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Inleiding. 

De gemeente Vlissingen heeft sinds 1890 een eigen museum. Dit museum is 
ontstaan uit een groeiend besef van een eigen historisch verleden en om een aantal 
voorwerpen van historisch belang voor de gemeente te behouden. Deze collectie is 
vooral gevormd door schenkingen vanuit de Vlissingse burgerij en, zij het zeer 
beperkt, door aankopen. Er is een zeer uitgebreide gemeentelijke collectie ontstaan, 
die beheerd wordt door deel het Stedelijk Museum Vlissingen en deel door het 
Gemeentearchief Vlissingen ( de topografische atlas). 

In het verleden echter regelmatig voorwerpen aan de gemeentelijke collectie 
toegevoegd, waarvan op dit moment het nut voor de gemeente Vlissingen zeer 
discutabel is. Om kort door de bocht te gaan werd nagenoeg alles in dank aanvaard 
en werden zelf oude meubelstukken van oude gemeentehuizen (van Oost-Souburg 
en van het Van Dishoeckhuis), bouwfragmenten van afbraakpanden tot aan 
relatiegeschenken van de gemeente aan de collectie toegevoegd. Een duidelijk 
selectiecriterium heeft vaak ontbroken. 
De museumcollectie is daardoor een vergaarbak geworden van kostbare museale 
voorwerpen naast allerlei voorwerpen, zonder voor Vlissingen historische of 
kunsthistorische kwaliteit. (Als het oud leek werd het naar het museum gestuurd.) 

In de museumwereld is de discussie losgebarsten of elk museum alles moet 
bewaren dat per ongeluk in het verleden in een museum is terechtgekomen. Opslag 
en beheer kost geld en daar moet verstandig mee om worden gegaan. 
De inventarisatie van de collectie bijna afgerond zodat er duidelijk zicht ontstaat 
waaruit de gemeentelijke collectie bestaat. Tot slot is in december 1997 de keuze 
gemaakt om van het Stedelijk Museum Vlissingen een maritiem museum, het 
Zeeuws Maritiem muZEEum, te maken. Tevens is daarbij besloten dat een daarvoor 
op te richten stichting (stichting Maritiem Museum Zeeland) het beheer van de 
gemeentelijke collectie op zich zal nemen. In 2002 heeft de gemeente Vlissingen het 
beheer van de collectie overgedragen aan de stichting MMZ. 

In het voorstel wordt gebruik gemaakt van een stroomschema. Hiermee kan een 
keuze gemaakt worden, maar kan ook -net als in de archiefwereld- geselecteerd 
worden aan de poort. Potentiële schenkers kan uitgelegd worden waarom wat wel 
en wat niet wordt geaccepteerd, waarmee ongecontroleerde groei van de collectie 
wordt voorkomen. 



De wijze van opschoning en verwerving van de collectie. 

Het is dus noodzakelijk dat er duidelijkheid wordt geschapen welke voorwerpen bij 
de stichting MMZ in beheer worden gegeven en is "opschoning" van de collectie 
wenselijk. Omdat zeer veel voorwerpen geschonken zijn aan de gemeente 
Vlissingen dient heel zorgvuldig met een eventueel afstoten om te gaan. 

Hierbij wordt als uitgangspunt genomen dat: 
> de stichting MMZ het beheer op zich neemt van de collectie voorwerpen van 

maritiem belang (de maritieme collectie) alsmede voor de voorwerpen van 
belang voor de stadshistorie van Vlissingen (de stadshistorische collectie) en 
de voorwerpen waarvoor het beheer door het museum gerechtvaardigd is 
omdat de betreffende collectie aangemerkt kan worden als regionale 
studiecollectie (de collectie tegels, en de collectie munten en penningen). 

> De voorwerpen die niet voor beheer in aanmerking komen op zorgvuldige 
wijze elders onder te brengen rekening houdend met wensen of bedoeling 
van de voormalige eigenaren (schenkers). 

Om hierbij een keuze te kunnen maken is er een stroomschema gemaakt. Elk 
voorwerp zal aan dit stroomschema getoetst worden. 

