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Het bestuur 

Op 1 januari 2016 bevond het bestuur zich in de volgende samenstelling: 

- J.R.K. (Hans) Ploeg, voorzitter; 

- P.C. (Pieter) Stamperius, secretaris (en contactpersoon voor de Vereniging Vrienden van het 

Museum Maassluis); 

- L.J.H. (Leo) van Mil, penningmeester; 

- C.W. (Kees) Tempelaars, namens de Historische Vereniging Maassluis; 

- E.R. (Erwin) Weegenaar (contactpersoon voor de Historische Vereniging Maassluis). 

      -     J. (Jan) Buijsse (publiciteit en P.R.) 

Pieter Stamperius trad uit het bestuur op 11 januari 2016, waarna de post van secretaris werd  

overgenomen door J.J. (Hans) Eijsackers. 

 

Naast een aantal overlegmomenten in kleinere kring kwam het bestuur in het verslagjaar 5 keer bijeen. 

Aan de bestuursvergaderingen werd zo veel mogelijk deelgenomen door de vaste medewerkers F. 

(Friedie) Kloen (educator) en P. (Pieter) van Houten (conservator). 

Het bestuur hield zich in het verslagjaar voornamelijk bezig met de organisatie van het museum, de 

werving van vrijwilligers, de planning van de tentoonstellingen, de financiën, de publiciteit, de externe 

contacten en het up to date houden van het gebouw.  

Het bestuur heeft in voorgaande jaren deelgenomen aan lokale culturele verdiepingsprocessen en heeft 

daarmee inbreng gehad in de gemeentelijke Cultuurvisie “Aantrekkelijk wonen, werken en leven in 

Maassluis”. 

Pieter van Houten heeft zitting in de HVM-Klankbordgroep van de Canon voor Maassluis. 

Het aantal aan het museum bestede vrijwilligersuren van het bestuur bedraagt ongeveer 800. Ook door 

het vaste personeel zijn vele uren buiten hun normale aanstellingsuren aan het museum besteed.  

 

Financiën 

Het financiële jaarverslag 2015 werd door het bestuur vastgesteld en aan de gemeente aangeboden. De 

gemeente verleende voor dit verslag vrijstelling van controle door de accountant. Wel is er 

accountantscontrole uitgevoerd op de subsidie die door het Fonds S.V. e.o. is verstrekt voor de 

verbouwing.  

Voor het verslagjaar was een gemeentelijke bijdrage beschikbaar van € 120.000,-. Als gevolg van de 

restitutie van salariskosten (de langdurige ziekte van Pieter van Houten) ontstond een eenmalig extra 

budget van circa € 13.000,-, dat gebruikt is bij een aantal noodzakelijke aanschaffingen en interne 

verbeteringen. Daarnaast zijn voor zeer bescheiden bedragen enkele schilderijen voor de collecties 

aangeschaft. Hieronder worden deze aanschaffingen of investeringen nader genoemd (zie ook de 

paragraaf “Verwervingen, bruiklenen e.d.): 

 Nieuw systeemplafond Tuinzaal, De Vrieskabinet, Trappenhuis 

 Dieptereiniging vloer Tuinzaal 

 Grote schoonmaak Tuinzaal 

 Kunstwerk 16635 C.W.Smith de ‘Wippersmolen’ 

 Kunstwerk 17287 Ton Delfos ‘Perspectief vanuit de Rotonde’ 
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Voor de gedetailleerde verantwoording van de financiën over het boekjaar 2016 wordt verwezen  naar 

het separaat uitgebrachte ‘Financieel Jaarverslag’. 

 

Contacten met de gemeente Maassluis 

Met de gemeente in de personen van wethouder D. (David) van der Houwen en de heer W.L.J. (Wim) 

Maagdenburg is regelmatig overleg geweest door voorzitter, secretaris en/of penningmeester van de 

stichting Museum Maassluis over financiële en personele zaken. 

Bij het aftreden van wethouder Van der Houwen werden zijn cultuurtaken overgenomen door de 

burgemeester. 

In de gemeentelijke begroting voor 2016 en in de meerjarenraming 2016 – 2019 is tot grote vreugde 

van het bestuur voor het Museum een bedrag van € 120.000 opgenomen en in de raad vastgesteld. 

