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Voorwoord

Ook 2015 was een bijzonder jaar 
voor het Watersnoodmuseum.

Ik was heel blij dat we het jaar 
konden afsluiten met 85.000 
bezoekers; 4.000 meer dan het jaar 
ervoor. Dat lukt alleen door de 
geweldige inzet van onze ruim 
130 vrijwilligers die het museum 
draaiende houden. Zij zijn de ware 
ambassadeurs van het museum!

Indrukwekkende bijeenkomsten 
waren zonder meer de Oral History 
Dag en de presentatie van de 
uitkomsten van het DNA-onderzoek 
bij onbekende slachtoffers van de 
ramp. Het was zonder meer uniek 
dat twee van hen door dit onderzoek 
hun identiteit terugkregen.
Het herdenken en terugkijken, speelt 
nog steeds een belangrijke rol in het 
museum. Nooit mogen we vergeten 
wat zich in die verschrikkelijke 
rampnacht heeft afgespeeld.

We kijken echter ook vooruit. Het 
museum presenteerde zich samen 
met designer Gerard Jasperse op de 
Dutch Design Week te Eindhoven. 
Veel bezoekers waren onder de 
indruk, zo mocht ik ervaren, en 
beloofden zeker naar Ouwerkerk te 
komen. 
Ook hielden we een geslaagde 
driedaagse conferentie over 
wereldwijde waterveiligheid. Daar 
kwam weer duidelijk uit naar voren 

dat overstromingen een steeds groter 
probleem vormen. Nederlandse 
adviesbureaus en aannemers spelen 
internationaal een grote rol in de 
advisering en de uitvoering van 
grote projecten.

Het jaar 2015 markeert 
met de realisering van ons 
meerjarenbeleidsplan 2015-2018 
het begin van een nieuwe periode. 
Onze zelfopgelegde opdracht is om 
het museum toekomstbestendig te 
maken, ook in financieel opzicht. 
Belangrijk hierin is onze koers om 
de erkenning te krijgen als Nationaal 
Kennis- en Herinneringscentrum 
Watersnood 1953.
Het Watersnoodmuseum, zo staat 
te lezen in het beleidsplan ‘wil de 
plaats zijn waar deze worsteling 
van de mensheid met het water in 
beeld wordt gebracht en beleefd kan 
worden’. Het kenniscentrum zal 
een bijdrage kunnen leveren aan de 
bewustwording op het gebied van 
waterveiligheid. Het beleidsplan zet 
eveneens in op projecten die ook de 
jongere generatie aanspreken.

Ik hoop dat u met genoegen het 
jaarverslag zult lezen en ik ben altijd 
geïnteresseerd in uw reactie.

Siemco Louwerse
directeur 
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Voorwoord

2016 is in meerdere opzichten 
een belangrijk jaar geweest in de 
relatief korte geschiedenis van 
het Watersnoodmuseum. Niet 
eerder kwamen 89.000 bezoekers 
in één jaar naar ons museum te 
Ouwerkerk en niet eerder werd 
de grens van 1 miljoen euro omzet 
gepasseerd.

Maar het jaar begon in januari met 
de erkenning tot Nationaal Kennis- 
en Herinneringscentrum Watersnood 
1953 door minister Schultz van 
Haegen van Infrastructuur en Milieu, 
de minister die over waterveiligheid 
gaat. Dit is goed voor de toekomst 
van het museum. We hebben deze 
erkenning tijdens een manifestatie 
in juni gevierd in aanwezigheid 
van onder andere Henk Ovink, de 
internationaal watergezant van ons 
land.

Deze erkenning benadrukt 
nog eens dat het museum niet 
alleen de verhalen van 1953 
vertelt, maar ook de verhalen 
van nu en in de toekomst. 
Thema’s als waterbewustzijn, 
governance, wereldwijde 
overstromingen, zinkende steden 
en klimaatverandering zullen meer 
aanspreken wanneer de verhalen 
en emoties van mensen centraal 
staan. De indrukwekkende plek in 
Ouwerkerk staat daar borg voor.
Zeker zo belangrijk is op welke wijze 
wij daar invulling aan geven. De 
komende jaren zullen wij op basis 
van ons meerjarenbeleidsplan het 
kenniscentrum gaan vormgeven. 

Aansprekende projecten staan op 
stapel.

De erkenning droeg er ook toe bij 
dat regionale overheden - provincie 
Zeeland, gemeente Schouwen-
Duiveland en de drie waterschappen 
in de Zuidwestelijke Delta - besloten 
het museum voor de komende jaren 
te ondersteunen. Dit vergroot onze 
slagkracht. Deze organisaties willen 
vooral inspelen op het belang van 
waterbewustzijn en hoe we jongeren 
hierbij kunnen betrekken.

