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Beste lezer,
Het is te danken aan een mooie aaneenschakeling van toevalligheden dat het Stedelijk Museum
Schiedam is wat het nu is: een nationaal gewaardeerd modern en hedendaags kunstmuseum
in een stad van makers. Het is het resultaat van de liefdevolle inzet van museumdirecteuren en
-medewerkers, invloedrijke inwoners, politici en verzamelaars, en van vriendschappen.
Aan het eind van de negentiende eeuw door ‘majoor Visser’ begonnen als historisch museum,
nam het na de Tweede Wereldoorlog een andere wending. In 1954 besloot de gemeenteraad
dat het Stedelijk Museum ook werk van “thans levende kunstenaars” zou gaan verzamelen en
tentoonstellen. In de loop van de tijd profileerde het museum zich steeds meer in deze richting.
De kwaliteit van de kunsttentoonstellingen stond nooit ter discussie, maar wel liep er parallel, af
en aan, een debat over de historische opdracht en de betekenis van het museum voor de stad.
Recent resulteerde dat in een door de medewerkers van het museum geschreven Actieplan.
Het College van B&W stemde in met dit plan in december 2015; de gemeenteraad in januari
2016. Het markeert een nieuwe fase in de geschiedenis van het Stedelijk Museum Schiedam.
Medio mei ben ik begonnen. Mijn hart ligt bij kunst en geschiedenis, een wereld zonder dat is
kleurloos en stuurloos. En mijn hart ligt bij mensen, ik ben hier gaan werken omdat het Stedelijk
Museum Schiedam een huis aan een straat in een stad is.
Mijn opdracht is het Stedelijk Museum Schiedam meer voor en van de Schiedammers te maken
en meer bezoekers te trekken. En om naast het tonen van kunst ook verhalen van de stad te
vertellen.
Ik tref een museum aan dat met een kwalitatief goede programmering gekoesterd wordt door
kunstliefhebbers. Dat een publieke bestemming geeft aan een toonaangevend monument in de
stad. En dat als het goed loopt, zoals ten tijde van de tentoonstelling over Jan Schoonhoven
afgelopen winter, jaarlijks met tienduizenden bezoekers uit het land zorgt voor levendigheid
in de binnenstad en bijdraagt aan een positief imago van Schiedam. Tegelijkertijd maakt het
museum nauwelijks deel uit van de belevingswereld van de meeste Schiedammers. Dat moet
inderdaad anders en dat kan ook.
Het Stedelijk Museum Schiedam is er vanaf nu altijd voor allebei, de Schiedammer en het
nationale publiek van kunstliefhebbers. Het gaat over kunst en geschiedenis. Waarom en hoe?
In deze honderddagen-brief neem ik u mee in mijn gedachtegang, gevat in een aantal notities
en stellingen, gevolgd door een aangescherpte missie.
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De wereld
Stelling:
Het Stedelijk Museum Schiedam neemt in zijn programmering consequent datgene dat
mensen bezig houdt als uitgangspunt.
Een museum is een plek van ontspanning, een dagje uit. En het is een plek waar je je
creativiteit kan voeden of waar je ervaart wat voor moois en slims mensen kunnen bedenken
en maken of je kan er zien hoe ze vroeger leefden. Maar juist in deze tijd is het belangrijk dat
een museum, het Stedelijk Museum Schiedam, zich ook oprecht en consequent bezighoudt
met wat er in de wereld, het land, de stad gebeurt en daaraan bijdraagt. De wereld verandert.
Individualisering, globalisering of de neiging om ons op het vertrouwde terug te trekken - er
zijn vele invalshoeken om wat er om ons heen gebeurt te benaderen. Zeker is dat onbegrip en
tegenstellingen in de maatschappij groeien en dat dat vraagt om ontmoeting en begrip. Daarin
kan het museum een bescheiden rol spelen.
Een museum kan namelijk - in de geest van oud-conservator Pierre Janssen - mensen helpen
(leren) om te gaan met het onbekende.
Kunst komt voort uit mensen, hun verhalen en emoties. Het gaat over de wereld, verleden,
toekomst, fantasieën en dromen. Bij uitstek moderne en hedendaagse kunst, brengt je zo
in aanraking met de denkbeelden van een ander en daarmee in gesprek met anderen. Het
daagt je uit om te gaan met het onbekende, te willen weten wat je niet begrijpt. Het scherpt je
waarneming.
Geschiedenis kan het heden in een historische perspectief plaatsen en je zo helpen te duiden
wat er nu gebeurt, er iets meer van te begrijpen door de achtergrond ervan te kennen.
Het museum is een plek waar je elkaar via kunst en geschiedenis ontmoet en leert kennen.
Waar mensen samen betekenis hechten aan wat ze zien en ervaren.
Maar dat gaat niet vanzelf. En zeker niet voor hen die niet vertrouwd zijn met moderne en
hedendaagse kunst en voor wie een museum bovendien geen vertrouwde plek is. Wil je
werkelijk mensen in aanraking brengen met het onbekende, dan neem je in de programmering
datgene wat het publiek bezighoudt als uitgangspunt.
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Schiedam leeft!
Stelling:
Het Stedelijk Museum Schiedam speelt een inspirerende rol in het culturele leven van de stad
en biedt een podium aan initiatieven die aansluiten bij zijn missie.
In het centrum van Schiedam word je omringd door de geschiedenis. Het telt meer dan 500
monumenten en de binnenstad is beschermd stadsgezicht. In de afgelopen jaren zijn vele
monumenten opgeknapt, zoals de Havenkerk en het Zakkendragershuisje. Binnenkort nadert
de ambitieuze restauratie van de Lange Haven zijn voltooing. De stad telt bovendien een
Stedelijk Museum, een Jenever Museum, een Museummolen en een Coöperatiemuseum.
De meer recente geschiedenis vind je in de na-oorlogse wijken en de havens. De historische
vereniging telt bijna 1000 leden.
De liefde voor geschiedenis hangt samen met de samenstelling van de bevolking. Schiedam
is een arbeidersstad, en - ondanks een aantal goede kunstenaars in de stad - kent het geen
sterk artistiek klimaat, noch een universiteit of hogeschool. Toch is er een bloeiend cultureel
leven. Het Theater aan de Schie trekt bezoekers uit de hele regio met een topprogrammering,
de openbare bibliotheek in de Korenbeurs wordt gezien als een voorbeeld in Nederland.
De Ketelfactory programmeert al een aantal jaren op hoog kwalitatief niveau en pakte dit
jaar groots uit met ‘Snapshot of a larger order’. Het Stedelijk Museum trekt elk jaar weer
tienduizenden kunstliefhebbers naar de stad.
De stad heeft bovendien iets, noem het een mysterieuze kern, dat uitnodigt tot spannende
initiatieven, veelal in festival-vorm en ondernomen door enthousiaste inwoners en in de stad
neergestreken creatievelingen.
Denk aan twee fotofestivals, het Verborgen
Stegenfestival, Open Monumentendagen, Opera
aan de Schie, het Suikerzoetfestival en galerieen atelierroutes.
Het Stedelijk Museum Schiedam heeft een
beperkte slagkracht en de waarheid niet in pacht.
Het werkt daarom graag samen met partners die
het aanvullen in expertise en het bereiken van
doelgroepen. Het museum maakt bovendien
waar mogelijk ruimte voor iedereen die met een
initiatief kan bijdragen aan het verwezenlijken
van zijn missie. Zo was het recent al locatie
voor het Verborgen Stegenfestival, is een van
de locaties voor beide fotofestivals en zal de
voorronde van de landelijke Zomerexpo in het
museum plaatsvinden.
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Vertrouwd en nieuw publiek
Stelling:
De Schiedammer en de kunstliefhebber voelen zich beiden altijd thuis in het Stedelijk
Museum Schiedam.
Het Stedelijk Museum Schiedam heeft met het Actieplan een keuze gemaakt om een grote rol
te gaan spelen in de stad. Dat betekent dat straks niet alleen de ‘insiders’, de liefhebbers van
kunst en geschiedenis, de weg naar het museum moeten weten te vinden, zoals de leden van
de historische vereniging en de bewoners van Schiedam-Noord, maar ook de laag opgeleide
Schiedammer van al dan niet-westerse afkomst. Niet elke ‘outsider’ is onze doelgroep, maar
wel hen die Nina Simon in haar zojuist verschenen “The art of relevance”, de ‘almost coming’
noemt, zij die een interesse voor geschiedenis en cultuur delen, maar niet in de context van een
museum. Het Stedelijk Museum is er, om nog eens met voormalig museumconservator Pierre
Janssen te spreken, niet alleen voor de ‘fijne luyden’ maar ook voor de ‘gewone luyden’.