Over bouwkundige en technische zaken het museumpand betreffende was er regelmatig overleg tussen 

de conservator en Leen van der Struijs van de de afdeling Accommodatiezaken van de gemeente. Zo is 

de pui van het pand geschilderd en was er regulier onderhoud aan luchtbehandeling en CV. 

 

Samenwerking met andere organisaties 

Sinds juli 2014 is de Historische Vereniging Maassluis ingetrokken in het bovenkantoor van het 

museum. Het HVM-bestuur hield haar bestuursvergaderingen in de Podiumzaal, haar Algemene 

Ledenvergadering en de kerstborrel voor haar leden in de Tuinzaal.  

Ook de diverse commissies en werkgroepen van de HVM vergaderen of komen anderszins bijeen in 

het Museum. 

Het museum heeft een statutair vastgelegde band met de Vereniging Vrienden van het Museum 

Maassluis. Aan de vergaderingen van het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Museum 

Maassluis werd namens het bestuur deelgenomen door Hans Ploeg of Hans Eijsackers voor 

uitwisseling van informatie en afstemming van activiteiten. De Vereniging Vrienden hield haar 

jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Tuinzaal op 5 april 2016. Van de activiteiten van de 

Vrienden wordt nog elders in dit verslag blijk gegeven. 

Er is in de afgelopen jaren een hechte samenwerking ontstaan met de Maassluise Kunstenaars en de 

Kunst- en Cultuur-Academie. In de paragraaf “Tentoonstellingen” wordt daar nader op ingegaan.  

Het museum is vertegenwoordigd in de Werkgroep Cultuurmenu Basisonderwijs (v/h Kunstzinnige 

Vorming Schooljeugd), die al sinds de jaren tachtig actief is in Maassluis. In deze werkgroep zijn 

vertegenwoordigd: alle culturele instellingen in de regio Maassluis die het aanbod leveren, de 

cultuurcoördinatoren van de basisscholen, de Culturele Raad Maassluis en een coördinator vanuit de 

gemeente Maassluis. 

Pieter van Houten heeft zitting in de HVM-klankbordgroep van de Canon van Maassluis. 

De Govert van Wijnstichting vergadert tegenwoordig in het museum. 
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Tentoonstellingen (T=Tuinzaal, P=Podiumzaal, V=De Vries Kabinet) 

- Bolderproject (Educatie) in V en beschilderen van havenbolders met leerlingen van het Basis 

Onderwijs (januari/februari). 

- Minipresentatie ‘Eten’ in P (januari t/m maart). 

- Tentoonstelling ‘Johann Oberreiter 1904 – 1964’ in T (januari t/m /maart). 

-  Tentoonstelling ‘Dualistisch Fauvisme, Frans Bianchi’ in T en V (april t/m juli). 

- Tentoonstelling ‘Het goud van Maassluis, Maassluise Kunstenaars’ in P (april t/m juni) 

- Tentoonstelling ‘Middenstand’ in V (augustus t/m november). 

- Minipresentatie ‘Stillevens uit het depot’ in V (juli/augustus). 

- Tentoonstelling ‘Fotoworkshop Maassluis exposeert’ in T (juli/augustus). 

- Tentoonstelling ‘Pim van Halem, het wereldhavencomplex’ in T (september t/m november) 

- Tentoonstelling ‘Stap in het Maassluis van Henk Fortuin, een wandeling’ in T (december t/m maart 

17). 

- Tentoonstelling ‘De os en de Ezel … in Maassluis’ in hal, P en V (december/januari 17). 

Het aantal bezoekers bedroeg ruim 4951, inclusief 742 leerlingen van de basisscholen en 406 van de 

middelbare scholen. 

 

Educatie in het museum in 2016 

In het kader van het Cultuurmenu maakten leerlingen van groep 5 kennis met de vele aspecten van het 

Museum Maassluis: zij bekijken dan met de museumdocent de tentoonstellingen over kunst en 

historie, leren kijken naar kunst en ervaren dat kunst inspireert om zelf aan de slag te gaan. Ter 

voorbereiding wordt daartoe eerst op school een gastles gegeven over de taken van een museum, zoals 

verzamelen en dat goed tentoonstellen. 