Het afgelopen jaar hebben onze 135 
vrijwilligers zich weer grandioos 
ingezet voor het museum en zijn 
bezoekers. Het gaat bijvoorbeeld 
om het runnen van de entree, 
koffiehoek en winkel. Maar ook om 
de suppoosttaken, de technische 
commissie, de registratiegroep 
en de financiële en bestuurlijke 
vrijwilligers. In 2016 mochten we 
een aantal nieuwe vrijwilligers 
verwelkomen die zich specifiek 
bezighouden met onze digitale 
ontwikkelingen. De komende 
periode gaan we daar verder in 
investeren. We willen een koppeling 
maken tussen het museum en de 
verhalen die daar verteld worden, 
met de verhalen en littekens in het 
landschap én met de Deltawerken.

Ik wens u veel leesplezier met dit 
jaarverslag. U zult kennisnemen 
van de vele activiteiten die zich 
in het museum afspeelden. Het 
Watersnoodmuseum vertelt het 
verhaal van de ramp maar wil ook 

een maatschappelijke rol vervullen 
in de regio en biedt personen en 
instellingen daarvoor ook graag de 
gelegenheid.

Ik hoop u ook in 2017 weer in het 
museum te mogen ontmoeten.

Siemco Louwerse
directeur 
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Herdenking 1 februari 1953

Enkele honderden mensen woonden op 1 februari 
2016 de herdenking van de watersnoodramp van 

1953 bij. De stormachtige wind was onbedoeld heel 
passend bij de gelegenheid.

Bij het watersnoodmonument legden vertegen-
woordigers van het gemeentebestuur van Schouwen-
Duiveland, de provincie, de Deltacommissie een krans. 
Namens het Watersnoodmuseum legden Els Dekker 
en Piet Vreeswijk met museumvoorzitter Karla Peijs 

een krans. Zowel burgemeester Gerard Rabelink als 
kinderburgemeester Noa Dekkers voerden kort het 
woord. Na de minuut stilte verleenden muzikanten van 
de Oosterlandse Fanfare ondersteuning bij het zingen 
van het Wilhelmus.

Het museum opende de deuren voor een informeel 
samenzijn.

6

Els Dekker (l) en Piet Vreeswijk (r) leggen samen met bestuursvoorzitter Karla Peijs een krans.



Open dag blijft succesvol

Muurschildering

Het is inmiddels een traditie te noemen: 
op de zaterdag na de herdenking van de 

watersnoodramp houdt het Watersnoodmuseum een 
open dag. En elk jaar is de open dag een groot succes. 
Dit jaar passeerden 1848 mensen de entree van het 
museum.

Het programma was gevarieerd. Zo opende de 
wethouder voor Cultuur Jacqueline van Burg de 
wisselexpositie ‘De ramp in creatieve uitingen’. De 
tentoonstelling omvatte schilderijen en borduurwerkjes 
die vlak na de ramp werden gemaakt. Het borduurwerk 
kwam voort uit een borduurpakket dat werd verkocht 
ten bate van het Rampenfonds.

Presentaties
Auteur Koos Hage gaf een lezing over zijn boek ‘Atlas 
van de Watersnood 1953 – waar de dijken braken’, 
dat in november 2015 was verschenen. Na afloop was 
er een signeersessie. Ook Jaap Schoof, projectleider 
van het oral historyproject ‘1953, Het Verhaal’ gaf een 
presentatie over het project. Hij bracht een speciale gast 
mee. Linda Mol werkte aan een lesprogramma voor 
groep 7/8 met getuigenissen van overlevenden van de 
watersnoodramp.

Een derde presentatie gaf Cor Heijkoop over de 
heruitgave van zijn boek ‘Phoenix-caissons Drijvende 
kolossen voor vrede en veiligheid’.

Dialect
Voor liefhebbers van streektalen, waren leden van de 
Zeeuwse Dialectvereniging drie keer te horen met 
verhalen over de ramp in het Zeeuws. Gitarist Dik de 
Koning verzorgde het muzikale gedeelte van de open 
dag.
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Het Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum 
Watersnood 1953; het is een mond vol, maar 

het laat ook precies zien waar het om gaat. In de 
aanloop naar de jaarlijkse herdenking van de 
watersnoodramp heeft het Watersnoodmuseum de 
status van nationaal kenniscentrum ontvangen van 
minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en 
Milieu.

Het is een ministeriële erkenning van het belang 
van het museum, als plaats van herinnering aan 
de ramp van 1953. Ook de rol in voorlichting 
over waterveiligheid en de kennis die het 
Watersnoodmuseum wereldwijd vergaart over 
overstromingen, krijgen hiermee waardering. 
Immers, vanaf de eerste dag hebben de vrijwilligers 
de verbinding gelegd tussen het verhaal van de 
ramp (herinneren), de lessen die eruit getrokken zijn 
(leren), en de manier waarop wereldwijd mensen 
omgaan met de risico’s van grote overstromingen 
(vooruitkijken).

