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In welk museum zijn we 
vandaag?
Het Maritiem Museum in hartje Rot-
terdam, gelegen aan de Leuvehaven. 
De haven die vierhonderd jaar gele-
den eigenhandig door Rotterdam-
mers werd gegraven en de oorsprong 
is van de huidige wereldhaven. Het 
museumterras biedt uitzicht over de 
oude binnenhaven en de steeds ver-
anderende skyline van Rotterdam. 
Het buitenmuseum draagt als onder-
deel van de oude haven bij aan het 
pittoreske uitzicht met veel muse-
umstukken op het water en aan wal. 
Gerestaureerde schepen, een vuurto-
ren en imponerend dokmaterieel als 
stoombok ‘Simson’ en hijskraan ‘Op 
en over’ zijn de blikvangers. 
Een museum voor alle leeftijden, zo-
veel wordt duidelijk bij het betreden 
van de ruime entreehal. Een oase van 
maritieme attributen; schommelen-
de kroonluchters, alsof de bezoeker 
op zee is, een reddingsboot als klim-
materiaal voor kinderen en draaien-
de schroeven, hoog boven grijpgrage 
handen. Op de eerste verdieping 
(deck 1) stapt de bezoeker een virtu-
eel boorplatform op. Diverse simula-
toren maken het mogelijk om zelf te 
ervaren hoe het is om een hijskraan 
te bedienen of een olietanker in 
zwaar weer op koers te houden. 

Wat moet je hier beslist zien?
De Maritieme Meesterwerken. Dit 
een-tweetje met buurman Boijmans, 
het museum dat door grondige reno-
vatie en verbouw tot medio 2026 ge-
sloten is, toont een groot deel van 

zeegerelateerde meesterwerken uit 
de collectie Boijmans van Beuningen 
en is aangevuld met de collectie van 
het Maritiem Museum. Deze aanra-
der met topstukken van Paul Signac, 
Claude Monet, Jeroen Bosch en Hen-
drik Willem Mesdag is tot 3 septem-
ber 2022 te bewonderen. Signac 
schilderde zijn ‘Haven van Rotter-
dam’ vanuit Hotel Victoria waar hij 
resideerde. De bedrijvigheid van de 
haven omgeven door stoom en rook, 
heeft hij gevangen in een pointillis-
tisch paarsblauw meesterwerk. ‘Ik 
ben enthousiast, maar verbijsterd’, 
schreef Signac op een kaartje naar 
het thuisfront. ‘De hut van douaniers 
in Varengeville’ is een Normandisch 
zeegezicht op eenzame hoogte van 
Claude Monet. Door de subtiele diep-
tewerking staat de beschouwer als 
het ware zelf in de hete middagzon 
op een Normandisch klif waar je de 
krekels kunt horen en de zeelucht 
kunt ruiken. 
De grootste maritieme schilderijen 
na Panorama Mesdag behoren tot de 
vaste collectie van het Maritiem Mu-
seum; ‘Panorama Burgerhout’ van 
Adolf Bock bestaat uit doeken van 
zes tot tien meter breed met schilde-
ringen van schepen en oorlogsbo-
dems die door Burgerhouts Machine-
fabriek en Scheepswerf NV 
vervaardigd zijn.

Wat valt tegen?
In de tentoonstelling De haven ont-
breekt een helder overzicht van het 
ontstaan en de groei van de wereld-
haven. In een wirwar van nissen 

worden belangrijke momenten in de 
havengeschiedenis op niet-chronolo-
gische wijze getoond. Van de oprich-
ting van de Nederlands Amerikaanse 
Stoomvaartmaatschappij in 1873 tot 
de aankomst van de eerste container 
in Rotterdam op 3 mei 1966. 
De familietentoonstelling Zeemon-
sters is samen met de bovendekse 
maritieme speelplaats een meevaller. 
Kinderen vanaf vier jaar kunnen zich 
laten verrassen door fantasiemon-
sters en zeebewoners, terwijl op de 
achtergrond het melancholische oer-
geluid van een walvis klinkt. De al-
lerkleinste bezoekers kunnen bij bin-
nen- en buitenspeelplaats ‘Professor 
Plons’ naar hartenlust klimmen en 
klauteren op schepen als ‘Zuipschuit’ 
en ‘Bakboord’.

Hoe is de museumshop?
Voor jong en oud, voor elk wat wils; 
van knuffels van Professor Plons tot 
bouwdozen van scheepsmodellen, 
waaronder een replica van de Titanic. 
Daarnaast veel maritiem en Rotter-
dam gerelateerde boeken. De winkel 
richt zich vooral op jonge bezoekers, 
maar ook volwassenen kunnen hier 
hun hart ophalen. 

Je moet hier beslist heen als  
je ...
... een connectie hebt met de mari-
tieme wereld, vanuit historie, be-
langstelling of professie;
... een landrot bent die zijn of haar 
horizon wil verbreden;
... kinderen en/of kleinkinderen een 
leuke dag wilt bezorgen.

Nederland kent zo’n duizend 
officiële musea, en daarnaast 
een groot aantal officieuze. 
Welke verborgen pareltjes 
zitten daartussen? Vandaag: 
het Maritiem Museum in 
Rotterdam.

Professor Plons’ speelplaats.

Klauteren op de Zuipschuit.

Oude hijskranen in 
buitenmuseum.

Zicht vanaf coaster ‘Zeemeeuw’ 
op museum.

‘De hut van douaniers in 
Varengeville’, Claude Monet.

Maritieme gezegdes kom je overal 
tegen.

Offshore experience.

‘Le Port de Rotterdam’, Paul 
Signac.

Zeemonsters en 
meesterwerken
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