
Nieuwe museumdirecteur, nieuwe gemeenteraad en een nieuw 
college: kansrijke tijden

Een warm welkom voor Lidewij de Koekkoek, de nieuwe directeur van het
Frans Halsmuseum! Zij komt na het vertrek van Ann Demeester op een 
spannend moment, omdat er heel binnenkort met de gemeente zaken 
gedaan moeten worden. Want er ligt een nota van het College waarin de 
reeds jaren bekende problemen van het museum eindelijk op een eerlijke 
en complete manier zijn geinventariseerd. 
Na jaren van beknibbeling ziet de gemeente in dat er geïnvesteerd moet 
worden om de problemen stapsgewijs aan te pakken. Extra onderhoud en 
verduurzaming van de gebouwen, definitief ophogen van de basissubsidie, 
eindelijk het depot fatsoenlijk huisvesten. Jaarlijks ontvangt het museum 
nu van de gemeente ruim 3 miljoen euro subsidie en daar zal nog eens één 
tot anderhalf miljoen bij moeten wil het museum de toekomst aan kunnen.

De nieuwe directeur staat dus meteen voor een krachtproef die beslissend 
is voor de toekomst van het museum.
Het College stelt voor om met hulp van een externe adviseur een nieuwe 
visie (opdracht genoemd) op te stellen. Daarbij denkt het College dat die 
opdracht er in maart kan liggen om vervolgens met Lidewij de Koekkoek 
te overleggen zodat de Raad in april de opdracht kan vaststellen. 
Belangrijk, maar wat een haast ineens. Een visie in twee maanden, een nog
niet ingewerkte directeur, en gemeenteraadsverkiezingen half maart.

De Verweijhal

Maar er zit nog een haar in de soep: de Verweijhal, tweede locatie van het 
museum, die nauwelijks meer als museumgebouw geschikt is. De 
gemeente en de steenrijke van origine Haarlemse voetbalmakelaar Raiola 
bezitten ieder een deel van de hal , maar liggen al jaren in de clinch. Dat 
kost kapitalen aan advocaatskosten. Maar eindelijk, zo blijkt uit de nota, 
proberen ze eruit te komen met mediation. De gemeente stelt voor dat 
beide eigenaars elkaar over en weer het recht van eerste koop geven. 
Raiola gaf eerder aan het hele gebouw te willen hebben en heeft hele diepe
zakken. Hij wilde nooit zijn gedeelte terug verkopen aan de gemeente. 
Maar wat wil de gemeente eigenlijk? En wat wil het museum?
Doormodderen gaat niet. Zo kan het museum niet verder.
Mocht de gemeente Raiola uitkopen dan kan het plan van het museum uit 



2018 uit de kast worden getrokken. Maar het is realistischer uit te gaan van
aankoop door Raiola van het gemeentedeel.  En dan moeten gemeente en 
museum zich op de gehele huisvestingssituatie beraden. 

Tijdpad

Er zijn dus radicale keuzes nodig. Intussen zijn er in maart verkiezingen en
het is niet gebruikelijk dat een “oud” college nog zulke keuzes maakt. De 
toekomstvisie rond het museum kan wel worden meegenomen bij de 
collegevorming in april/mei en voor de zomer aan de nieuwe raad worden 
voorgelegd. Dat geeft de nieuwe directeur meer gelegenheid om haar 
inbreng te overwegen
Ons advies aan de politiek luidt dus:
Los op korte termijn de kwestie met Raiola rond de Verweijhal op. First 
things first. Geef de nieuwe directeur van het museum ruim de tijd om 
haar inbreng te hebben en neem de herziene opdracht aan het museum 
mee bij de collegevorming .
Het Frans Halsmuseum, de stad en de kersverse directeur verdienen deze 
nieuwe kansen!

Jan van Eeden, 
Louis Pirenne, 
Jan Hoekema, 
Frénk van der Linden, 

                  