Ambitie
Met de erkenning hoopt het Watersnoodmuseum 
een aantal taken voor de komende jaren nog beter te 
kunnen uitvoeren:
• het levend houden van de jaarlijkse herdenking 

watersnood 1953,
• de kennis van, en ervaringen met de ramp 

vastleggen en delen met het publiek,
• het vergroten van het waterveiligheidsbewustzijn 

in samenwerking met partijen in de publieke 
sector, wetenschap en bedrijfsleven,

• het ontwikkelen van een digitaal museum en het 
inzetten van virtuele middelen om bezoekers te 
laten ervaren wat er aan waterveiligheid al gedaan 
wordt,

• fungeren als (inter)nationaal informatieplatform 
voor media en andere partijen bij een actuele 
overstroming.

Ministeriële erkenning

Officiële viering

Op 15 juni vierde het Watersnoodmuseum 
met een manifestatie voor genodigden 

officieel de erkenning als Nationaal Kennis- en 
Herinneringscentrum Watersnood 1953. 

Er waren drie inleidingen. Paul Verheul, lid van 
de executive board van Van Oord sprak over 
waterveiligheid ‘Van Zeeland tot Jakarta’. Hoogleraar 
Integrale Waterbouwkunde TU Delft, Bas Jonkman, 
hield zijn gehoor de noodzaak voor van het 
vergroten van de ‘delta-kennis’. En de internationale 
watergezant Henk Ovink sprak over de noodzaak van 
de bewustwording van waterveiligheid. 
Zeeuwse gedeputeerde Ben de Reu en burgemeester 
Gerard Rabelink werden in een interviewronde aan 
de tand gevoeld door museumdirecteur Siemco 
Louwerse.

De manifestatie was meteen ook een mooie 
gelegenheid om te laten zien wat er in die eerste 
maanden als nationaal kenniscentrum al in gang is 
gezet.

“Het Watersnoodmuseum verdient het om de status Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953 te 
krijgen. Het museum weet al jaren op een indringende manier het bewustzijn levend te houden dat we nooit klaar zijn met 
de bescherming tegen ons water. Het museum vraagt aandacht voor de impact van het verleden, maar laat ook zien wat we 
vandaag de dag doen tegen overstromingen. Daarmee draagt het museum bij aan het vergroten van het waterbewustzijn 
van de Nederlanders.” –  Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu
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Voor het Nationaal Kennis- en Herinnering-
scentrum Watersnood 1953 heeft een aantal mensen 
zich beschikbaar gesteld om zitting te nemen in het 
comité van aanbeveling. Dit comité ondersteunt 

de activiteiten en toekomstige ontwikkelingen van 
dit nationaal kennis- en herinneringscentrum. De 
vijftien leden beslaan het brede veld van (semi)
overheden, kennisinstituten en het bedrijfsleven. 

Comité van Aanbeveling

Bas Jonkman
Hoogleraar waterbouw-
kunde TU Delft

Gerard Rabelink
Burgemeester Schouwen-
Duiveland

Han Polman
Commissaris van de 
Koning Zeeland

Jaap Smit
Commissaris van de 
Koning Zuid-Holland

Henk Ovink
Watergezant Koninkrijk 
der Nederlanden

Hans Oosters
Voorzitter Unie van 
Waterschappen

Jan Geluk
Dijkgraaf Waterschap 
Hollandse Delta

Jan Peter Balkenende
Oud-Minister-President

Peter Berdowski
CEO Boskalis

Wim Kuijken
Regeringscommissaris 
Deltaprogramma

Wim van de Donk
Commissaris van de 
Koning Noord-Brabant
Fotograaf: Erik v.d. Burgt

Pieter van Oord
CEO Van Oord

Toine Poppelaars
Dijkgraaf Waterschap 
Scheldestromen

Carla Moonen
Dijkgraaf Waterschap 
Brabantse Delta

Het Comité van 
Aanbeveling onder-
steunt en beveelt de 
activiteiten en 
toekomstige ont-
wikkelingen van het 
Nationaal kennis- en 
herinneringscentrum 
Watersnood 1953 aan.

Nationaal kennis- en herinneringscentrum Watersnood 1953

Hans Huis in ‘t Veld
Boegbeeld Topsector 
Water

Comité van Aanbeveling 
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Op de dag van de feestelijke 
manifestatie verscheen bij NRC 
Handelsblad een speciale bijlage van het 
Watersnoodmuseum. De bijlage, vier 
krantenpagina’s groot, gaf een goed beeld 
van het Watersnoodmuseum. De lezers 
kregen een indruk van wat ze kunnen 
verwachten bij een bezoek en welke rol het 
museum voor zich ziet weggelegd op het 
gebied van bewustwording van, en kennis 
over waterveiligheid.

