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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van het Stadsmuseum Hellevoetsluis, waarin o.a. voor de subsidiëring op
hoofdlijnen verslag wordt gedaan van het reilen en zeilen van het museum in 2015
Het verslag is ingedeeld in de rubrieken Bewaren, Bewerken, Benutten en Bedrijfsvoering.

Bewaren
Acquisitie
De collectie van het Stadsmuseum is dankzij schenkingen ook in 2015 weer uitgebreid met een flink
aantal voorwerpen, foto’s, boeken ansichtkaarten en filmpjes. Het Stadsmuseum is de schenkers –
veelal (oud-) Hellevoeters – dankbaar voor deze schenkingen. Daarnaast is er een aantal voorwerpen,
prenten en boeken aangekocht. Enkele bijzondere aanwinsten zijn: 2 ijzeren kanonkogels van
omstreeks 1800, houtsnede van de heer Nordberg, boek Voorne-Putten in oorlogstijd. Alle aanwinsten
worden in een Excel-bestand opgenomen met daarin een omschrijving van de aanwinsten en de
herkomst van de schenking of aanwinst.

Depotruimte
Een deel van de collectie wordt bewaard in een tweetal ruimten in het Stadsmuseum zelf. Het betreft
hier de documentatie, boeken, fotocollectie, prenten en kleine voorwerpen. Voor de grotere objecten
beschikt het Stadsmuseum over een depotruimte op het industrieterrein Kickersbloem. Er wordt veel
zorg besteed om de collectie in een goede staat te bewaren en er bestaat een grote behoefte aan een
depot die aan museale eisen voldoet, zodat de voorwerpen in veilige en optimale klimatologische
omstandigheden beheerd kunnen worden.
Digitaliseren
De medewerkers van het Stadsmuseum hebben dit jaar duizenden foto’s kaarten en afbeeldingen
gescand, ingevoerd en beschreven in de database Cardbox. Inmiddels zijn er beschrijvingen van ruim
17.600 foto’s, 700 boeken en 560 voorwerpen vastgelegd en doorzoekbaar gemaakt. Daarnaast zijn
er een groot aantal boeken gescand en vertaald.
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Benutten
Tentoonstelling
De expositie die in 2015 was ingericht had als titel ‘Hellevoetsluis 70 jaar vrij’. Dit seizoen kon men
onder meer de expositie bekijken over Hellevoetsluis tijdens de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding,
met extra aandacht voor de sloop van de westzijde door de Duitse bezetters. Bij de expositie is er veel
gebruik gemaakt van filmmateriaal en beeldmateriaal. De tentoonstelling werd in april geopend met
een bezoek van waarnemend-burgemeester Tempel. De burgemeester werd opgehaald met een
leger-Dodge uit de Tweede Wereldoorlog. Onder het genot van een hapje en een drankje kregen de
genodigden en bezoekers een presentatie over de nieuwe expositie. Dit was tevens een goede
gelegenheid om de nieuwe bedrijfskleding te tonen. De overhemden en blouses zijn limegroen met
het logo op de borst.