Meneer Teeuw: “Vroeger kwam ik veel in het museum, toen het nog een gewoon museum was”.

De consequenties van dit besluit kunnen makkelijk onderschat worden. Wil het museum
daadwerkelijk een breder publiek in de stad bereiken, niet met een incidentele historische
tentoonstelling of met marketingacties in plaatselijke kranten, maar vanuit haar missie en
duurzaam, dan vraagt dat om een grote, consequente en grote investering in tijd en empathie.
Even belangrijk als de Schiedammer is het nationale publiek van kunstliefhebbers dat nu al het
Stedelijk Museum bezoekt. Vanuit de wens om ons programma met zo veel mogelijk mensen
te delen, maar ook om bij te dragen aan de versterking van de binnenstad, het imago van
Schiedam en de financiering van het museum. We zullen door een meer toegankelijke, meer
van andere musea onderscheidende programmering en een betere publiciteit en marketing
deze doelgroep laten groeien. Daarbij is de hulp van de stadsmarketing een randvoorwaarde.
Kan dat wel, een museum zijn voor die zo verschillende doelgroepen? Ja, als beide zich
maar op elk moment van het jaar thuis voelen in het museum. Je kan niet soms relevant voor
iemand zijn en soms niet. In de programmering moet daarom altijd een onderdeel zijn dat hen
aanspreekt. En ook belangrijk: alle programma’s worden vanuit dezelfde missie bedacht en
gemaakt, alleen de wijze van totstandkoming en de accenten die worden gelegd verschillen.
Een goed voorbeeld is Verhalenhuis Belvedere: het maakt de mensen op Katendrecht
zichtbaar, maar trekt met haar bevlogenheid bezoekers van ver uit de wijk, geraakt door de
missie die uit elk detail spreekt.
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Om dit te kunnen doen, is focus nodig. Individuele jongeren (12-18 jaar) en gezinnen zullen
zich welkom voelen in het museum, maar worden niet als een aparte doelgroep gedefinieerd,
tenzij zij in specifieke projecten komen bovendrijven. Onderwijsprogramma’s daarentegen zijn
een belangrijk speerpunt van het museum: via de scholen in Schiedam kunnen kinderen en
jongeren efficient en systematisch bereikt worden, en wellicht soms ook hun ouders. Om onze
missie ook voor het onderwijs vorm te geven en daarbij aan te sluiten bij het onderwijs van de
toekomst, gaan we intensief samenwerken met een aantal Schiedamse basisscholen en de
kunstenaar/docent Wolf Brinkman. Brinkman zal het komende jaar al experimenterend met ons
werken aan een geheel nieuw educatief programma, in eerste instantie voor het basisonderwijs.
Uitgangspunt is daarbij ook de samenwerking met andere culturele instellingen in de stad.
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Een publieksgericht museum
Stelling:
Het Stedelijk Museum Schiedam gaat kunst na 1945 en de verhalen van Schiedam
vernieuwend presenteren en ontwikkelt zich tot een werkelijk publieksgericht museum.
Eerst iets over de context. Toen het Stedelijk Museum Schiedam in 1954 besloot werk van
“thans levende kunstenaars” te gaan verzamelen en tonen, zag het museale landschap er heel
anders uit. Het aantal musea voor moderne en hedendaagse kunst was beperkt en van een
vrijetijds-industrie was nog geen sprake. Het laatste decennium is met name hedendaagse
kunst ‘hip en happening’ geworden. Het publiek gaat daarvoor nog steeds naar musea,
presentatie-instellingen en galeries, maar nu ook naar Lowlands, winkels, kunstbeurzen en
manifestaties als biennales. Het is een competitieve markt.
Het Stedelijk Museum Schiedam profileert zich daartussen als het museum voor Nederlandse
kunst na 1945. Alhoewel het een van de weinige musea is die zich daarop concentreert,
betekent dat niet dat andere musea zich niet ook nadrukkelijk op dit terrein begeven. Het
Gemeentemuseum Den Haag, het Stedelijk Museum Amsterdam of het Cobra Museum
bijvoorbeeld, verzamelen dit ook en laten elk in de breedte met grote regelmaat zien wat er de
afgelopen 70 jaar in Nederland is gemaakt. Ook in de directe omgeving zijn er veel instellingen
die moderne en hedendaagse kunst tonen, zoals De Kertelfactory, Museum Boijmans Van
Beuningen, de Kunsthal, Witte de With, Tent en De Garage. In dit veld is de doelstelling te
behoren tot de ‘top-5’ van de moderne/hedendaagse én historische musea niet realistisch.
Nederland telt overigens meer historische dan kunstmusea: 463 van de in 2013 door het
CBS getelde 799 musea. Hierbij is echter veel minder sprake van onderlinge concurrentie:
elk vertelt het verhaal van zijn stad of streek en richt zich met name op de inwoners in de
regio. Het aantal bezoekers voor historische tentoonstellingen is doorgaans lager dan voor
kunsttentoonstellingen.
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Een belangrijke constatering in dit verband is bovendien dat wat die musea de bezoekers
bieden, steeds meer op elkaar lijkt. De taal is vaak plechtig en ingewikkeld, de vormgeving
is vaak strak en volgens de nieuwste norm in design. De overtreffende trap daarin is onlangs
geopend in Wassenaar.
Als het Stedelijk Museum Schiedam de inwoners van de stad wil bereiken en als het zich voor
de kunstliefhebber van elders wil onderscheiden van al die andere culturele instellingen waar
hij uit kan kiezen, dan zullen we anders moeten gaan programmeren en presenteren. Hoe, dat
gaan we uitzoeken, maar dit lijken mij een aantal bouwstenen:

Publieksgericht

In de basis kan een museum kiezen tussen twee benaderingswijzen.
Wordt de keuze voor een bepaalde tentoonstelling gemotiveerd door de behoefte aandacht
te besteden aan een cruciale kunsthistorische ontwikkeling en/of een veronachtzaamd,
maar belangrijk aspect van de geschiedenis? Of verdiep je je in de belevingswereld van de
mensen voor wie je het doet, laat je je leiden door wat voor hen relevant is en baseer je daar je
programmering op?
In de praktijk kiezen vrijwel alle musea - enkele incidentele projecten daargelaten - voor
het eerste uitgangspunt, waarbij het ene zich meer laat leiden door de inschatting of er
belangstelling voor is dan het andere. Vervolgens wordt het verhaal zo goed mogelijk aan het
publiek verkocht.
Dat gaan wij anders doen. Wij nemen de mensen als uitgangspunt.
Nina Simon beschrijft het in haar recente boek “The art of relevance” als volgt:
Imagine yourself outside the door, unaware that it exists. Someone hands you a key and
says: “this is a key to a room that holds a great treasure.”
You ask: “what’s the treasure? Gold? Inner peace? The world’s best pad thai”?
She replies: “I cannot tell you.”
You put the key in your pocket . Maybe someday you’ll use it. Maybe never.
Now imagine someone asks you: “What do you value most in this world”?
You think about it. You gather the courage. You answer honestly.
And then she says:” I know of a room that holds a treasure that speaks to that thing that
you most value. Here is how the treasure enhances your values. Here is a key to 		
the door to that treasure.”
What do you do now?
En als je mensen raakt, dan komen ze terug.
Dit is een fundamentele keuze, die de zorg kan oproepen of kunst zo alleen wordt ingezet als
pure illustratie van maatschappelijke thema’s, die dan ook nog eens eenzijdig worden belicht,
waardoor de tentoonstellingen oppervlakkig worden. Dat is uiteraard niet de intentie. Het zal
telkens zoeken zijn naar een balans. Het is in ieder geval tweerichtingsverkeer: we luisteren
naar mensen, geven antwoorden én roepen vragen op, wekken verwondering en bevorderen
discussie. En we streven altijd naar kwaliteit: kwaliteit van de kunst en de ervaring van de
bezoeker.
Een voorbeeld: in het volgend najaar opent ‘Snoepkunst, over onbedwingbaar verlangen
en wilskracht’. Wat je zal zien is geen ‘letterkast’ van verleidelijke kunstwerken, maar een
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beredeneerd concept, een selectie goede kunstwerken, die gaan over verlangen, wilskracht,
schaamte en allerlei andere mechanismen die in het spel zijn als het gaat om het eten van
snoep. Daarbij hoort een cursus voor mensen die worstelen met hun gewicht. In die cursus
worden kunstwerken ingezet als houvast: moderne kunst leert je scherp waarnemen en kijken,
en kan bijdragen aan het veranderen van je perspectief op eten. Ik doe zelf ook mee.

