de winchkamer werd gerepareerd, de koelkast ontdooid en het potdeksel en
berghout bij geplekt. Na reparatie is ook de ankerwinch weer voor gebruik gereed.
Intussen zijn de accommodatie en toiletten weer gereinigd, de eerste groepen in juni
kunnen weer ontvangen worden.

Juni 2014
De maand juni begon al gelijk goed met twee ontvangsten aan boord. Op 2 juni ontvingen
we de fam. Groenheide voor de viering van hun 45 jarige bruiloft. De 22 gasten werden
ontvangen met koffie en gebak. Na de rondleiding werden de drankjes geserveerd en
waren er koude en warme hapjes. Het geheel werd succesvol afgesloten met een Chinese
maaltijd verzorgd door een catering bedrijf. Op 03 juni werd wederom een groep van 21
personen ontvangen van de groep Educatief50 plus uit Den Bosch voor een lunch en een
rondleiding. Deze groep heeft nog een optie genomen voor nog 4 bezoeken, waarvan de
laatste zal plaatsvinden in mei 2015.
De bestuursvergadering van 11 juni werd verzet naar 14 juli. Op 18 juni vond een
zanguitvoering door 30 kinderen plaats op het achterdek. Op 25 juni werden 14 leerlingen
van de Wereldwijzerschool uit Vlaardingen ontvangen.
Helaas hebben we een bezoek van de Business Club Maassluis bestaande uit 20 personen
af moeten zeggen i.v.m. onderbezetting personeel wegens ziekte en vakanties. In de
toekomst hopen we hen van dienst te kunnen zijn.
Op initiatief van Ruud Behrend werd op 30 juni gasten ontvangen van de Tromp Group
voor een rondleiding, drankje en belegde broodjes. Gezien de reacties werd dit zeer op
prijs gesteld en is voor herhaling vatbaar. Ondanks de geringe bezetting op donderdag
gaat het onderhoud gestadig door.
Waar nodig werd er gesopt en de poorten van de MK kap werden onderhanden genomen.
Het touwwerk van de gangway vernieuwd, de waterpomp op druk gebracht en brandstof
generator bijgevuld. De vitrine in de winchkamer heringericht en het standaard kompas
opgeknapt. Inmiddels werd ook begonnen aan het opknappen van de sloepen, Gezien de
staat waarin zij verkeren is hier veel werk aan te doen. Met het afdichten van de kieren,
het schuren, in de grondverf zetten en het aflakken zijn we nog wel enkele weken bezig.
Ook het touwwerk moet vernieuwd worden en de blokken zijn in zeer slechte staat, maar
dat is weer een ander probleem. In juni bezochten 63 personen het museum, in totaal
werden aan boord 149 gasten ontvangen.

Juli 2014
Zoals reeds vermeld in het maandverslag van juni j.l. heeft de Hudson, op initiatief van
Ruud Behrend, de TrompGroup aan boord ontvangen. Gezien de ontvangen reacties werd
het bezoek en de gastvrijheid zeer op prijs gesteld. Ook werden zaken m.b.t.de vergrijzing
van de bemanning en het werven van vrijwilligers voor de toekomst aan de orde gesteld.
De heer Noordam, advocaat te Rotterdam, bood spontaan zijn diensten aan en heeft
inmiddels contact opgenomen met de heren Hietbrink van het STC en Schuddeboom van
het Havenmuseum. Het Havenmuseum heeft momenteel geen oplossing, omdat nog niet
zeker is welke vrijwilligers er vrij komen bij de afslanking van de vloot i.v.m.de fusie met
het Maritiem Museum. Verdere ontwikkelingen moeten dit najaar afgewacht worden. In
ieder geval kan de Hudson een alternatief zijn als de vrijwilligers iets anders zoeken.
Van de STC Group werd een positieve reactie ontvangen. Zij vinden het interessant mee
te werken met een Maritiem Erfgoed. In september zullen Ruud en ik een gesprek hebben
met leden van het College van Bestuur van het Scheepvaart en Transport College.
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In de maand juli werden 52 betalende bezoekers aan boord ontvangen wat het totaal
aantal belangstellenden dit jaar bracht op 1663 personen. Op 05-07 vond in de
binnenhaven het tobbedansen plaats, waarbij ook de Hudson een kleine rol vervulde. De
bestuursvergadering werd gehouden op 14 juli.
Door het mooie weer kon op de donderdagen doorgewerkt worden aan de sloepen. De BB
sloep is nu klaar inclusief het dekzeil, wel moet nog gewerkt worden aan het touwwerk en
de blokken. Inmiddels is men begonnen aan de SB sloep. Buiten de normale schoonmaak
werkzaamheden werd ook de water voorraad aangevuld. De Hudson zal ook dit jaar weer
fungeren als een van de locaties van het Maassluise Filmfestival.