Het onbekende meisje
De brede verspreiding had onder meer 
tot gevolg dat de aandacht van een 
verzamelaar op het museum werd 
gevestigd. Hij was in het bezit van een foto 
van een onbekend meisje, kort na de ramp 
gefotografeerd door Dominique Berretty. 
Het Watersnoodmuseum mocht deze foto 
tijdens de Oral History Dag in ontvangst 
nemen

Bijlage 
NRC Handelsblad

Filmdagen 
De viering van de erkenning tot nationaal kennis- en 
herinneringscentrum werd na de manifestatie die 
week doorgezet met een aantal activiteiten.
Zo presenteerde het museum van 16 tot en met 
19 juni de filmdagen. Het publiek kon bijzondere 
filmopnames bekijken die betrekking hadden op 
de centrale thema’s van het Watersnoodmuseum. 
Onderwerpen waren: Herinneringen aan 
1953, Ooggetuigen van de ramp, de jeugd en 
de watersnood, Deltawerken, wereldwijde 
overstromingen en Waterbeheersing anno nu.
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Bijzondere uitgave
Ter gelegenheid van de erkenning van het 
Watersnoodmuseum als Nationaal Kennis- en 
Herinneringscentrum Watersnood 1953 werd 
op 27 juli een postzegelset uitgegeven. Een 
set bestaat uit twee zegels en drie passende 
ansichtkaarten. De museumwinkel en webshop 
verkopen deze sets.

Monument 
Verdronken Dorpen

In 2016 hebben het Watersnoodmuseum en de provincie 
Zeeland overeenstemming bereikt over de toekomst van het 

Monument voor de Verdronken Dorpen. 

Het Watersnoodmuseum wordt eigenaar van het monument. 
Voor de officiële overdracht – in maart 2017 – zorgt de provincie 
nog voor een volledige reparatie- en schoonmaakbeurt. 
Bovendien gaf de provincie een afkoopsom voor toekomstig 
beheer en onderhoud mee.

Het monument, een ontwerp van kunstenares Lydia Schouten, 
staat aan de Oost-Zeedijk tussen de Zeelandbrug en Colijnsplaat. 
Het heeft de vorm van een torenspits die refereert aan 
afbeeldingen van verdronken dorpen waar vaak alleen de 
kerktoren nog te zien is. Driemaal daags zijn afwisselend het 
geluid van een opkomende storm en archaïsche koormuziek te 
horen.
Van alle Zeeuwse dorpen die ooit in de golven verdwenen, zijn 
117 namen bekend. Die namen zijn te lezen op de traptreden van 
het monument, met de tekst: ‘Het geldt voor nu, het geldt voor 
later. Wantrouw de macht van wind en water’.

Het Watersnoodmuseum ziet de overname als passend bij 
de functie van Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum 
Watersnood 1953.
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Als de dijken breken

Het Watersnoodmuseum houdt een open oog 
voor nieuwe technieken die het verhaal 

van het museum kunnen ondersteunen. In 
2016 heeft het een virtual reality (VR) ervaring 
opgenomen. Dit nieuwe onderdeel is toegevoegd 
aan de 3D-expositie over overstromingen en 
waterveiligheid. De uitbreiding is een nieuwe 
stap in het digitaal museum.

Met een VR-bril ziet de bezoeker een simulatie 
van een overstroming in een woning. Hij krijgt 
instructies om een veilig heenkomen te zoeken. Wie 
de juiste route volgt, komt uiteindelijk bij een hoger 
gelegen deel van het huis waar een reddingsboot 
zorgt voor de goede afloop.
De VR-ervaring is te vinden in de derde caisson en 
is ondergebracht in een huiskamer. De beleving is 
niet alleen spannend, maar opent ook figuurlijk de 
ogen. Wat gebeurt er nu eigenlijk als het water het 
huis binnenstroomt en waar moet je dan rekening 
mee houden?

RTL Nieuws verleende medewerking aan deze 
productie. Nieuwslezer Pepijn Crone maakt aan het 
begin van de simulatie melding van de dreigende 
overstroming.

Virtual Reality
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Aftrap VR-ervaring 
Den Haag
Dit jaar was Zeeland gastvrouw tijdens het 
jaarlijkse Prinsjesfestival, de festivalweek 
voorafgaand aan Prinsjesdag in Den Haag. 
Ook het Watersnoodmuseum, als recent erkend 
Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum 
Watersnood 1953, presenteerde zich in Den Haag. 
Dat gebeurde op 19 september in samenwerking 
met de gemeente Schouwen-Duiveland.
Minister Schulz van Haegen, parlementair 
verslaggever voor RTL Nieuws Frits Wester en 
bestuursvoorzitter Karla Peijs mochten als eersten 
de nieuwe virtual reality productie uitproberen.