L.A. Raven,
collectie Stedelijk Museum Schiedam

Meer dan een tentoonstelling

Tot nu toe zijn tentoonstellingen het uitgangspunt van de programmering en worden
daaromheen andere vormen van ‘publieksbegeleiding’ georganiseerd, zoals lezingen,
rondleidingen en workshops.
Tentoonstellingen blijven een belangrijke vorm, maar zullen niet altijd meer het voornaamste
‘doel’ zijn. We ontwikkelen projecten waarbij we de gebaande paden verlaten zodat we ook
het publiek bereiken voor wie een bezoek aan een museum ongebruikelijk is. Vormen waarbij
we kunst niet afbakenen van de rest van de wereld, en die zich ook buiten de muren van het
museum kunnen manifesteren.
Zo start in het vroege voorjaar het project Vaandels en verhalen. De historische collectie
vaandels is de aanleiding. Maar het gaat over de verhalen die vaandels dragen, over hoe
mensen zich verenigen, vroeger en nu, over ontmoetingen en over trots op de stad. We zoeken
verenigingen in de brede zin van het woord, van het mannenkoor Orpheus tot de Brassband
Schiedam, van een vereniging van eigenaren tot een vriendenclub in een kroeg. We leren ze
kennen, we laten hen elkaar ontmoeten, we gaan samen aan de slag. Hoe, dat weten we nog
niet. Dat willen we nog niet weten, we laten gebeuren waar behoefte aan is, waar mensen
elkaar in vinden en versterken. Het museum is hierbij letterlijk een gasthuis, een plek van
ontmoeting en maken. In juni opent er een tentoonstelling en in september sluiten we het
project af met een theatrale vaandel-optocht door de stad tijdens de Brandersfeesten. Partners
in dit onvoorspelbare project zijn de Historische Vereniging, Mooi Werk en De Stokerij.

Verhalen vertellen

Door verhalen leer je elkaar kennen.
Het museum is een plek waar mensen in de loop van hun leven terugkomen, waar
herinneringen liggen. In mijn vrijdagen met bureau op zaal heb ik al vier echtparen ontmoet die
in het museum getrouwd waren. Velen denken met weemoed terug aan de kunstklassen van
Pierre Janssen. Die verhalen krijgen een plek in het museum.
In de winkel kan je boeken en spullen over kunst, geschiedenis en de stad kopen die
enthousiast worden aanbevolen door kunstenaars, door museummedewerkers, door
stadsgenoten. Op de planken wordt ook ruimte gemaakt voor een ruilbibliotheek: hier kunnen
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mensen boeken achterlaten en boeken van anderen meenemen.
In het cafe schuif je samen aan tafel en eet je producten met liefde gemaakt door
Schiedammers.

Performance van Yayoi Kusama met Jan
Schoonhoven in het museum, 1967

Persoonlijk contact

Het Stedelijk Museum Schiedam is intiem van formaat en het aantal bezoekers is relatief
bescheiden. Dit is een kracht: wij stellen ons ten doel niet alleen gastvrij te zijn, dat spreekt voor
zich in een voormalig gasthuis, maar zo veel mogelijk met bezoekers in gesprek te gaan.
Componist en musicus Merlijn Twaalfhoven schrijft in zijn boek “Kunst in de wereld”:
“Het publiek is geneigd binnen afgebakend terrein te blijven. De ervaring van een
kunstwerk is dan in veel gevallen helemaal geen artistieke ervaring, maar een 		
herhaling van iets bekends, een bevestiging van wat er al is en geen ontdekking van iets
nieuws.
... [als ik een kunstwerk zie of meemaak ...] luister ik dan niet vooral naar mijn eigen
gedachten, zoek ik niet alleen bevestiging voor mijn eigen opvattingen? Woon ik niet
slechts in mijn eigen wereldje?”.
“Maar ik wil niet het mijne denken! Ik wil het andere voelen!”.		
“De kwaliteit van een kunstwerk wordt bepaald door de kwaliteit van de ervaring die
ontstaat”.
Precies daarom vragen we kunstenaars - beeldend kunstenaars, musici, dansers,
theatermakers, schrijvers - bezoekers persoonlijk te introduceren in een wereld die ze niet
kennen, hun liefde voor kunst met hen te delen. Dat kan met een gesprek, door te koken, door
voor te lezen, door ... Twee voorbeelden:
Rond de kerstdagen zal de Schiedamse kunstenaar Diet Wiegman in de kapel van het
museum met het publiek werken aan een kerst-schaduwbeeld. Dit zal in februari worden
onthuld. In april openen we een tentoonstelling over Pierre Janssen, in samenwerking met het
Gemeentemuseum Arnhem. Zijn dochter Evelyne Janssen, kunstenaar, wordt even de directeur
van het museum.
Maar ook wij zelf blijven in gesprek met onze bezoekers: we houden vanaf februari permanent
kantoor in een van de museumzalen. Hier kan je volgen wat we doen, denken en bekokstofen.
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We doen gewoon