Augustus 2014

In de maand augustus hebben enkele mutaties plaatsgevonden. Suppoost en bestuurslid
Meeuwis Egbertsen o.a. belast met de samenstelling van het maandelijkse schema voor de
dienst van de suppoosten, heeft om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden moeten
beëindigen. Ook zal hij geen deel meer uitmaken van het bestuur. Wij zijn Meeuwis veel dank
verschuldigd voor de uitstekende wijze waarop hij zijn werkzaamheden heeft verricht en
wensen hem voor de toekomst veel sterkte en hopelijk een algeheel herstel toe.
Het bestuur is bijzonder verheugd, dat Piet Hogedoorn zich bereid heeft verklaard de
werkzaamheden van Meeuwis voort te zetten en wensen hem daarbij veel succes toe.
Over het algemeen is augustus een rustige maand geweest. De bestuursvergadering werd
gehouden op 11 augustus en verder bezochten een 30 tal belangstellenden de tentoonstelling
aan boord. Ondanks het soms wisselvallige weer, kon er goed doorgewerkt worden aan het
onderhoud. De accommodatie kreeg weer een goede beurt, de glasplaten in de hutten van de
officieren en bemanning werden onder handen genomen en tevens werd er weer vers water
ingenomen. Intussen werden de werkzaamheden aan de SB sloep afgerond en de
naamplaatjes bevestigd. Ook de davits kregen een schilderbeurt evenals de sloepstoelen. Het
touwwerk, vallijnen en blokken werden afgenomen voor groot onderhoud. Diverse blokken
zullen gerepareerd moeten worden en eventueel vernieuwd. Het sloepzeil werd
schoongemaakt en wederom aangebracht. Afhankelijk van de weer en de geringe bezetting
van de onderhoudsploeg gaat het allemaal niet snel, maar het resultaat mag er zijn en ziet het
sloependek er weer prima uit. Een nieuwe gegadigde heeft zich aangemeld voor de
onderhoudsploeg en dat is positief nieuws. Op 30 augustus vond het filmfestival plaats in
Maassluis. Een van de locaties was het museumschip Hudson. In de salon werd de DVD
“Mensen van het Douanehuisje” vertoond. Met klapstoelen van de wal, projectiescherm en
beamer werd de salon verbouwd tot filmzaal en vond om 12.00 uur de eerste voorstelling
plaats voor genodigden, waaronder het stadsbestuur. Op de volgende uren waren er tot 17.00
doorlopende voorstellingen. Met 68 bezoekers en 27.77 euro in de fooienpot, kon het geheel
succesvol worden genoemd.
Van 05 t/m 07 september zullen weer de Wereldhavendagen plaatsvinden.
De Stichting Sleepboothaven Maassluis zal vertegenwoordigd zijn met een stand aan de
Leuvehaven evenals de “Bruinvisch” die daar afgemeerd zal zijn.
Namens de Hudson zullen de suppoosten Leen van Staalduinen en Alex Gerlofsma aanwezig
zijn. Tijdens Open monumentendag op 13 september zal de Hudson met een
gemeenschappelijke stand te vinden zijn in de Koningshof te Maassluis.
September 2014

