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2020 stond in het teken van ‘Maassluis 75 jaar Vrijheid’ 
In 2019 is hiervoor de Stichting Publieke Evenementen Maassluis (SPEM) 
opgericht en de Werkgroep Maassluis 75 Jaar Vrijheid. De stichting bestaat  
uit voorzitter Chris Zweers, penningmeester Henny Wesselius en secretaris  
Victor Kappelhof. 
 
Doel: het ondersteunen en actief vormgeven van de meer dan 40 geplande 
evenementen in Maassluis: het coördineren van de events, het aanvragen van 
bijdragen van fondsen en sponsors, en toekennen van de bijeengebrachte 
gelden, waaronder ook de subsidie van gemeente Maassluis. 

 
2020 liep anders: corona zette het hele programma op zijn kop. In dit verslag besteden we 
aandacht aan alle oorspronkelijk geplande events, ook aan de activiteiten die helaas niet door 
konden gaan. Want de meeste van deze events zijn wel degelijk voorbereid en hebben 
vrijwilligers er veel tijd in gestopt. Ook benoemen we de events die erbij zijn gekomen – als 
alternatief programma. Als eerste behandelen we de algemene zaken die dit jaar voor SPEM 
zijn uitgevoerd: de oprichting, aanvragen en gesprekken met fondsen en sponsors. 
 
Doel van de organisatie is het bewust maken van bewoners van 75 jaar Vrijheid. De activiteiten 
zijn erop gericht om zoveel mogelijk verschillende groepen Maassluizers aan te spreken en te 
betrekken, zodat einde van het jaar zo goed als iedereen het thema ‘vrijheid’ op 1 of meerdere 
manier(en) heeft meegekregen, liefst een aantal keer in dit jaar. 
 
Oprichting SPEM 
In augustus 2019 is SPEM (voluit: Stichting Publieke Evenementen Maassluis) opgericht.  
Op 7 augustus 2019 werd de oprichtingsakte ondertekend en bij de Kamer van Koophandel 
ingeschreven. Verder werden basisvoorzieningen als bankrekening en website in orde gemaakt. 
SPEM kon daarmee aan de slag met voorbereidingen voor het herdenkingsjaar. Ook werd de 
ANBI Status aangevraagd en toegekend aan de stichting. 
 
Aanloop naar 2020: fondsen en subsidies 
In aanloop naar 2020 (eind 2019) was prioriteit om fondsen te informeren over de oprichting 
van SPEM en moesten begrotingen worden vastgesteld en subsidies aangevraagd. Gemeente 
Maassluis kon als eerste een subsidie toekennen, een basis die aangevuld zou worden met 
bijdragen van andere partijen.  
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Aanvraag subsidie bij provincie  
Een grote aanvraag was richting Provincie voor een substantiële bijdrage. Hierin is veel tijd gaan 
zitten: het vaststellen van de projectbegrotingen, de jaarbegroting, het aanvragen van een 
DIGID voor de Stichting etc. etc. Helaas is deze subsidie niet toegekend, door ontbreken van de 
gemeentelijke toezegging op de datum van de aanvraag. Bij aanvulling in de week erop bleek 
de subsidiepot reeds leeg. De gevoerde bezwaarprocedure leverde geen resultaat op.  
 

 
Fondsen en subsidie-aanvragen 
Naast gemeente en provincie is SPEM in overleg geweest met de volgende fondsen 
- Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. (diverse toezeggingen) 
- Deltaport Donatiefonds 
- Govert van Wijn Stichting 
- De Groot Fonds 
- Prins Bernhard Cultuurfonds 
- Mondriaan Fonds 
- Elise Mathilde fonds 
- Bijdragen van ondernemers (minimaal) 
 
Omdat er in 2020 veel dingen niet doorgingen werd het moeilijk om meer aanvragen te doen. 
 