Prinsjesfestival
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Voor een nieuw project, Code Rood, heeft 
het Watersnoodmuseum voor het eerst 

de financieringsvorm crowdfunding, ook wel 
publieksfinanciering genoemd, ingezet. Het is een 
alternatieve manier om online startkapitaal voor een 
project bijeen te krijgen. De inleggers, die vaak een 
band hebben met de aanvrager of het project, krijgen 
een tegenprestatie. Die wederdienst varieert per 
project en ingelegd bedrag.

Voor Code Rood konden mensen al vanaf 10 euro 
inleggen bij Voordekunst, een online platform voor 
crowdfunding in de creatieve sector. Uiteindelijk 
brachten 129 begunstigers 10.795 euro bijeen. Ook 
bedrijven konden meedoen. Hanse Staalbouw uit 
Nieuwerkerk droeg met een aanzienlijk bedrag bij.

Code Rood vertelt het verhaal van de weers-
omstandigheden tijdens de ramp van 1953 en de 
gevolgen ervan in het rampgebied. Erwin Kroll, 
voormalig weerman van het NOS Journaal, geeft bij 
de presentatie op aansprekende wijze inzicht in hoe 
het in die ene nacht zo mis kon gaan. Het nieuwe 
tentoonstellingsonderdeel zal naar verwachting 
midden 2017 geïnstalleerd worden.

Financiële verrassing
De waterschappen in de delta waarderen het 
Watersnoodmuseum. Waterschap Scheldestromen 
geeft al jaren een financiële bijdrage. Ook Waterschap 
Hollandse Delta levert sinds 2016 een financiële 
ondersteuning.

Op 7 oktober bezocht het algemeen bestuur van 
Waterschap Brabantse Delta een bezoek aan het 
Watersnoodmuseum. Dijkgraaf Carla Moonen 
bracht een indrukwekkende verrassing mee. 
Bestuursvoorzitter Karla Peijs mocht een cheque van 
20.000 euro in ontvangst nemen. Deze is te besteden 
aan de bewustwording van waterveiligheid.

Crowdfunding
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De gemeente Schouwen-Duiveland en provincie 
Zeeland ondersteunen de inspanningen van 
het Watersnoodmuseum om het verhaal over 
waterveiligheid in het verleden, heden en de toekomst 
te presenteren. In 2016 leidde dit tot de toezegging 
van beide overheden om het Watersnoodmuseum 
financieel te ondersteunen. Schouwen-Duiveland 
draagt jaarlijks 45.000 euro bij, de provincie 50.000 euro. 
Waterschap Scheldestromen geeft al een aantal jaren 
een financiële ondersteuning en heeft het bedrag in 
2016 iets verhoogd. De collega’s van Hollandse Delta 
en Brabantse Delta dragen vanaf dit verslagjaar nu ook 
financieel bij.

Financiële impuls 
Jeugdwatersnoodmuseum

Niet alleen de generatie die de ramp heeft 
meegemaakt, maar ook de jongere generaties 

moeten zich bewust zijn van de strijd tegen het water 
en de waterveiligheid waar ook ter wereld.

Het Watersnoodmuseum heeft in zijn 
meerjarenbeleidsplan 2015 – 2018 een nadere 
toelichting gegeven op zijn plan voor een 
Jeugdwatersnoodmuseum. Niet afzonderlijk, maar 
geïntegreerd in het bestaande museum.Voor de 
inrichting van het Jeugdwatersnoodmuseum is dan 
ook gekozen om verspreid door de vier

caissons speciale plekken in te richten voor kinderen 
van 6 tot en met 12 jaar. Voor de jongeren zet het 
Watersnoodmuseum in op virtual reality, apps en 
tours.

Ook het verder uitwerken van een educatief 
programma maakt deel uit van het 
Jeugdwatersnoodmuseum.

Het Mondriaan Fonds heeft een bijdrage toegezegd van 
80.000 euro voor deze jongste loot aan het museum. Dit 
bedrag komt uit de Meerjarenprogramma’s Musea en 
Overige Erfgoedinstellingen van het fonds. Daarmee 
kan het Watersnoodmuseum een flinke stap zetten in 
het uitvoeren van de plannen zoals de jeugdroute door 
het museum.