In de maand september werd de Hudson druk bezocht. Buiten de 25 personen die het
museum bezochten ontvingen we tijdens Open monumentendag op 13 september nog 70
belangstellenden aan boord. Op 15-09 kwamen in het kader van het 400 jarig bestaan van
Maassluis 90 leerlingen en 13 begeleiders van de basisscholen Spectrum en Balkon het schip
bezichtigen. Uit Den Bosch wederom een groep van de vereniging Eduactief50 plus, deze
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keer 22 personen voor een lunch en een rondleiding met nog een optie voor 3 bezoeken in
2015. In samenwerking met het VVV ontvingen we op 24-09 nog 30 personen voor een
rondleiding, voor de indeler van het suppoosten schema een drukke tijd. Het een en ander
resulteerde van in totaal 250 bezoekers in september. Het onderhoudsteam werd versterkt
met een nieuwe vrijwilliger, de heer Bert de Haan uit Hellevoetsluis, die we prima kunnen
gebruiken. De vergadering van het Cultuur Museum is verplaatst van 01 naar 15 oktober.
De maandelijkse bestuursvergadering werd gehouden op 08 september.
Momenteel wordt er gewerkt aan een vaste camera opstelling voor de Hudson. Een website is
in voorbereiding, dit alles in samenwerking met het Nationaal Sleepvaartmuseum. Voor
toezicht en veiligheid is dit voor ons zeer belangrijk. Gisteren hadden vandalen weer een
voortros losgegooid hetgeen dus ook gevaar opleverde voor de overige scheepvaart in de
haven. Momenteel wordt er gewerkt aan de tuigage van de sloepen en davits, tevens worden
de blokken gerenoveerd. Het hekwerk op het schavotje staat weer mooi in de verf. Gelukkig
hebben we vrijwilligers aan boord met kennis van zaken zoals b.v. het splitsen van staaldraad
zodat dit alles in eigen beheer gedaan kan worden. De accu’s werden nagekeken, de
glasplaten van de kooien gereinigd en de accommodatie en toiletten schoongemaakt. In
verband met de komende Furieade wordt vrijdag het schip weer gepavoiseerd en zal de
verlichting aangebracht worden.
Oktober 2014
Door het goede weer in de maand oktober kon er aan dek veel aan het onderhoud gedaan
worden. Na het opknappen van de sloepen kon er verder gewerkt worden aan het
aanbrengen van de tuigage, de vallijnen en de blokken. Het gat in de SB goot werd met
een patch gedicht en in de menie gezet, verder werd een gedeelte van de goten gebikt, de
brug werd ontdaan van de vogeluitwerpselen en twee vlaggenlijnen in de voormast
werden vervangen. De voorraad dag staten suppoosten werd aangevuld tevens werd de
kist met verkoopartikelen gereed gemaakt voor de komende Furieade. De kraam voor de
Hudson wordt door ons gebruikt alsmede door de heren van World Ship Society, zij zorgen
al jarenlang tot volle tevredenheid de verkoop activiteiten. In de matrozenhut SB werd
een lekkage geconstateerd en hieraan aandacht besteed. Verder werden de trossen weer
doorgehaald, water geladen en de kombuiskasten opgeruimd.
Met het binnenvaren van de Furie werd op 03 oktober de 35e Furieade geopend en werd
de viering van het 400 jarig bestaan van de Gemeente Maassluis afgesloten. Mede door
het mooie weer op 04 oktober werd het geheel een groot succes. Zeker 5 a 600 personen
bezochten de Hudson en gebruikten het schip als opstapje voor de rondvaart door de
haven, welke elk jaar weer belangeloos verzorgd werd door de Kon. Roeiersver.
Eendracht. Door het plaatsen van de fooienpot bij de gangway en het professionele
verhaaltje van Dick was het ook financieel gezien voor ons een goede dag.
Na de Furieade werd er schoon schip gemaakt, het meubilair, railingen en de glasplaten
werden ontdaan van alle vette handjes, vingerafdrukken en werd de stofzuiger te
voorschijn gehaald. Op 09-10 werden filmopnames gemaakt van de kombuis door de fa.
Dubbel Click. De bestuursvergadering met de Raad van Toezicht en Advies vond plaats op
15 oktober. Vijf dagen daarna de vergadering van de stichting Sleepboothaven Maassluis,
welke gehouden werd aan boord van de Elbe. Afgesproken werd binnenkort
een gecombineerde vergadering te beleggen met alle besturen van de stichtingen alsmede
de raden van bestuur en belanghebbenden m.b.t. een lange termijn visie betreffende de
stichting Sleepboothaven Maassluis en een verregaande samenwerking onderling.
Met Ruud Behrend (lid van de Raad Toezicht en Advies) werd op 02 oktober een bezoek
gebracht aan het Scheepvaart en Transport College te Rotterdam. Tijdens een prettig
gesprek met de heer Albert Bos, commercieel directeur, werd bekeken hoe het STC op
welke wijze dan ook van belang kan zijn voor de Hudson. Wij zullen binnenkort hierover
worden geïnformeerd. De gesprekken met de scholen zijn intussen afgerond en de
leerlingen van de Ichthusschool. 30 leerlingen + 5 begeleiders hebben het schip op 28
oktober reeds bezocht.
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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:
L. Bakker, voorzitter
W. van der Linde, secretaris
M.J. van Stijn, penningmeester
P. van der Linde
E. Spanjer, 2e voorzitter
Secretariaat: "Stichting Help de Hudson"
Postadres: postbus 265
3140 AG Maassluis
Telefoon: 010-4359498
0654795037
Bankrek.nr: NL25RABO0149046022
Ligplaats Hudson: Haven Maassluis
Openingstijden: wo + za 14:00 tot 17:00
E-mail:

info@museumschiphudson.com

Website:

www.museumschiphudson.com

Wordt ook vriend of
vrijwilliger van de Hudson
Aanmeldingsformulier
Ik wil graag vriend worden en
stort ………… Euro
Vrijwilliger worden bij Stichting
Help de Hudson
Naam
………………………………….
Adres
………………………………….
Postcode
………………………………….
Woonplaats
………………………………….
Telefoon
………………………………….
E-mail
………………………………….
Formulieren opsturen naar secretariaat
of afgeven aan boord van de Hudson
Betalingen s.v.p. op bankrekening nr.
NL25RABO0149046022
t.n.v. "Stichting Help de Hudson",
Rotterdam o.v.v. Vriend.
Als vriend voor min. 15 Euro heeft u met
een introducé altijd vrij toegang tot het
museumschip, d.w.z. tijdens
de gepubliceerde openingstijden.
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.
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