We praten en schrijven zo dat iedereen het begrijpt. Als ons dat niet lukt, dan lossen we het
anders op. En in het museum mag gelachen worden.
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Collectie en onderzoek
Stelling:
Het Stedelijk Museum Schiedam gaat delen van de collectie ontzamelen. Het kennen van de
verhalen achter de historische voorwerpen gaat daaraan vooraf.
In 1899 schonk Majoor Gerrit Visser Bastiaansz. zijn collectie die betrekking had op de
schutterij, archeologie en antiquiteiten aan de stad Schiedam. Hiermee werd de basis gelegd
voor het Stedelijk Museum Schiedam. In 1954 besloot men zich te richten op ‘thans levende
kunstenaars’, mede geïnspireerd door de banden die de Schiedamse drukker Goos Verweij met
Cobra kunstenaars had en de inzet van Piet Sanders.
De zes directeuren van het museum na de Tweede Wereldoorlog hebben die lijn ieder met
een eigen accent voortgezet, uiteraard bijgestaan door conservatoren. Het resultaat is niet een
‘sluitend’ overzicht van de Nederlandse kunst na 1945, maar een collectie die gevat kan worden
in drie deelcollecties: 1. experimentele en informele kunst 1945-1960 (waaronder Cobra)
2. seriële, systematische, fundamentele en radicale schilderkunst 1960-heden 3. sociaalmaatschappelijk engagement, hedendaagse kunst vanaf 1990.
De collectie telt weliswaar een aantal prachtige kunstwerken van Schiedamse kunstenaars,
maar er is geen coherente kunsthistorische verankering van de collectie in de stad, zoals
bijvoorbeeld het Groninger Museum een mooie collectie De Ploeg bewaart.
Inmiddels telt de collectie 17.000 historische voorwerpen en 6.500 kunstwerken.
De collectie sluit ten dele goed aan bij de nieuwe missie. Zo bewaart het museum vele
werken van kunstenaars die in de jaren na de tweede wereldoorlog kunst als middel inzetten
om te breken met bestaande opvattingen en conventies, om zo invloed uit te oefenen op de
samenleving. Of werken die aandacht vragen voor de ‘duistere kanten van de werkelijkheid’;
de verwerking van de trauma’s van een oorlog en de dreiging van een nieuw mondiaal conflict.
Deze kenmerken zijn, zij het in gewijzigde vorm, ook aanwezig in werken van de huidige
generatie van kunstenaars die reflecteren op maatschappelijke tegenstellingen en sociaaleconomische processen.

Groepsportret van de collectie

Majoor Visser
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Het museum is het geheugen van een samenleving. Aankopen van kunst en historische
voorwerpen zijn bovendien van essentieel belang voor de vitaliteit en ontwikkeling van een
museum. Het aankoopbudget is bescheiden, maar met hulp van fondsen zal incidenteel kunnen
worden aangekocht.
De steun van verzamelaars die werken aan het museum schenken is onmisbaar. De huidige
collectie is grotendeels aan hen te danken. Zo schonk deze zomer het echtpaar Van AltenaBoswinkel het tweede deel van hun kunstcollectie aan het museum, waarmee alle in langdurig
bruikleen gegeven stukken nu eigendom van de gemeente zijn geworden.
Met zorgvuldig beheer van de collectie dragen we het erfgoed over aan volgende generaties.
Helaas heeft de recente reorganisatie vooral haar tol geëist op dit vlak: het beheer en behoud
is in handen van één medewerker, bijgestaan door vrijwilligers. Er zullen dus scherpe keuzes
gemaakt moeten worden.
Gelukkig is er de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt: in 2008 is de museumcollectie
ondergebracht in een extern depot. Daarmee is ook een grote inhaalslag gemaakt met de
registratie; de collectie is grotendeels geregistreerd en van een standplaats voorzien.
Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor het ontzamelen van de collecties. Ontzamelen is
belangrijk omdat het je in staat stelt nog beter te zorgen voor de voorwerpen die van blijvende
waarde zijn en omdat het je verzamelbeleid aanscherpt. Het ontzamelen zelf is echter nog niet
begonnen. Het is uiteraard belangrijk dat dit zeer zorgvuldig gebeurt en in lijn met de museale
ethische codes (LAMO).
Bij het ontzamelen van de historische collectie gaat daar nog iets vooraf: het kennen van de
verhalen bij de voorwerpen. Daarom zullen we de historische collectie naar Schiedam proberen
te brengen, de deelcollecties aan het publiek tonen en hen uitnodigen ons te helpen bij de
beschrijvingen en mee te denken over de te maken keuzes.
In dit verband is ook belangrijk de semi-permanente tentoonstelling over de geschiedenis van
de stad, waarvoor de voorbereidingen deze zomer zijn gestart. Deze presentatie is vijf jaar