 
SCEM 
In 2020 is regelmatig overlegd met SCEM, voorganger van SPEM. SCEM begeleidde sinds 2005 
culturele evenementen in Maassluis. Afgelopen jaren is de situatie rond SCEM lastiger 
geworden en is besloten om de stichting op te heffen. Na afronding eind 2020 is de stichting 
SPEM aangewezen als te begunstigen stichting bij opheffing van SCEM. Dit is mogelijk omdat 
SPEM de ANBI status bezit en omdat de stichting vergelijkbare doelen nastreeft. 
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COLUMNS OVER VRIJHEID 
(GEHELE JAAR, IEDERE WEEK, 53 x) 
 
SPEM heeft zich tot doel gesteld zoveel mogelijk evenementen en acties te organiseren met als 
doel iedereen in Maassluis in aanraking te laten komen met het thema ’75 jaar vrijheid’. 
 
Vanuit het Nationaal Comité 4 en 5 mei was het thema ‘verhalen vertellen’ aan het jaar 
meegegeven. Dit thema is in Maassluis opgepakt door het geven van een podium aan mensen 
die hún verhaal over vrijheid willen vertellen. Er is gezocht naar mensen die anders niet zo snel 
een column zouden schrijven, om zo een grote verscheidenheid aan mensen en verhalen te 
krijgen. 
 
Iedere week verscheen een nieuwe column met foto in de Maassluise Courant De Schakel, 
online op Maassluis.nu en op de website van spem.nu.  
 
Aan het einde van het jaar vormde dit de basis van het boek, waarmee de cirkel weer rond was. 
Omdat wij hiermee heel concreet invulling gaven aan het thema ‘verhalen vertellen’ is een 
exemplaar van het boek naar het Nationaal Comité 4 en 5 mei gestuurd. 
 
We schatten dat iedere column per schrijver door ongeveer 30 mensen extra in zijn/haar eigen 
omgeving (familie, kennissen, vrienden) gelezen wordt. Dat betekent over het hele jaar 
ongeveer 1.500 mensen die via iemand in hun eigen omgeving een verhaal over vrijheid 
meekrijgen. Met de vaste lezers erbij ligt dit aantal nog hoger. 
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Overzicht van geplande activiteiten in 2020 
 
 
 
PROGRAMMA JANUARI – OKTOBER 2020 
 
DEEL 1 - HERDENKEN 
 
1  -  Zondag 26 januari 2020 - Stilstaan bij de Holocaust slachtoffers 
  
Ontvangst in de Immanuelkerk 
Voorafgaand aan de herdenking op de Markt waren geïnteresseerden welkom voor een kop 
koffie in de Immanuëlkerk. Daarbij ook de genodigden voor de herdenking. Het grote aantal 
(80-100) belangstellenden maakte duidelijk dat er veel interesse was in de 
herdenkingsbijeenkomst. 
 
Herdenking op de Markt 
Op de Markt was een klein podium klaargezet, waarvoor al veel mensen stonden te wachten.  
In totaal schatten we ± 200-250 mensen. 
Eregasten waren nabestaanden van de familie Coltof en van Gelderen. Naast burgemeester  
Edo Haan spraken SPEM-voorzitter Chris Zweers, rabbijn Marianne van Praag en Mark Shapiro. 
Muzikale omlijsting was er van Daphne Caffa (klarinet) en Panos Gklist (piano). 
 
Onthulling van het Levenslicht 
Na de herdenking op de Markt was het een klein stukje lopen naar de Wip/Wateringse Sluis, 
waar het Levenslicht ontstoken werd. Het Levenslicht is een landelijk project van Daan 
Roosegaarde, waar Maassluis ook aan deelnam. Het monument werd onder toeziend oog van 
alle belangstellenden ontstoken en heeft een week gebrand. Het licht ging langzaam aan en uit, 
daarmee het ademhalen van de slachtoffers symboliserend. De stenen van het monument 
(iedere steen staat symbolisch voor een slachtoffer) hebben later in het jaar op het Joodse deel 
van de Algemene begraafplaats een plek gekregen. 