In het actieve deel bezochten de leerlingen een tentoonstelling en bekeken kleur, compositie, 

materiaalgebruik van een door hen gekozen schilderij en maakten later op de educatiezolder aan de 

hand van hun notities zelf een schilderij. Voor het historische aspect verzamelen de leerlingen oude 

voorwerpen om daar een kleine expositie van te maken. Al hun creaties werden met de museumdocent 

besproken. 

Met het Voortgezet Onderwijs, waaraan het Lentizcollege Reviuslyceum Maassluis deelnam, werd een 

soortgelijk programma doorlopen, zij het op een hoger niveau en met hedendaagse middelen, zoals i-

pad en telefoon. 

Aan het Cultuurmenu werd deelgenomen door: 742 leerlingen van de basisscholen. 

 

Activiteiten en bezoeken 

 In januari maakte de EO in het kader van de TV-serie ’Geloof en een hoop liefde’ opnamen in 

het museum. De belangstelling ging uit naar artefacten m.b.t. Dr. Abraham Kuyper. 

 Nationale Museumweek 16/17 april tegelijk met de Kunst- en Atelierroute Maassluis. 
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 In opdracht van de Museumvereniging werden er in het museum opnamen gemaakt met 

vrijwilliger Henk over vrijwilligers in Nederland Museumland. 

 In de tuin staan sinds april bijzondere helderblauwe beelden van Jacqueline Specken. 

 Tijdens de Open Monumentendag op 9 september was het Museum langer en gratis open..In 

het kader van het Preuvenement waren de hapjes verzorgd door De Waker. 

 Medewerking aan de Week van de Cultuur in april/mei. 

 Er was een excursie voor de vrijwilligers naar museum Vlaardingen, alwaar we warm werden 

ontvangen!. 

 

Aanwinsten, schenkingen, bruiklenen en verwervingen 

 De Vrienden van het Museum schonken het Museum in het verslagjaar een bedrag van € 8299,- 

t.b.v.: een presentatietafel, garderoberek, schilderwerk trap/balken, zonwering Tuinzaal, 

dataloggers, uitllijnlaser.                       

 Ook leverden de Vrienden een bijdrage  aan de eindejaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers.  

 Door de stichting zelf werden diverse werken aangekocht: Steam-By (fotoboek scheepsparade 

bij afscheid burgemeester Karssen), proefschrift J.W.Janzen (1921), stripboek ‘Jeutje 

torpedo’s’ van Jan Booster.  

 Een groot aantal – meestal kleinere objecten – werd aangekocht of geschonken, zoals boeken 

met enige relatie tot de historie van Maassluis, foto’s, schilderijen en herinneringsvoorwerpen. 

- Diverse foto’s intocht St. Nicolaas November 2016 

- Enkele museale kunstwerken zijn overgedragen van de Kunstuitleen Maassluis aan het 

museum 

- Serie foto’s gebedshuizen in Maassluis 

- Ets Havenkom met Furie van Willem Veldhorst 

- Legpuzzel van Lely 

- Potloodtekening Haven van E. Zwolsman 

- Tekening Schanseiland, A. Hollaar 

- Divers lagere school naaiwerk (1910) 

- Maquette deel Westwijk en maquette Mesdaglaan 

- Technische tekening oorlogsmonument Van der Lelykade, A. Warnaar 

- Promotie materiaal HVM 

- Beeld A. Kuyper, Andras Veto 

- Diverse boeken van uitgeverij De Brouwerij Maassluis 

- Enkele exemplaren van ‘Het laatste nieuws’ mei 1945 

- Houtsnede, kleurendruk ‘Furieade’, Luuk Scholten 

- Kledinghanger Swagerman  

- Schilderij , ‘De Wip en Zuidvliet’ B.C. Ettinger (bruikleen) 

- Schilderij ‘De familie Van Embden’ (bruikleen) 

- Serie van 100 foto’s van Maassluise websites 

Alle  binnengekomen objecten werden beschreven of gefotografeerd en voorzien van een 

registratienummer opgenomen in het AdLib systeem. 