te zien en is, mede daarom, ambitieus van opzet. We reserveren er een groot deel van het
souterrain van het museum voor. De presentatie wordt samengesteld met hulp van vele kenners
en culturele instellingen in de stad en fungeert als een ‘historisch verwijspunt’: voor verdieping
wordt verwezen naar deze partners, zoals het Jenevermuseum, en plaatsen van herinnering.
Ook een educatief programma over de canon van de stadsgeschiedenis maakt hier deel van uit,
onder andere in samenwerking met het theater en de bibliotheek. We hopen de presentatie in
2018 te kunnen openen.
Misschien is dit een goed moment om de combinatie van geschiedenis en kunst aan te
roeren. Gaat dat wel goed samen in één museum, vervreemden we de kunstliefhebber - het
publiek dat ons nu trouw bezoekt - dan niet, vragen sommigen zich af. Ik denk dat dat kan:
dat de tegenstelling tussen beide meer leeft bij de specialisten dan bij het publiek, en dat de
kunstliefhebber het interessant vindt iets te leren over de stad waar hij naar toe is gereisd. Het
is wel belangrijk dat we de balans tussen beiden in de programmering bewaken. En ik verheug
me op ‘cross-overs’, zoals in het najaar 2017: internationaal geroemd kunstenaar Marcel van
Eeden heeft van de Stichting Beheer SNS Reaal, waarmee het museum nauw samenwerkt,
de opdracht gekregen zich te laten inspireren door het stadsbeeld en de geschiedenis van
Schiedam in een serie tekeningen.
Terug naar collectie en onderzoek: veel tijd voor kunsthistorisch en historisch onderzoek rest
ons niet, maar uiteraard faciliteren we onderzoek van derden. En wellicht dat in het Cobrajubileum jaar in 2018, als Cobra 70 jaar bestaat, in samenwerking met andere musea, een
onderzoeksproject gestart wordt.
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Missie en visie
In het Stedelijk Museum Schiedam ontdek en ontmoet je door moderne en hedendaagse kunst
en geschiedenis het onbekende.
We leven in een tijd van individualisering en globalisering. De angst voor het onbekende groeit.
Kijken naar en praten over moderne en hedendaagse kunst helpt je om te gaan met datgene
dat je niet begrijpt. Geschiedenis helpt je nieuwe ontwikkelingen in een historisch perspectief te
plaatsen.
Het museum is er voor iedereen die nieuwsgierig is naar kunst en geschiedenis en naar
elkaar, met bijzondere aandacht voor Schiedammers. Het museum is oprecht publieksgericht.
We laten ons daarbij leiden door de belevingswereld van de bezoekers. Tentoonstellingen
zijn een belangrijk, maar niet het enige middel. We benaderen bezoekers persoonlijk, vragen
kunstenaars met hen te maken en vertellen verhalen. We zijn gewoon en we werken graag
samen met anderen.
En daarnaast doen we natuurlijk al die andere dingen die elk museum doet, zoals met liefde
verzamelen en professioneel voor de collectie zorgen.
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Programma 2017
Stelling:
Als je over de drempel van het Stedelijk Museum Schiedam stapt, dan ervaar je in elk aspect
en elk programma-onderdeel de missie.
Wat we concreet doen is samen te vatten in aan aantal programmalijnen, waarbij telkens in
opzet en uitvoering de missie leidend is:
• Een vaste presentatie van onze collecties
Het voortdurend tonen van de kunst- en historische collectie, waaronder de Cobra
collectie, is belangrijk: je deelt deze schat die eigendom is van de Schiedammers en
het biedt een context voor de programmering.
• Twee groot opgezette tentoonstellingen per jaar, bij voorkeur een in het voorjaar en een in
het najaar, met een groot landelijk bereik van cultuurtoeristen (minimaal 20.000 bezoekers).
Ook hier is de missie leidend: we laten kunst en cultuur zien die je anders naar 		
de werkelijkheid laat kijken. Aan de basis staan Nederlandse moderne en hedendaagse
kunst. Meer dan voorheen zullen we het internationale perspectief tonen.
• Twee programma’s per jaar met kunst en geschiedenis opgezet vanuit de belevingswereld van
de bezoeker, met bijzondere aandacht voor de Schiedammer.
• Kleine tentoonstellingen over kunst en geschiedenis
De afgelopen decennia zijn er tal van prachtige, vaak signalerende 			
kunsttentoonstellingen gemaakt. Deze tentoonstellingen worden gemaakt als de tijd en
ruimte het toelaat, de budgetten hiervoor zijn beperkt.
• Het museum als podium
Het museum biedt ruimte aan initiatieven van derden of nodigt kunstenaars uit om iets
met het publiek te doen.
• Onderwijsprogramma voor het basis- en alle onderwijsniveaus van het voortgezet onderwijs in
Schiedam en de regio Rijnmond