 
Vrijdag 21 februari 2020 - Stilstaan bij de Holocaust slachtoffers 
Op 21 februari gingen de brugklassen uit Maassluis naar Amsterdam. Met een gids bezochten 
de brugklassers het Joodse Cultureel Kwartier met een bezoek aan de Hollandsche Schouwburg, 
de Portugese Synagoge en het Joods Historisch Museum. Ook het Auschwitz-monument en de 
Stolpersteinen in de wijk werden bezocht. Vanuit het college gingen burgemeester Edo Haan en 
wethouder Fred Voskamp mee en natuurlijk ook cultuurmakelaar Gertjan van de Velden.  
Er gingen 6 klassen, met in totaal 180 brugklassers, die dag mee naar Amsterdam. 
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Tentoonstellingen Maassluis 75 jaar Vrijheid  
Oorspronkelijk gepland vanaf het einde 1e kwartaal werd dit een van de eerste geplande 
activiteiten die door corona uitgesteld moesten worden. Uiteindelijk lukte het om – met 
inachtneming van de regels – in een later stadium de tentoonstellingen wel open te stellen voor 
publiek. 
 
Museum Maassluis bracht de tentoonstelling “Maassluis bezet, Vrijheid beperkt” 
Het sleepvaartmuseum bracht de tentoonstelling “Sleepboten in oorlogstijd”. De opening werd 
gedaan door wethouder Corine Bronsveld-Snoep. 
Beide tentoonstellingen waren – lockdowns uitgezonderd – te bezichtigen tot einde jaar. 
 
Zondag 8 maart 2020 – Internationale Vrouwendag  
Samen met de organisaties Amnesty International, Vluchtelingenwerk, Stichting Present en de 
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen is in Theater Koningshof, de Internationale 
Vrouwendag gehouden met als thema ‘Vrijheid’. Op deze dag waren 150- 200 deelnemers 
aanwezig. 
 
Woensdag 18 maart 2020 – Herdenking slachtoffers bombardement Maassluis  
Deze reguliere herdenking bij het monument (Kerkplein), met extra aandacht voor het  
thema ‘Maassluis 75 jaar Vrijheid’, werd in sobere vorm herdacht en was daarmee de eerste 
alternatieve herdenking. Burgemeester Edo haan en wethouder Fred Voskamp legden een 
krans, zonder publiek.  
 
Woensdag 18 maart 2020 - Bombardementsgrens wandeling  
De Historische Vereniging Maassluis had een Bombardementsgrens wandeling gepland en 
voorbereid. In verband met de corona maatregelen is dit hele event komen te vervallen.  
Erg jammer van de gemaakte plannen. Er zouden meer afzeggingen volgen. 
 
Theatervoorstelling en lezing Maassluis 75 jaar vrijheid 
Gepland was een Theatervoorstelling ‘Oorlog, stel je voor dat het hier is’ in Theater Koningshof. 
Doelstelling is om in 9 voorstellingen kinderen uit de groepen 7 en 8 bewust te laten worden 
wat vrijheid betekent en ze erop te wijzen dat er zo’n 50 miljoen mensen op de wereld zijn  
die op de vlucht zijn door oorlogsgeweld. De voorstelling is gemaakt en wordt gespeeld door 
Anne Rats met een lezing over WO2 door Gertjan van de Velden, Stadsmakelaar Cultuur.  

 
SPEM gaat zich nog inzetten om de voorstellingen 2021 alsnog door te laten gaan. 
Vanzelfsprekend onder het grootst mogelijke voorbehoud. 
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Woensdag 1 april 2020 e.v. 
Ook gepland in Theater Koningshof: de WO2MS Fototentoonstelling door Edwin Sonneveld 
Hoewel de fotomontages op zich corona-proof zijn had tentoonstellen in de lobby van het 
theater geen zin. Er is nog onderzocht of de fotomontages als grote blow-ups op strategische 
punten in Maassluis getoond konden worden, maar omdat dit groepsvorming zou kunnen 
geven is hier vanaf gezien. 
 
Zaterdag 4 april 2020 – Herdenking gevallen op zee  
Bij het Monument aan de Govert van Wijnkade was dit de tweede herdenking die in zeer 
sobere vorm (zonder publiek) plaatsvond. Burgemeester Edo Haan en wethouder Sjef Evers 
legden namens het gemeentebestuur een krans. 
 