Het eerste toetsingscriterium is de vraag of een voorwerp wel of geen 
"museale" kwaliteit heeft. Er wordt gekeken of het voorwerp een kunst- of 
cultuurhistorische kwaliteit heeft. Door de vergaarbak, dat het museum al 
jaren is geweest, bevinden zich in het museum voorwerpen die geen museale 
kwaliteit hebben. Hierbij kan men denken aan oud kantoormeubilair of 
afgedankte lampen uit een voormalige gemeentelijk pand. Dergelijke 
voorwerpen komen direct in aanmerking voor afstoting. 
Het tweede toetsingscriterium is de vraag of het voorwerp binnen een van de 
drie verzameldoelstellingen (maritiem, stadhistorisch of studie) valt. 
Als laatste toetsingscriterium bestaat nog de mogelijkheid om een voorwerp in 
Vlissingen te behouden t.b.v. bijvoorbeeld educatieve of studiedoeleinden. 

Uiteindelijk valt elk voorwerp in een categorie: 
Het voorwerp wordt voor de gemeente Vlissingen museaal beheerd door de 
stichting MMZ. Deze voorwerpen staan in de lijst, die toegevoegd wordt aan 
het beheerscontract tussen de gemeente Vlissingen en het MMZ. Deze 
voorwerpen moeten behouden blijven voor het nageslacht en zijn in principe 
onvervangbaar. 
Het voorwerp wordt museaal beheerd ten behoeve van studie, waardoor 
andere musea in de regio ontmoedigd worden hetzelfde te verzamelen. 
Het voorwerp wordt niet museaal beheerd en kan door het MMZ benut wordt 
voor bijvoorbeeld educatieve doeleinden. Dat betekent dat het dus 
afgeschreven voorwerpen zijn, omdat er bijvoorbeeld heel veel van zijn en 
waar bijvoorbeeld leskisten mee gemaakt kunnen worden, omdat ze 
vervangbaar zijn. 

Het voorwerp dat aan geen van de criteria voldoet komt in aanmerking voor 
afstoting. Indien er sprake is van schenking zal ten alle tijde geprobeerd worden 
contact op te nemen met de schenker of nazaten. Is het aankoop, dan kan de 
gemeente vrij beslissen wat er mee te doen. 



Binnen deze groep zijn weer twee categorieën: 
Het voorwerp heeft wel een museale kwaliteit maar is niet bruikbaar binnen het 
nieuwe museum. Hiervoor kan een zinvolle bestemming gezocht worden bij 
andere museale instellingen. Het voorwerp wordt dan (door)geschonken met 
eventuele voorwaarden voor mogelijkheid tot (tijdelijke) bruikleen. Eventueel 
kunnen deze objecten gebruikt worden voor ruil met voorwerpen uit andere 
musea. 
Het voorwerp is niet museaal en heeft voor de gemeente geen waarde. Het 
voorwerp wordt dan zonder enkele voorwaarde afgestoten. Hiervoor kan 
allereerst een bestemming gezocht worden binnen de gemeente. Gedacht kan 
worden aan lokale verenigingen, gemeentelijke diensten, etc. Noch de gemeente 
noch het MMZ zal zorg dragen voor deze voorwerpen. 
Bij financieel kostbare voorwerpen kan overwogen worden deze op de vrije 
markt te verkopen waarbij de opbrengst ten goede moet komen aan onderhoud 
of verbetering van de collectie. 

Juridische en morele facetten 
Uitgangspunt voor het afstoten van voorwerpen is dat vooral bij schenkingen en 
legaten gekozen moet worden voor grote zorgvuldigheid. Men heeft vaak 
voorwerpen in goed vertrouwen geschonken. Daar moet heel zorgvuldig mee om 
worden gegaan. Van voorwerpen die afgestoten worden moet daarom eerst de 
herkomst gecontroleerd worden en ten alle tijden moet het uiterste gedaan worden 
om de schenkers of nazaten te benaderen en hun mening te vragen. 