In 2017 worden deze programmalijnen zo ingevuld (onder voorbehoud):
Oogst. 10 jaar Volkskrant Beeldende Kunst prijs t/m 22 januari

Geert Mul, Match Maker t/m 12 februari: grote overzichtstentoonstelling van mediakunstenaar
Mul
Historische collectie nader bekeken/aanwinst Bodebus/presentatie plannen Duinzand
4 februari t/m 26 maart:
presentatie van deelcollecties van de historische verzameling, waarbij het publiek gevraagd
wordt te helpen deze te waarderen, als onderdeel van de voorbereidingen voor de semipermanente historische presentatie; daarna vinden er gedurende het hele jaar dergelijke
presentaties plaats
Diet Wiegman, Melting Pot 4 februari t/m 26 maart:
presentatie van het kerstbeeld, andere schaduwbeelden en een overzicht van elementen uit zijn
oeuvre)
Eye Attack - Optical Art 25 februari t/m 18 juni:
een grote tentoonstelling over optische kunst i.s.m. het Louisiana Museum of Art, Denemarken
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Pierre Janssen, meesterverteller 8 april t/m 15 oktober:
grote dubbeltentoonstelling i.s.m. Museum Arnhem
Topstukken uit de collectie van het Stedelijk Museum Schiedam 1 juli 2017 t/m juli 2018:
twee zalen opnieuw ingericht met de topstukken uit de kunstcollectie, waaronder Cobra
Vaandels en verhalen 1 juli t/m 25 september:
een multidisciplinair project waarbij tientallen verenigingen elkaar ontmoeten, samen maken,
in optocht door de stad trekken, historisch onderzoek wordt verricht en een tentoonstelling in
het museum wordt gemaakt. Partners: de historische vereniging, de stichting Mooi Werk en
stadstheatergezelschap De Stokerij
Snoepkunst, over onbedwingbaar verlangen en wilskracht 28 oktober t/m 4 februari 2017:
hedendaagse kunst met als thema snoep/van snoep, met daaraan gekoppeld een programma
voor mensen met eetstoornissen
Marcel van Eeden 28 november t/m voorjaar 2017:
kleine presentatie van 30 tekeningen met Schiedam in de hoofdrol, in opdracht van de NOG
collectie
Kantoor op zaal Vanaf februari zal een van de kleine museumzalen worden ingericht als
kantoor, met als doel contact met de bezoekers en hen betrekken bij de - ontwikkeling van - de
programmering
De directeur is op vakantie ... incidenteel:
we plaatsen een oproep op vragen kunstenaars/muzikanten/schrijvers e.d. om de directeur
waar te nemen tijdens haar vakantie en iets toe te voegen aan de bestaande programmering en
reilen en zeilen van het museum