45-jarig bestaan
Op 7 september bestond het Stadsmuseum 45 jaar. Dit werd samen met de wethouder, donateurs
genodigden en vrijwilligers gevierd met o.a. een modeshow in oude klederdracht, door het Museum
De Duinhuisjes uit Rockanje. Er werd ivm het 45-jarig bestaan een gedichtenwedstrijd georganiseerd.
Het gedicht moest over Hellevoetsluis gaan en werd onderverdeeld in 3 categoriën: basisscholen,
voortgezet onderwijs en inwoners van Hellevoetsluis. De gedichten werden door een jury beoordeeld
en de prijswinnaars kregen een passende prijs uitgereikt.
Oorlogswandeling
In samenwerking met Stichting Verdedigingswerken werd door HIT Hellevoetsluis een
oorlogswandeling georganiseerd met als thema “Hellevoetsluis in oorlogstijd”. Hierbij werd het
Stadsmuseum betrokken doordat na de wandeling het museum werd bezocht en men na koffie met
gebak een rondleiding kreeg.
Erfgoed met klasse(n)
In samenwerking met het Museumplatform, de gemeente Hellevoetsluis en diverse andere
deelnemende musea wordt aan het project Erfgoed met Klasse(n) deelgenomen. Hierbij maken
leerlingen van de bovenbouw van het lager onderwijs kennis met de musea in Hellevoetsluis.
Aan de hand van een speurtocht ontdekken de leerlingen op speelse wijze de collectie van het
Stadsmuseum, waarna aan de hand van een uitleg en een filmpje nader wordt ingegaan wat het
museum verzamelt en tentoonstelt. Gedurende de maanden oktober en november bezochten 17
klassen met in totaal 399 leerlingen het museum.
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Scholenbezoek
Naast de bezoeken ivm Erfgoed hebben we nog andere scholen ontvangen.
1 basisschool uit Zuidland met 27 leerlingen, Jacob van Liesveldt met 270 leerlingen van het
kunstcircuit en de Zeisles.nl met 13 leerlingen.
Online
De website mag zich verheugen in een behoorlijke populariteit. Gedurende 2015 is de site door vele
bezoekers bezocht. De inhoud wordt regelmatig aangevuld met nieuwsberichten over activiteiten en
nieuwe aanwinsten. Om alles goed te laten verlopen wordt de website door twee vrijwilligers van het
Stadsmuseum onderhouden.
Verder heeft het Stadsmuseum een pagina op Facebook, waar onder meer wekelijks een onderdeel
uit de Canon van Hellevoetsluis wordt toegelicht en waar de wekelijkse bijdrage die het Stadsmuseum
in Groot Hellevoet verzorgt wordt gepubliceerd.
Informatieverstrekking
Door bezoekers, de gemeente, musea en andere partijen worden regelmatig vragen gesteld over de
historie van Hellevoetsluis. Om hier antwoord op te geven wordt onderzoek verricht in de collectie. In
de meeste gevallen kan de vraag worden beantwoord, soms wordt de vraag doorgespeeld naar
bijvoorbeeld het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg.
Uitgave
Het Stadsmuseum heeft het boek ‘Wijken voor de Wall’ uitgegeven; dit boek is geschreven door ons
bestuurslid Bob Benschop.
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Vestingdagen
Dit jaar heeft het Stadsmuseum voor de eerste keer deelgenomen aan de Vestingdagen. Er stonden 2
kramen met o.a. papierknutselwerk, oude voorwerpen van het museum, en tevens kon men
voorwerpen kopen.