Financiële ondersteuning

Mondriaan Fonds
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Het hele jaar door heeft het Watersnoodmuseum 
aandacht voor de kinderen. Naast speurtochten 
op leeftijdsgroepen, schoolbezoeken, educatieve 
lespakketten en aanvragen voor achtergrond-
materiaal voor spreekbeurten, organiseert het 
museum extra kinder- en familieactiviteiten 
tijdens de schoolvakanties
Kunstenares Marlies Verda is elke schoolvakantie op 
verschillende dagen aanwezig. Zij helpt kinderen 
die creatief aan de slag willen. Er staan verschillende 

materialen klaar. Daarmee kunnen de kinderen wat 
ze gezien hebben in het museum verwerken in een 
kunstwerk. 

Er is ook altijd veel belangstelling voor de 
familierondleidingen en het Watersnoodmuseum 
speelt in op de vernieuwde belangstelling voor breien. 
Zowel kinderen als volwassenen kunnen tijdens de 
breiworkshop van Monique Dalebout leren breien of 
hun technieken verbeteren.

Kinderactiviteiten
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Over verhalen 
vertellen
Op 4 november organiseerde het 
Watersnoodmuseum een geslaagde 
Oral History Dag. Deze keer was 
het thema ‘Verhalen vertellen een 
geschiedenis’. Zo presenteerde 
manager Lianne Kooiman samen 
met de gevers de verhalen 
achter enkele schenkingen die 
het Watersnoodmuseum mocht 
ontvangen.

Eerder al had cultureel antropoloog 
Saskia Derks een inleiding gehouden 
over de kracht van verhalen. Na 
de lunch was het woord aan Jaap 
Schoof, projectleider van ‘1953, 
Het Verhaal’. Hij vertelde over 
de verborgen verhalen in het 
Watersnoodmuseum.
Het succes van de Oral History 
Dag blijft groot. Er is altijd veel 
belangstelling, wat blijkt uit het 
aantal aanmeldingen om de dag 
bij te kunnen wonen. De verhalen 
die tijdens de bijeenkomst worden 
verteld blijven indrukwekkend.

Oral History Dag

Onbekend meisje
Tijdens de Oral History Dag ontving het 
Watersnoodmuseum een foto van fotograaf 
Dominique Berretty uit 1953 van een onbekend 
meisje. Ook de plaats van de foto was onbekend. 
Het Watersnoodmuseum vroeg via (sociale) 
media of iemand het meisje herkende.

Begin 2017 werd duidelijk dat het gaat om Dientje 
Kramer die destijds wachtte op evacuatie uit 
Zierikzee. Tegenwoordig woont zij in Lelystad.
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Tentoonstellingen en meer

Het Watersnoodmuseum probeert elk jaar een 
keur aan tijdelijke tentoonstellingen samen te 

stellen. Soms naar aanleiding van een evenement, 
andere keren omdat een kunstenaar binding met 
een van de onderwerpen van het museum heeft. 
Ook muziek en toneel zijn geregeld terugkerende 
evenementen.

Waterbouwkundige projecten
In de vierde caisson was tot november 2016 
een fototentoonstelling te zien van opvallende 
waterbouwkundige projecten wereldwijd. De 
bijbehorende beschrijvingen gaven een mooi beeld van 
de veelzijdigheid en innovativiteit van de Nederlandse 
waterbouwers.
De tentoonstelling betrof 22 inzendingen voor de prof. 
dr. ir. J.F. Agemaprijs, dé vijfjaarlijkse prijs voor het 
beste en meest innovatieve waterbouwkundige project 
dat daadwerkelijk gebouwd is. De prijs ging in 2015 
naar het project Maasvlakte 2.

In de museumwinkel is het boekje ‘Bouwen aan de 
Delta’ verkrijgbaar. Daarin staan de waterbouwkundige 
werken beschreven, die in de fototentoonstelling te zien 
waren. Het kost € 7,50 (zie ook onze webshop).

Luciferdoosje
De Middelburgse Dilaria Noerlandi exposeerde tot eind 
2016 in de tweede caisson met haar (afstudeer)project 
‘Een moment van de kracht van de natuur’. 

Zij maakte een beeldverhaal in ecoline, zo klein 
gevouwen dat het in een luciferdoosje past. De 
inspiratie haalde de kunstenaar uit de watersnood 
van 1953. Tijdens een bezoek aan het museum zag ze 
een klein gevouwen boekje met zwart-wit foto’s en 
goed bewaarde lucifersdoosjes uit die tijd. Door beide 
samen te voegen ontstond het beeldverhaal in een 
‘matchboox’.