Het museum biedt daarnaast in ieder geval een podium aan:

Zomerexpo en Salon der geweigerden locatie voor de voorronde van de landelijke
manifestatie met aansluitend een presentatie van de ‘geweigerden’
Fotofestivals Schiedam het museum is een van de locaties van beide festivals
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Gebouw
Stelling:
het plein van het Stedelijk Museum Schiedam wordt opnieuw ingericht opdat het bijdraagt
aan de aantrekkingskracht van het museum, de drempel voor nieuw publiek verlaagt,
het Museumkwartier op de kaart zet en een visuele verbinding legt tussen de Hoogstraat
en de Lange Haven. In het museum worden, voortbouwend op de bestaande inrichting,
aanpassingen gedaan om de ervaring van de bezoekers te verbeteren.
Programmering is de basis van je succes. Maar de ervaring van de bezoekers is eveneens een
belangrijke voorwaarde.
Het museum is sinds 1940 gehuisvest in het voormalige St. Jacobs Gasthuis. Het museum is
in 2006 grondig gerestaureerd en gerenoveerd. Onder het plein werd een nieuw entreegebied
aangelegd en door het verplaatsen van de collecties naar externe depotruimtes en het
betrekken van een aanpalend kantoorpand werd het aantal museumzalen van 4 naar 11
uitgebreid. Met de verplaatsing van de ingang, de winkel en het cafe naar de door MVRDV
ingerichte Guidici kapel is in 2013 is het museum nog toegankelijker geworden.

Het plein aan de Hoogstraat van het Stedelijk Museum Schiedam

Het museum voldoet met zijn klassieke gebouw en een spectaculaire entree van
architectenbureau MVRDV aan de verwachting van het traditionele museumpubliek. Maar
eenmaal de ‘kapel’ gepasseerd is de ervaring van de bezoekers niet onverdeeld positief.
De trappenhuizen worden als gedateerd ervaren en de verkeersruimten in de kelder
doen ‘unheimisch’ aan. De klimaatbeheersing in de museumzalen is lawaaiig en het voelt
onaangenaam koud. Alhoewel de opzet van twee vleugels helder lijkt, ervaart de bezoeker
de routing als onoverzichtelijk. Ik ben er van overtuigd dat het zo veel mogelijk toelaten van
daglicht, en dus een blik op de omringende stad, zal bijdragen aan een betere oriëntatie.
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De organisatie zelf signaleert ook een aantal beperkingen in het gebouw.
Het museumcafe is weliswaar op een centrale locatie in het museum gesitueerd, maar
tegelijkertijd tochtig en moeilijk gezellig te maken. Het ligt uit het zicht van de straat. We gaan
er nu een leuke zelfbediening van maken, gratis koffie en thee, pak zelf een taartje, smeer je
boterham, enkel met producten uit Schiedam.
De educatieve ruimte bevindt zich op een afgelegen plek van het museum, terwijl je de energie
die daar rondwaart graag zou willen delen met de andere bezoekers.
Ik realiseer me goed dat het afgelopen decennium veel in het museum is geïnvesteerd. Maar
om aan de verwachting van de bezoekers te kunnen blijven voldoen, moeten we dat blijven
doen. Die verwachting is de laatste jaren ook gegroeid. Veel musea zijn tip top verbouwd, de
hippe kapper om de hoek vernieuwt elke paar jaar zijn interieur en elk pop-up cafe is stijlvol
ingericht. Niet alle genoemde euvels zullen in de komende jaren kunnen worden opgelost,
maar waar mogelijk zullen we proberen met eenvoudige oplossingen de bezoekersbeleving te
optimaliseren.
De directe omgeving van het museum heeft het zwaar te verduren. Het ontgaat geen enkele
museumbezoeker dat, ondanks het opknappen van de panden en gevels, de Hoogstraat met
leegstand kampt.
De ontwikkeling van de Hoogstraat zou een grote bijdrage kunnen leveren aan het succes van
het museum en andersom. Met name bezoekers van buiten de stad zien een aantrekkelijke
omgeving met bijzondere winkels en horeca als een extra reden om het museum te bezoeken.
Het museum zelf kan ook een rol spelen in de aantrekkingskracht van de Hoogstraat. Het
heeft namelijk een onontgonnen schat: het museumplein. Een goed ingericht plein, met een
spectaculair kunstwerk of een muziekkapel (het schijnt de mooiste akoestiek van de stad te
hebben), of dat ineen, zou als ontmoetingsplek kunnen bijdragen aan de levendigheid van de
binnenstad. Het zou het hart van het Museumkwartier kunnen worden en een visuele verbinding
kunnen leggen tussen de de Lange Haven en de Hoogstraat. Bovendien verlaagt een speels
ingericht plein de drempel voor een nieuw publiek.
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Organisatie en financiën
Lukt dit allemaal wel? Tijdens het schrijven van deze brief is de bedrijfsvoering geen moment
uit mijn gedachten geweest. Op hoofdlijnen wil ik daar graag iets over zeggen. Tenslotte ligt de
werkelijke waarde van deze visie in ons vermogen deze te realiseren.