Bewerken
Documentatie
Naast het digitaliseren wordt er ook veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de collectie
documentatie. Met name het bijhouden van het krantenknipselarchief vergt veel inspanning. Deze
collectie vormt echter een belangrijke bron van informatie over talloze onderwerpen uit de
geschiedenis van Hellevoetsluis. Drie dames werken wekelijks een dagdeel aan het verwerken van
aanwinsten.
Bibliotheek
Het Stadsmuseum verzamelt boeken die een raakvlak hebben met Hellevoetsluis. Inmiddels is een
behoorlijke bibliotheek opgebouwd, die jaarlijks wordt uitgebreid. De boeken zijn verkregen door
aankoop of schenking. De titels worden verwerkt in een excel-bestand, zodat de standplaats
eenvoudig terug is te vinden.
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Bedrijfsvoering
Financieel
Het museum is financieel gezond. Van de donateurs kwam weer een aardig bedrag binnen. Ook voor
het werk voor Erfgoed met Klasse(n) heeft het Stadsmuseum een vergoeding gekregen. De subsidie
van de gemeente was lager dan voorgaande jaren, zodat er minder budget is voor o.a. digitaliseren
van de collecties en vervanging van de computerapparatuur en software.
Beleidsplan
Door het Stadsmuseum is in 2014 al een beleidsplan opgesteld. Het bevat een situatieschets van de
situatie in het Stadsmuseum en een overzicht van de wensen en mogelijkheden om het museum
verder te professionaliseren. Grootste knelpunt blijft de tentoonstellingsruimte, die op een
bovenverdieping verre van optimaal is. Het rapport is ter kennisgeving naar de gemeente
Hellevoetsluis gestuurd. Over dit rapport is wederom een gesprek geweest met de wethouder en
afdeling TECS. De uitslag van het rapport en visie is nog niet bekend.
Bezoekers
Het Stadsmuseum heeft dit jaar 1374 bezoekers ontvangen, waarvan 399 leerlingen van het
basisonderwijs in het kader van Erfgoed met Klasse(n). Ook hebben we 270 leerlingen van het Jacob
van Liesveldt College, 13 van de Zeisles en 27 leerlingen van basisschool de Bongerd uit Zuidland
mogen ontvangen. Het aantal bezoekers is in totaal nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar. Enkele
drukke dagen waren de opening van het museumjaar, het Museumweekend, Vestingcode, de
Vestingdagen en het 45-jarig jubileum.
Ook zijn er gedurende het jaar groepen langsgeweest, die op afspraak een rondleiding kregen door de
heer Van Kralingen.
Verspreid over het jaar hebben we ook regelmatig bezoekers mogen ontvangen die voorwerpen
meebrachten of informatie vroegen. Dankzij de uitgebreide collectie en archief konden we deze
bezoekers in de meeste gevallen van dienst zijn.
Een punt van zorg is wel dat het vooral in de zomermaanden erg rustig was in de Vesting. Het is
regelmatig voorgekomen dat er in het weekend geen bezoekers kwamen.

Vrijwilligers
Het bestuur wordt gevormd door Rich van Kralingen (voorzitter), Leo Koster (penningmeester) en Bob
Benschop (lid, tijdelijk secretaris). Helaas is de vacature van secretaris nog steeds niet vervuld, een
deel van de werkzaamheden wordt door de andere bestuursleden en vrijwilligers gedaan.
Bij het stadsmuseum werken momenteel 18 vrijwilligers.
De baliebezetting was in 2015 een blijvend punt van zorg. Er zijn geen nieuwe baliemedewerkers
gevonden en daardoor was de belasting van de ‘vaste’ vrijwilligers vaak hoog. Door hun inzet is het
toch gelukt om de baliebezetting rond te krijgen.
De jaarafsluiting van de vrijwilligers was dit jaar op donderdag 16 december. Met een kerstlunch bij
‘De Admiraal’ werden ze allen bedankt voor de inzet.
Museumcontacten
De deelname aan het Museumplatform beperkt zich noodgedwongen nog steeds tot het volgen van
de berichtgeving en waar mogelijk deelname aan gezamenlijke activiteiten, zoals de opening van het
museumseizoen.
De contacten met de andere musea in Hellevoetsluis zijn goed en waar mogelijk wordt medewerking
verleend aan verzoeken om informatie, met name uit onze digitale database of uitlenen van
voorwerpen.
Ook met instellingen als het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg worden goede contacten
onderhouden.
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Public relations
Door middel van folders, de website, de pagina op Facebook en artikelen in lokale kranten blijft het
Stadsmuseum werken aan de naamsbekendheid.

Tot slot
Uit dit jaarverslag blijkt dat de Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis volop in de beweging is en met
zijn tijd meegaat. Juist dankzij de wekelijkse inzet van onze vrijwilligers hebben we dit afgelopen jaar
veel bereikt en verwachten nog veel meer te bereiken in 2016! Met veel plezier hebben de
medewerkers gezamelijk hard gewerkt om de geschiedenis van Hellevoetsluis levend te houden.
Naast de inzet van de vrijwilligers is ook de financiele steun van de donateurs en de subsidie van de
gemeente broodnodig om ons in staat te stellen ons werk te blijven doen.
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