Zaterdag 18 april 2020  Concert Camerata Trajectina   
Het concert Camerata Trajctina (Stichting Muziek tussen Maas en Sluis) dat in de Groote Kerk 
plaats had moeten vinden werd afgelast. De voorbereidingen voor dit concert waren al in volle 
gang, in eerste instantie is nog bekeken of het in het najaar plaats kon vinden. Helaas zat dat er 
ook niet in. 
 
Kunstroute 2020 thema Vrijheid  
Voor de Kunstroute waren de voorbereidingen halverwege toen duidelijk werd dat het op losse 
schroeven kwam te staan. Het posterontwerp en al het drukwerk was al klaar, maar het plan 
voor editie 2020 ‘Vrijheid’ is uiteindelijk niet uitgevoerd.  
Tijdens de Kunstroute zou op zaterdag op het parkeerterrein van de PC Hooftlaan een 
Vrijheidsbus gestationeerd zijn. Deze touringcar is beschikbaar gesteld door het comité 4 en 5 
mei. In deze bus kon een film bekeken worden en gesproken worden over het thema vrijheid. 

 
Maandag 4 mei 2020 - Dodenherdenking 75e editie (I) 
De oorspronkelijke plannen voor herdenking waren als volgt:  
Herdenkingsdienst in de Groote kerk met diverse sprekers, een stille mars naar de Algemene 
begraafplaats met hulp tamboers WvM en bezoek aan de oorlogsgraven en de Joodse 
begraafplaats waar de deelnemers stenen van het Levenslichtmonument konden leggen. 
Daarna de reguliere herdenking bij het monument aan de Prinses Julianaplantsoen. Tevens 
waren er plannen voor een vlaggetjes- (of bloemen)project om mensen actief te betrekken. 
 
Onder de corona maatregelen werd het alternatief een sobere herdenking, uitgevoerd door de 
gemeente: toespraken in (een lege) Groote Kerk werden opgenomen, en de herdenking bij het 
monument werd uitgezonden via een livestream. Publiek was niet toegestaan. 
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DEEL 2 – DE BEVRIJDING 
 
Dinsdag 5 mei 2020 - Bevrijdingsdag 75e editie (nationale vrije dag) 
 
Carillon Vrijheidsestafette Vrijheidscarillon 
In 2020 organiseerde de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging de Nationale Carillon 
estafette: meer dan 75 carillonconcerten, door heel Nederland. Op 26 april werd deze voor 
Maassluis samengesteld en uitgevoerd door Gerard van der Waardt. Door hier een filmverslag 
van te maken kon heel Maassluis ervan meegenieten. Op 5 mei werd het concert nogmaals 
uitgevoerd. 
 
Onderstaande geplande activiteiten zijn helaas allemaal afgelast: 
 
Vrijheidsmaaltijd in Theater Koningshof  
In samenwerking met Nationaal Comité 4 en 5 mei en Theater Koningshof was voorafgaand aan 
het bevrijdingsconcert de vrijheidsbrunch gepland in de Koningshof. Gratis en bedoeld voor 
Maassluizers om met elkaar in gesprek te zijn over vrijheid of – in lijn met het jaarthema – 
verhalen te vertellen over vrijheid/de oorlog.  
 
Bevrijdingsconcert in Theater Koningshof 
Georganiseerd door Kunst na Arbeid met medewerking van pianist Ako Taher, shantykoor  
‘Die Maeze Sanghers’ en dansschool ‘Irish Rose’.  Voor Kunst na Arbeid een droeve beslissing 
dat het hele concert niet door kon gaan. 
 
Aankomst bevrijdingsvuur bij Theater Koningshof Maassluis (AV Waterweg) 
Ook voorbereid was de tocht met bevrijdingsvuur van Wageningen naar Maassluis. Na de 
dodenherdenking zouden de atleten met B&W en SPEM richting Wageningen gaan om het 
bevrijdingsvuur op te halen en de atleten daar uit te zwaaien. De aankomst in Maassluis zou bij 
Koningshof zijn vlak voor of tijdens het bevrijdingsconcert. In het programma was hier speciaal 
plek voor ingeruimd. 
 