De organisatie

De organisatie van het Stedelijk Museum Schiedam is kwetsbaar. De afgelopen jaren hebben
hun mentale tol geëist. Het aantal formatieplaatsen is teruggebracht van 23,14 naar 18,56 (dat
is inclusief beveiliging, kassa, winkel en horeca), een minimale bezetting gezien de reguliere
taken en de opdracht. En alhoewel de medewerkers gemotiveerd zijn om het museum opnieuw
vorm te geven, zal deze wijze van denken en programmeren een omslag zijn, ook zij moeten
zich verdiepen in het onbekende. Het museum is straks niet langer een niche-kunstmuseum
voor de liefhebbers, maar een ‘gewoon’ museum met tentakels in alle geledingen van de stad.
Tentoonstellingen worden ook buiten het museum gemaakt en niet alleen met kunstenaars en
experts. We maken meer tentoonstelingen en het aantal presentaties en samenwerkingen met
derden neemt toe.
Dat vraagt grote focus in de keuzes die we maken, er is geen tijd voor ‘moetjes’. Daarnaast
is aanvullende expertise nodig, via samenwerkingspartners, maar ook via een op te richten
adviesraad van ‘outsiders’. De hulp van stagiairs en vrijwilligers zal nog meer dan voorheen
onmisbaar zijn. Culturele diversiteit in de organisatie is, ook met het oog op de missie, een
belangrijk aandachtspunt.

Financiën

De gemeentelijke subsidie aan het museum is substantieel maar voorziet, ook nadat in het
afgelopen jaar de vaste lasten sterk zijn gereduceerd, nauwelijks in de programmering.
Daarvoor zijn we afhankelijk van de inkomsten uit entree, winkel en met name fondsenwerving.
De fondsen, regionaal en nationaal, zijn genereus, en zijn dat gelukkig gebleven in de afgelopen
periode. Zonder hun (meerjarige) steun kan de uitgesproken ambitie niet worden gerealiseerd.
Maar ook de steun van particulieren en bedrijven is onmisbaar, alhoewel het enkele jaren zal
duren voordat hiermee een substantiële inkomstenbron wordt gerealiseerd.
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Ten slotte
Dit is zoals ik het nu kan verwoorden. Ik heb in deze honderddagen-brief een koers voor het
museum uitgestippeld die, voortbouwend op zijn kracht, een bescheiden verschil kan maken
in de levens van mensen en bijdraagt aan een cultureel klimaat dat wonen en investeren in
Schiedam aantrekkelijk maakt.
Het is een van de tientallen stukken die de laatste decennia zijn verschenen over het museum.
De waarde ervan zal blijken in wat wij daadwerkelijk gaan doen. Ik kijk ernaar uit deze visie
samen met de Raad van Toezicht en het team medewerkers uit te werken. Het zal een proces
van vallen en opstaan worden, van evalueren en bijstellen. Pas na drie jaar, het laatste jaar van
de in het Actieplan genomen periode van vijf jaar, kan de balans worden opgemaakt. En als het
lukt, dan zijn we een bijzonder en levend museum, waar ook de Schiedammers trots op zijn.
Graag vertel ik u over een jaar hoe het gaat. Voor nu veel dank aan iedereen die met of zonder
hun mede-weten met mij meedachten: Cor Lamers, Marcel Houtkamp, Laurens Priester,
Tjitske Houkes, Jeroen Dijkstra, Ad Brits, Rob Roos, Luuc Ruys, Ger van Dam, John Massaar,
Marjolein Beumer, Theo Schilthuizen, Emily Ansenk, Geert Verbeke, Annabelle Birnie, GertJan van der Vossen, Hanne Hagenaars, Han Steenbrugge, Arnout Odding, Meta Knol, Saskia
Bak, Reinard Maarleveld, Sjaak Meijer, Riek Bakker, Coby de la Rie, Frans van der Avert,
Mireille Pondman, Chris Stolwijk, Astrid Poot, Evelyne Janssen, Ron van den Ende, Rob en
Ineke van Klaarwater, Sjef Henderickx, Reyn van der Lugt, Ralph Keunig, Wolf Brinkman,
Winnie Teschmacher, Phons Ockerse, Ron Klein Breteler, Vera van der Vlerk, Jacob Wiersma,
Soesja Boode, Deborah van Unen, Carlien Oudes, Peter Verschuuren, Joch Elderkamp,
Femke Rotteveel, Emmy Miltenburg, Henk Slechte, Gerard Hadders, Edith Gruson, Gideon
Peele, Hans van der Sloot, Pleun van Toledo, Hans Ritman, Jan Willem Verkaik, Anne Rats,
Koen Wouters, Jorick Zwart, Cilia Batenburg, Jannet van Huisstede, Kor Kegel, Pamela
Aandeweg, Ronald Ultee, Carla Vermunt, Annemarie Sour, Irene Gerrits, Maarten Mulder, John
Weimar, Wieki Somers en Dylan van den Berg, Threes Moolhuysen, Ronald Ultee, Alexander
van Steenderen, Lex Reitsma, Petra Timmer, Diet Wiegman, Martha Bakker, Frodo Terpstra,
Annemieke Loef, Lidwien Meijer, Pim Schenkelaars, Kees Janse, Femke Haijtema, Alwine
van Winsen, Mark van Hattem, Andre en Magdi, Catrien Schreuder, Margot Zoeteman, Peter
Paul Gerbrands, Jacob van der Zwan, Linda Malherbe, Patty den Hartigh, Marijke CarassoKok, Caroline Nieuwendijk, Reinier Scheeres, Ineke Hagen, Sandra Don, Ted Konings, Geert
Medema, Trudy van den Akker, Bram van Hengel, Marco Spruijt-Bleker, Hugo Boogaard,
Sjarel Ex, Han van der Horst, Ludo van Halem, Katja Weitering, Gerhard en Mariet Roetgering,
Jannet de Goede, Ad van Leeuwen, Justien Marseille, Patrick van Mil, Jan Willem de Boer, Jan
Teeuwisse, Liesbeth Schoel, Bob van der Lugt, Henk Groenewegen, John van Oudenaarde,
Marjolein van Doorn, Kees-Jan Groen en de Raad van Toezicht van het museum, mijn collega’s
en alle bezoekers die zo aardig waren om met mij te praten over het museum op mijn zomerse
vrijdagen op de museumzaal.
Deirdre Carasso,
Schiedam, september 2016
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