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Geacht college,  

  

De CRM heeft in zich in twee eerdere adviezen (september 2019 , Goed bewaard geheim en 

april 2021 ontwikkelplan maritiem Maassluis) al eens uitgelaten over de wijze waarop zij 

tegen de ontwikkelingen rondom Museum Maassluis aankijkt.  

 

Het huidige bestuur van Museum Maassluis heeft naar aanleiding van de ontwikkeling sinds 

2019, nu een beleidsplan opgesteld met daarin een voorgestelde koers. Dat is voor de CRM 

reden om nog eens onze zienswijze daarop kenbaar te maken. De CRM heeft tijdens de 

ABvergadering van 7 maart jl. 3 insprekers ontvangen over het door het bestuur van het 

museum naar buiten gebrachte beleidsplan. Met name het onderdeel van beleidsplan waarin de 

kunstcollectie ter sprake komt is een gevoelig punt. De insprekers pleitten voor het behoud van 

de collectie in tegensteling tot het standpunt van het bestuur in het beleidsplan en hebben  daar 

ook een gloedvol betoog over gehouden. 

De CRM heeft recent ook weer een verdiepend gesprek gevoerd met een delegatie van het 

bestuur van Museum Maassluis. 

 

De CRM is positief over het thans voorliggende beleidsplan en kan zich goed vinden in de 

visie en de keuzes die worden voorgesteld. De CRM constateert dat het bestuur niet over één 

nacht ijs is gegaan en een zorgvuldig proces heeft gevoerd waarbij men zoveel mogelijk tot 

een objectieve en onderbouwde keuze is gekomen. Niet alleen het rapport uit 2019 (“Een goed 

baard geheim”) is hierin betrokken maar ook heeft men het rapport over de waarde van de 

kunstcollectie en de diverse scenario’s daarvoor (Collectie 1900, maart 2021) nadrukkelijk 

meegenomen in haar keuzes. We zien dus een weloverwogen beleidsplan met een heldere 

koers. 

Een van die keuzes is het afstoten van (een deel) van de kunstcollectie (ontzamelen), en in het 

bijzonder wat men de ‘collectie 1900’ noemt. Hoewel de CRM begrijpt dat de waarde van een 

kunstcollectie voor iedereen anders voelt, zeker als men daar jarenlang bij betrokken is 



geweest, zijn het onafhankelijke rapport hierover en de keuzes die het bestuur van het museum 

vervolgens maakt, wat de CRM betreft heel helder.  

 

De CRM constateert echter dat de collectie eigendom van de gemeente is. De gemeente zal 

uiteindelijk moeten beslissen wat er met de collectie gaat gebeuren. De CRM vraagt u dan ook 

om, na een lange tijd van voorbereidingen, onderzoeken en gesprekken, nu met een standpunt 

over de collectie te komen. Uiteraard vraagt ook het afstoten (ontzamelen) van (een deel van) 

de collectie een zorgvuldig proces. Wij constateren dat het bestuur van het museum dit ook 

goed voor ogen heeft. Het bestuur van het museum kan dan ook verder bouwen aan de visie 

die men nu heeft neergelegd.  

 

Een visie die wat de CRM betreft de goede ingrediënten heeft maar meer concrete uitwerking 

moet krijgen, ook met de oproep om wat verder vooruit te kijken naar de mogelijkheden die er 

zijn om in samenwerking met anderen tot een mooie toekomst voor Museum Maassluis te 

komen waarin ruimte is voor historie, exposities en educatie. 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

De Culturele Raad Maassluis  

  

De voorzitter         de secretaris  

      
M. van Raaij         G. Rikhof  

  

c.c. gemeenteraad 