Nie loslaete 
Het toneelstuk ‘Nie loslaete’, geschreven door Jopie 
Minnaard, gaat over zes vrouwen die tijdens de ramp 
in paniek naar een zolder zijn gevlucht. Terwijl de 
storm woedt en het water niets en niemand ontziet, 
proberen zij hun wanhoop te verbergen. Dit stuk werd 
op 14 februari in het Watersnoodmuseum opgevoerd. 
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Stormkracht in reprise
Het succes van de toneelvoorstelling Stormkracht, 
over Jan, Sara en Gilles in de stormnacht, maakte 
dat deze voorstelling opnieuw meerdere malen is 
opgevoerd. De belangstelling voor de voorstellingen 
is onverminderd groot.

Thomaskoor 
Op 31 januari verzorgde het Thomaskoor 
uit Zierikzee twee muzikale bijdragen in het 
Watersnoodmuseum. De liederen hadden vooral 
betrekking op het water, wind en bescherming. Die 
middag werd ook het supplement van ‘Monumenten 
van de Watersnood 1953’ gepresenteerd.

Concert
Op 24 april concerteerde het Roosevelt College Choir 
uit Middelburg in het Watersnoodmuseum. Het 
studentenkoor, onder leiding van Elisabeth Blom, 
bracht muziek rond het thema ‘My song in the night’. 
De muzikale begeleiding kwam van Trevor Maloney, 
piano, en Sivan Traub, viool. 

Jazzmiddagen
Op een aantal zondagmiddagen in het late najaar 
waande men zich in het Watersnoodmuseum weer 
eventjes in de jaren ’50. Vanuit de koffiehoek waren 
swingende jazznummers uit die jaren te horen, 
gespeeld door het Jazzy Combo.
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Twee boekpresentaties

Week van Ons Water 

In 2016 verscheen het supplement van het 
boek ‘Monumenten van de Watersnood 1953’. 
Deze bijlage bevat de laatste informatie over 
herdenkingsmonumenten van de ramp van 1953. 
Bestuurslid Eva Kuit mocht het eerste exemplaar op 
31 januari ontvangen.
Speciale gast was Hester Wandel, hoofd collectie 
van het Zaans Museum. Zij gaf een inleiding over 
het leven en werk van kunstenaar Miep van Riessen 
(1944-2015). Van Riessen maakte tussen 2003 en 2008 
het monumentale wandkleed ‘De Verdronkenen’, 
met daarin alle namen van de 1836 slachtoffers van 
de Watersnoodramp verwerkt.

Vernieuwde uitgave
Auteur Cor Heijkoop presenteerde op 3 februari 
zijn vernieuwde boek ‘Phoenix-caissons, Drijvende 
kolossen voor vrede en veiligheid’. Wethouder 
Cees van den Bos mocht het eerste exemplaar in 
ontvangst nemen. Deze uitgave is voorzien van meer 
kleurenfoto’s dan de editie uit 2002 en bevat meer 
informatie over het Watersnoodmuseum dat in vier 
Ax caissons is gevestigd. 
Behalve Heijkoop over zijn boek, hield ook Peter 
van Westendorp een presentatie Hij werkt bij het 
Nederlandse Strukton dat betrokken is bij de bouw 
van een stormvloedkering in de lagune van Venetië. 
Hij sprak over de caissons die voor dat werk zijn 
ingezet. 

Het Watersnoodmuseum deed ook dit jaar mee aan 
de Week van Ons Water die van 12 tot en met 19 
oktober gehouden werd. Stond vorig jaar bij de eerste 
editie waterveiligheid centraal, dit jaar was daar 
wateroverlast aan toegevoegd.

De nieuwe virtual reality-beleving van het 
Watersnoodmuseum, die simuleert dat je huis 
overstroomt, paste uitstekend bij het thema. Dat gold 
ook voor het educatieve project Op Zolder. Hierbij 
krijgen kinderen en volwassenen slechts enkele 
minuten de tijd om te bepalen wat ze mee naar zolder 
nemen om daar een watersnood te overleven. 
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Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen 
(NBTC) heeft met zes provincies, waaronder Zeeland, 
en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed het project 
‘Nederland Waterland’ opgezet. Het idee erachter is 
de grote internationale belangstelling voor de wijze 
waarop ons land zich door de eeuwen heen (en nog 
steeds) vormt, terwijl het onder de zeespiegel ligt.

De verhaallijn van Nederland Waterland verbindt 
dertien watericonen om zo de buitenlandse bezoeker 
een overzicht te geven. Het gaat om:
• Deltawerken, 
• Nationaal Park Weerribben-Wieden,
• Watersnoodmuseum,  
• Giethoorn,
• Dordrecht,
• Woudagemaal,
• Nationaal Park De Biesbosch,
• Afsluitdijk,
• Kinderdijk,
• Zuiderzeemuseum,
• Flevoland,

• Beemster-Schermer
• Schokland-Urk.