‘Spontaan’ Bevrijdingsfeest op de Markt 
De organisatie van een spontaan feest op de Markt (bedoeling: in navolging van het spontane 
feest in 1945). Er was contact gelegd met een deejay en met horeca op de Markt, zodat er 
naast de activiteiten in Koningshof ook een informeel feestje in het centrum zou zijn. Dit 
project is stopgezet zodra duidelijk werd dat ook dit niet uitgevoerd mocht worden. 
 
WO2MS fietstocht  
Oorspronkelijk in de bevrijdingsweek gepland: fietstocht vanuit Hoek van Holland naar 
Maassluis. 
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Woensdag 6 mei 2020 – Film Maassluis 75 jaar Vrijheid  
In theater Koningshof stond een oorlogsfilm gepland tijdens de reguliere Cinema Koningshof 
avond.  
 
Donderdag 7 mei 2020 - Vrijheid anno 2020 
Avond in De Hooftzaak, georganiseerd door STOED. 
 
Vlaggenzee in Maassluis 5 mei 2020 
Voorafgaand aan 5 mei is een online campagne geweest om zoveel mogelijk Maassluizers aan 
te moedigen te vlaggen, onder het motto “ik vlag op 5 mei, jij toch ook?” Een persoonlijke actie 
waaraan veel mensen meededen. Het resultaat op 5 mei was ernaar – heel veel Maassluizers 
gaven gehoor aan de oproep: samen werd er volop gevlagd. 
Om deze vlaggenzee zichtbaar te maken voor iedereen is Walter Brokx gevraagd dit te filmen. 
Hiervoor hebben wij Arie van der Kooij gevraagd een legervoertuig beschikbaar te stellen. Al 
snel sloten daar ook twee jeeps bij aan. Zo is een tocht door heel Maassluis georganiseerd met 
de burgemeester in de achterbak. De film is te zien op Youtube. 

 
Optocht historische voertuigen 8 mei 
Historische legervoertuigen volgen de route die de Canadezen namen in 1945.   
De opzet met de oorspronkelijke route is voorbereid, maar net als de andere items afgelast. 
Een van de legervoertuigen zou uitgerust worden met een omroepinstallatie om de 
bevrijdingstaptoe van die avond aan te kondigen.  
 
Bevrijdingstaptoe vrijdag 8 mei (Excelsior-M sportterrein, afgelast) 
Het hoogtepunt van de bevrijdingsweek: de taptoe op het terrein van Excelsior Maassluis  
met 5 korpsen. Het programma was rond en voor de locatie werden de voorbereidingen al 
getroffen tot aan de uitvoerende fase. Veel werk was al verricht door Marcel van Raaij als 
projectleider in samenspraak met Gertjan van de Velde en SPEM.  
 
Zaterdag 9 mei 2020 – Gospelconcert (Gospelkoor Happy Days) 
Te houden in Theater Koningshof 
 
Zondag 10 mei 2020 – Optreden Libertas Male Choir uit Canada  
In samenwerking met PKN Maassluis staat een concert van Libertas Male Choir uit Canada 
gepland in de Immanuëlkerk. Dit concert zou het laatste concert zijn van de Europese toernee 
van dit koor.  
 
Woensdag 13 mei 2020 – WO2MS filmpresentatie en lezing PCOB 
Te houden in het Witte Kerkje. 
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Bevrijdingskrant uitgeven, uitgegeven op 16 mei 2020   
Deze bevrijdingskrant bevatte originele en nieuwe artikelen rondom 75 jaar vrijheid in 
Maassluis en werd onder redactie van SPEM uitgevoerd door BastionX. Het oorspronkelijke 
idee om het programma van de Vrijheidsweek in de krant op te nemen werd geschrapt, omdat 
het hele programma geen doorgang kon vinden. Huis aan huis verspreid op 16 mei 2020. 
 
Juni 2020 – Tentoonstelling Terug naar ‘45 
Deze tentoonstelling van de privéverzameling van Mw. Lies Kap-Favié zou plaatsvinden in 
april/mei in het Douanehuisje. Na uitstellen kon de tentoonstelling toch in juni doorgaan.  
 