 

De vrijwilligers 

In het vrijwilligersbestand vonden kleine veranderingen plaats. Het totale aantal stabiliseerde zich op 

46, de leden van het bestuur niet meegerekend. De verdeling binnen dit bestand onder leiding van 

conservator en educator naar educatie, tentoonstellingen, conserveren & registreren, balie & 
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administratie en de bibliotheek werkt prima  en is een succesvolle formule bij het met weinig mensen 

vervullen van de vele taken binnen het Museum. Voor de tuin heeft zich een enthousiaste vrijwilliger 

(Ronald van Tongeren) aangemeld, die op een vaste dag in de week het tuinonderhoud op zich neemt. 

Voor de website en de adressenbestanden zijn sinds 2015 Peter Farla, resp. Mitchel Brouwer  

toegetreden. 

Door middel van de “Ditjes en datjes” van Pieter van Houten werden alle betrokkenen regelmatig op 

de hoogte gehouden van activiteiten en andere wetenswaardigheden van het Museum. 

Op 21 december genoten vrijwilligers, eigen bestuursleden en bestuursleden van de Vrienden van het 

Museum Maassluis van een eindejaars-/kerstdiner in de Tuinzaal, waarbij de catering werd verzorgd 

door ‘Gioia Italiana’. Dit feestelijke samenzijn werd, zoals eerder gemeld,  financieel mogelijk 

gemaakt door de Vrienden van het Museum Maassluis. 

In samenspraak met de balievrijwilligers zijn door Hans Ploeg de roosters voor de baliebezetting 

opgesteld voor een periode van drie maanden vooruit. Deze roosters voorzien van de e-mailadressen 

werken prima in geval van verhinderingen en vervangingen. 

Diverse vrijwilligers hebben in 2016 cursussen gevolgd bij het Erfgoedhuis in Delft o.a. over 

klantvriendelijkheid, good housekeeping, het nummeren van objecten, sponsoring en fondsenwerving. 

Het aantal door de vrijwilligers in 2016 bestede uren bedroeg om en nabij de 3500. 

 

Publiciteit 

Met grote regelmaat werden persberichten en nieuwsberichten uitgebracht voor de pers en de 

vrijwilligers over de verbouwing, tentoonstellingen, openingen, educatie voor schoolklassen en over 

het werk van de vrijwilligers. De lokale en regionale media werden daar zo veel mogelijk bij 

betrokken.  

De website functioneert goed en wordt regelmatig bijgehouden door de in september aangeworven 

webmaster Peter Farla. Met de plaatsing van de jaarverslagen op de website is nu ook voldaan aan 

onze ANBI status. 

Lange tijd heeft de website “Joods leven in Maassluis”, gemaakt in 1999 bij de gelijknamige 

tentoonstelling, naast de museumwebsite bestaan. Deze website wordt opgeheven en de informatie 

wordt in 2017 toegevoegd aan de museumwebsite.  

 

Tot Slot 

Het jaar 2016 was rijk aan activiteiten en verliep voorspoediger dan 2015, wat bijvoorbeeld aan het 

bezoekersaantal te zien is: 4951 tegenover 4318 in 2015:. Ook werd de  samenwerking met andere 

instanties geīntensiveerd.   

De inzet van heel veel tijd, enthousiasme en doorzettingsvermogen van de vrijwilligers en de vaste 

krachten was groot en is voor het goed functioneren van het museum onontbeerlijk. Met de 

gemeentelijke bijdrage van € 120.000,- zijn we er in geslaagd het museum basaal te laten 

functioneren. Het is daarom verheugend dat deze bijdrage in de komende meerjarenbegroting van de 

gemeente is bestendigd. 
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 Door een financiële ‘meevaller’ was het mogelijk enkele technische en interne zaken te verbeteren of 

te vervangen. Het vrijwilligersaantal stabiliseerde zich op 46 personen, die met het bestuur en de 

vaste medewerkers er voor staan het museum een gewaardeerde plaats te geven in de cultuur en 

historie van Maassluis. 

 

Vastgesteld door het bestuur van de stichting Museum Maassluis in de bestuursvergadering van 13 

april 2017 

De voorzitter: De secretaris: 

Ing.J.R.K. Ploeg Drs. J.J.Eijsackers 