Toeristen worden met de aandacht voor deze 
watericonen verleid om buiten de gebaande paden te 
treden en meer te zien van Nederland. Bovendien past 
het bij de strategie om de huidige aandachttrekkers 
iets te ontlasten. In 2018 wordt het beleefcentrum van 
De Nieuwe Afsluitdijk geopend en is het honderd 
jaar geleden dat de Zuiderzeewet in Nederland werd 
aangenomen. Voor het NBTC reden om dat jaar het 
thema Nederland Waterland te geven.

Het Watersnoodmuseum ontvangt door het jaar 
heen tal van groepen: toeristen, schoolkinderen, 
vrouwenorganisaties, bedrijven, serviceclubs en, 
sinds kort, ook statushouders.
Eind november bezocht een groep inburgerings-
kandidaten uit Amsterdam het Watersnoodmuseum. 
De excursie naar Zeeland, ook de Oosterscheldekering 
werd bezocht, past in het programma rond Kennis van 
de Nederlandse Maatschappij. De statushouders en 
andere cursisten Nederlands als tweede taal, kregen 
uitleg hoe het kan dat zij tegenwoordig wonen in een 

land dat grotendeels onder zeeniveau ligt, en hoe dat 
zo gekomen is.
Overlevende van de ramp, Pieter van der Hulle, 
vertelde over zijn ervaringen in 1953. Internationaal 
watergezant Henk Ovink keek met de statushouders 
welke vergelijkbare verhalen er zijn over water en het 
tekort, de overvloed en drinkbaarheid ervan.

Inburgeraars op bezoek

Nederland Waterland

In 2016 trok het Watersnoodmuseum 89.000 
bezoekers. Dat is een stijging van 5 procent ten 
opzichte van het jaar ervoor en meer dan er 
ooit in één jaar zijn gekomen. De erkenning tot 
Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum 1953, 

met de daarmee samenhangende activiteiten – 
de manifestatie in juni en de filmdagen – zullen 
ongetwijfeld hebben bijgedragen tot extra bezoekers. 
Dat geldt ook voor de nieuwe virtual reality-
beleving.

Meer bezoekers dan ooit
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totaal aantal bezoeken: 89.000
vrijwilligers:  135
betaalde staf:  10 parttimers, in totaal 6,25 fte

Bestuur per 31-12-2016
Karla Peijs  voorzitter
Rein van der Kluit  vicevoorzitter
Ton Brandenbarg  secretaris
Joop Roes  penningmeester
Eva Kuit  bestuurslid
Job van de Sande  bestuurslid
Hein van der Loo  bestuurslid

Giften, donaties en projectsubsidies
2016  € 168.221,-

Stichting Vrienden van het Watersnoodmuseum
Het Watersnoodmuseum heeft een vriendenstichting die het museum op verschillende manieren 
ondersteunt. De Stichting Vrienden organiseert voor de donateurs onder meer de jaarlijkse Vriendendag in 
het museum.

Deze stichting functioneert geheel zelfstandig. Informatie is te verkrijgen bij de secretaris Dim Mooijaart, 
078 8424817 of vrienden@watersnoodmuseum.nl.

Feiten & Cijfers 2016
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Beknopt financieel jaarverslag 2016

Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953   
       
Staat van baten en lasten                  werkelijk         begroting           werkelijk
        2016  2016  2015
OMZET                                                             €  € €
       
Baten  1.013.304        842.240 844.661
Directe kosten  233.884 103.506 177.383
  779.420 738.734 667.277

NIET TOEGEREKENDE KOSTEN
Personeelskosten  369.073 385.000 370.060
Huisvestingskosten 66.094 60.000   88.787
Inventariskosten  29.370   32.500   26.214
Voorlichting en verkoopkosten 82.697   85.000   48.117
Algemene en kantoorkosten 53.971   50.000   49.194
Tentoonstellingsbudget/activiteiten 16.299   30.000   19.640
Budget Digitaal museum 11.789   30.000   10.886
Afschrijvingskosten 15.554     2.000    5.356
  644.856 674.500 618.255   

 

Resultaat voor financiële baten en lasten 134.564 64.234 49.022

Rentebaten en soortgelijke baten 741     2.000     1.866
Rentelasten en soortgelijke lasten 3.247     2.000     2.358

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 132.058   64.234   48.531
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Weg van de Buitenlandse Pers 5
4305 RJ Ouwerkerk
Tel: 0111 - 644 382
E-mail: info@watersnoodmuseum.nl
www.watersnoodmuseum.nl

Colofon
Uitgave: Watersnoodmuseum
Teksten: Heuff Schrijft
Eindredactie: Siemco Louwerse en 
Liza de Bie
Vormgeving: Paul Golembiewski
Fotografie: Watersnoodmuseum
Foto’s omslag beeldbankRWS.nl