DEEL 3 – VIEREN VAN VRIJHEID 

 
Zaterdag 13 juni t/m zaterdag 20 juni 2020 – Week van de Cultuur (CRM)  
In het thema ‘Vrijheid’. Voorbereidingen waren getroffen, maar ook dit evenement kon  
helaas geen doorgang vinden.  
 
Vrijheidsconcert op het Garrels-orgel Maassluis 
Door Jaap Kroonenburg, Groote Kerk, Kerkorgelconcert in het thema ‘Vrijheid’  
Er was gevraagd of SPEM het wilde opnemen in het programma, maar dat is helaas op  
het moment van het concert niet goed gegaan. Het concert is wel doorgegaan. 
 
Zaterdag 4 juli 2020 - Veteranendag Maassluis 
De Veteranendag is dit jaar niet doorgegaan. 
 
Zaterdag 15 augustus 2020: 
75 jaar einde Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden    
Wel gepland maar er zijn geen concrete plannen voor uitgewerkt. 
 
Zaterdag 12 september 2020 – Open Monumentendag  
Wel gepland maar er zijn geen concrete plannen voor uitgewerkt. 
 
Vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2020 – 41e Furieade Maassluis 
(Stichting Maassluis Maritiem)    
De 41e Furieade zou ook rondom het thema ‘Vrijheid’ georganiseerd worden, ook dit kon 
vanzelfsprekend niet doorgaan. Er zijn wel 2 alternatieven ontwikkeld door de organisatie: 
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Kids in de Vlieten: Op zaterdag 29 augustus heeft de Stichting Maassluis Maritiem in 
samenwerking met de Karel Doormangroep, het Zeekadetkorps, Buurpreventie, 
Reddingsbrigade Vlaardingen, Rode Kruis en verschillende ondernemers een waterevenement 
op de Noord- en Zuidvliet voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, corona-proof georganiseerd. 

 
Diner ‘Ervaar Maritiem Maassluis: in samenwerking met Horeca Maassluis zou op 26 
september het grootste terras van Maassluis coronaproof georganiseerd worden. Met 
rondvaarten, muziek, feestelijk verlichte schepen en buitenhaven. Helemaal voorbereid maar 
uiteindelijk ook niet doorgegaan. 
  
Zaterdag 24 oktober 2020 - 75 jaar Verenigde Naties 
Oorspronkelijk stond een event gepland in Theater Koningshof en het eventueel het 
Vrijheidspark, maar vanzelfsprekend gecanceld. 
Alternatief: Blauw verlichten van gebouwen: Wel uitgevoerd: een alternatief idee om 
gebouwen blauw aan te lichten, een landelijk plan waarmee aandacht gevraagd werd voor  
75 jaar Verenigde Naties, uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Maassluis. In de stad 
werden blauw aangelicht: de letters ‘Maassluis’ en het Douanehuisje aan de Waterweg/Het 
Scheur, Hotel Maassluis, Molen “De Hoop’, Theater Koningshof, De Groote Kerk en De Petrus 
en Pauluskerk (tentkerk) aan de Westlandse Weg en de Schansbrug naar Schanseiland.  
 
Oranjebal/gala als afsluiting themajaar met optreden swingorkest Harmony Masters 
Aan het einde van het jaar (eind oktober) was een Oranjebal / gala gepland voor alle 
vrijwilligers van het afgelopen jaar. Het was al snel duidelijk dat dit ook niet door kon gaan, 
plannen zijn er daarom ook niet voor gemaakt.   
 
Plaatsen van een Geuzenmonument in het Vrijheidspark, 2 december 2020 
In de loop van 2020 werd duidelijk dat publieksevenementen waarschijnlijk niet te organiseren 
waren. Daarop is ingezet op alternatieve evenementen, zoals bijvoorbeeld het blauwe licht en 
corona-safe events.  
 