Splitsing archief<--> museum 
Tot 1980 werd de gemeentelijk museale collectie beheerd door de archivaris die 
tevens conservator was. Deze collectie bestond dan ook uit voorwerpen een 
bibliotheek en een groot aantal prenten, aquarellen en tekeningen. In 1980 is deze 
eenhoofdige leiding voor zowel het museum als het archief opgeheven. In de 
afgelopen twintig jaar is de situatie ontstaan dat het museum het beheer heeft over 
de voorwerpen en de archiefdienst de collectie boeken en prenten, aquarellen en 
tekeningen (de topografische atlas). De basis van deze topografische atlas is dus 
afkomstig uit het museum dat in 1890 is opgericht. 

De in de afgelopen twintig jaar ontstane verdeling van beheer van de collectie tussen 
het museum en archief is in principe een juiste, zover dit de stadshistorische 
afbeeldingen betreft. Deze horen thuis in de Topografische Atlas. Nu een deel van 
de collectie in beheer wordt gegeven bij een stichting is het zinvol deze 
taakverdeling vast te stellen. 
De prenten, tekeningen, etc. die niet onder het verzamelbeleid van de Topografische 
Atlas vallen zullen in beheer komen bij het MMZ en zullen volgens hetzelfde 
stroomschema als de overige collectie geschoond worden. 

Keuze Stadshistorie: object is drager van informatie. Object moet duidelijke 
toegevoegde waarde voor de kennis van stadshistorie. Het is een bron van 
informatie. Bijvoorbeeld een standaardtandartsstoel die uit de fabriek komt en die 
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per ongeluk bij een Vlissingse tandarts heeft gestaan vertelt iets over een tandarts, 
maar niets wezenlijks extra over het Vlissings leven. Een bakkerskar voorzien van 
de naam van een in Vlissingen bekende bakker, waarmee dagelijks door Vlissingen 
brood werd verzorgd voegt wel iets toe aan de kennis van het Vlissings verleden. 
Chinees zilver dat per ongeluk door erfenis bij een Vlissinger terecht is gekomen 
vertelt iets over een Volkenkundig gebeuren en niets over Vlissingen en hoort dus 
niet thuis in een Vlissingse museale collectie, maar eerder in bijvoorbeeld een 
Volkenkundig museum. 
Een model van een in Vlissingen uitgevonden brandspuit -als prototype- is daarmee 
weer wel van belang voor de stadshistorie. 

procedure: 
. principe: de gemeenteraad accepteert schenkingen en dus ook afstotingen 
. akkoord met stroomschema 
. keuze maken aan de hand van stroomschema 
. voorleggen ter fiattering van lijsten voorwerpen die afgestoten worden aan het 
bevoegd gezag (college van B&W) . 
. administratie van afgestoten voorwerpen worden netjes gearchiveerd, zodat latere 
generaties terug kunnen kijken. 
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Keuzemalriit voor de selectie van de voorwerpen in beheer van het Stcdel1jl: Museum Vlissingen 

De uitg:mgspuntcn z.ijn de doelstellingen z.o:ils omschreven in hoofdstuk 3 van het bedrijfsplan. 


~------ Neen 

--- Neen 

Steekt het voorwerp, uit 
esteusch oogpun1, uit boven 
het gemiddelde 
(kunsthistorisch element}. 

Zit in het voorwerp informatie 
opgesloten, zodat deic als 
'bron. fucntionccn or heer, het 
een symbolische wunle 
(cultuw-historiseh clement). 

Hcc is mn muscul voorwerp. 

Neen 

~ 

Neen 

Neen 

Is het een schenking. Ja Ja 

Neen 

A 
Het voorwerp kan 
worden afgestolen. 

B 
Overleg mei 
schenker or na• 
Uien. 

Valt hcc voorwerp binnen de 
ven.amcldoels1clling nn het 
Maritiem Museum 2.ccland. 

Valt hcc "00rwerp binnen de 
verumcldoclslelling van hel 
Vlissings Cultuurhistorisch 
verleden. 

Is het bruikb:w voor Semi
museaal gebruik. mal$ VOOf 

educatie- of presentatiedoel
einden. 

Is hel een schenking. 

Neen 

C 
Zoeken naar een 
iinvolle bestem
ming builen hel 
beheer MMZ.. 

Het is een miucaal voorwerp. 

Ja 

Ja 

Ja 

ED 
Hel voorwerp Het voorwerp 
wordt museaal wordtllJÇ! muse
beheerd door hel aal bel1ccrd door 
MMZ..het MMz. 