Eén uiting die einde jaar gepland stond was de wens voor een Geuzenmonument. In eerste 
instantie bedoeld als een klein monument, maar gaandeweg het jaar is de mogelijkheid 
onderzocht dit monument groter te maken. Na een publieke aanbesteding, onder de 
Maassluise kunstenaars, werd de uitvoering toegewezen aan kunstenaar Dick Tulp. Voor de 
uitvoering van dit grotere ontwerp werden diverse fondsen aangeschreven en kon het geld bij 
elkaar gebracht worden.  
Ook werden er acties opgestart (o.a. bevrijdingsbier waarvan de opbrengst naar het monument 
zou gaan, maar ook een Galadiner in de Groote Kerk met hetzelfde doel. Helaas moest ook dit 
diner afgelast worden). In een tijdsbestek van iets meer dan een half jaar is het gelukt om van 
een eerste opzet te komen tot de plaatsing van het monument.  
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Het monument werd op 2 december in klein comité onthuld door burgemeester Edo Haan, 
SPEM en aanwezige pers. Op afstand keken enkele belangstellenden toe. De wens om  
nabestaanden uit te nodigen om elk hun eigen deel te kunnen onthullen was door de corona-
situatie niet mogelijk. Het monument geeft aan de Maassluise Geuzen na 75 jaar een gezicht. 
Het monument staat aan het begin van het Vrijheidspark aan de Kwartellaan, naast de wijk 
waarvan de straatnamen vernoemd zijn naar de Geuzen.  
 
Herdenkingsboek met columns, geuzen en evenementen   
Van het hele jaar is in december het herdenkingsboek ‘Maassluis 75 jaar Vrijheid’ uitgegeven. 
In het boek de 53 columns die dit jaar door Maassluizers zijn opgetekend en eerder geplaatst 
zijn in Maassluise Courant De Schakel en diverse media. Daarbij ook een voorwoord van 
burgemeester Edo Haan en fotoverslagen van alle events die dit jaar wél door konden gaan. 
Verder extra aandacht voor het Geuzenmonument en een bijdrage van de Historische 
Vereniging Maassluis. 
 
Dank aan de vrijwilligers 
Het was een raar jaar, met veel werk door vrijwilligers dat uiteindelijk niet tot bloei kon komen.  
Met een advertentie in de Schakel en een bericht op de website heeft SPEM hieraan apart 
aandacht besteed.  
 
 
AFRONDING BEVRIJDINGSJAAR ’75 JAAR VRIJHEID IN MAASSLUIS’ 
Rest nog de afronding. Door het vreemde jaar liepen zaken duidelijk anders dan gepland. 
Voorgestelde samenwerkingen konden niet doorgaan, en de gemeente moest andere zaken 
vanzelfsprekend prioriteren. De activiteiten die wel door konden gaan zijn door SPEM opgepakt 
en gelukkig is het toch gelukt zoveel mogelijk zaken door te laten gaan.  
 
Aan het eind van het jaar zijn zaken afgerond voor ’75 jaar Vrijheid in Maassluis’, waarvan dit 
secretarieel jaarverslag de afsluiting is. SPEM heeft nu de status van stichting die publieke 
evenementen (mede) kan/wil organiseren en/of initiëren.   
 
Wat 2021 brengt is vooralsnog niet duidelijk. Een complicerende factor is dat de vooruitzichten, 
met het oog op corona, voor 2021 onduidelijk zijn. Ondanks dat hoopt SPEM daarover spoedig 
met de gemeente in gesprek te kunnen. 
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Financiële verantwoording.   
 
Inkomsten      Uitgaven 
Gemeentelijke subsidie   €  53.000,00 Algemene kosten  €   8.641,04 
Govert van Wijnstichting  €    4.674,55 Holocaust herdenking €   2.463,60 
Fonds Schiedam/Vlaardingen  €.   8.500,00 Bezoek JCK in Amsterdam €   2.209,55 
DeltaPORT Donatiefonds  €    1.750,00 Bevrijdingsdag  €   2.731,31 
Prins Berhard Cultuurfonds  €    7.500,00 Het laatste nieuws (krant) €   4.174,50 
Verkoop Herinneringsboek  €       823,35 Geuzenmonument  € 38.353,56 
SCEM     €    4.640,25 VN 75 jaar   €      117,37 
        Groep 8 on stage  €   2.500,00 
        Herinneringsboek  €   7.951,59 
        Bankkosten   €      105,56 
 
Totaal     € 80.888,15  Totaal   € 69.248,08 
 
 
 


