
 

Programma Open Dag Watersnoodmuseum 
 
Zaterdag 5 maart 2022 
 
 
Groepsruimte caisson 1 (Watersnoodmuseum) 
 
10.00-10.30 
Opening tentoonstelling ‘Oude herinneringen, nieuwe verhalen’ 
Deze tentoonstelling toont een selectie uit de geschonken objecten aan het Watersnoodmuseum van het afgelopen 
jaar. 
 
10.45-11.00 
Reddingsbrigade en het reddingswerk in Limburg 
In juli afgelopen jaar vonden er grote overstromingen plaats in Limburg. Verschillende reddingsacties kwamen 
meteen op gang, zo ook door de Reddingsbrigade. Ze gingen het rampgebied in met de Nationale Reddingsvloot 
en redde mensenlevens. 
 
11.15-11.45 
Communicatie tijdens de watersnoodramp en de UK 141: Jaap Schoof 
Cruciaal tijdens een ramp is de communicatie. In 1953 speelde de Uk 141 van Hessel Snoek hierin een belangrijke 
rol. Toen vorig jaar de communicatiehoek werd vernieuwd speelde rond de opening de weer in oude staat 
gerenoveerde UK141 daarbij een rol door opnieuw de route uit 1953 vanuit Urk te varen. 
 
12.00-12.15 
Bijzondere objecten van het Watersnoodmuseum: Marc van Velzen 
Marc van Velzen toont een selectie objecten uit het archief en vertelt over de bijbehorende verhalen. Tevens geeft 
hij een inkijkje in het collectiebeleid van het museum. 
 
12.30-12.45 
Reddingsbrigade en het reddingswerk in Limburg 
In juli afgelopen jaar vonden er grote overstromingen plaats in Limburg. Verschillende reddingsacties kwamen 
meteen op gang, zo ook door de Reddingsbrigade. Ze gingen het rampgebied in met de Nationale Reddingsvloot 
en redde mensenlevens. 
 
13.00-13.30 
Harry van Kruiningen; Kunst in tijden van de ramp en opbouw: Iris Boersma 
De tentoonstelling ‘Kunst in tijden van ramp en opbouw’ toont grafiek van Harry van Kruiningen over de 
Watersnoodramp en de opbouw van de Deltawerken. Iris Boersma, van Stichting Harry van Kruiningen, vertelt 
over het leven en het werk van de kunstenaar. 
 
13.45-14.00 
Expositie Stormvloed: Paula Ruyssenaars 
De verwondering van de geschiedenis, de strijd tegen, en het leven met het water (wat in ons DNA zit) is voor Paula 
Ruyssenaars zo overweldigend inspirerend om in beeld te brengen. Zo oneindig de zee is, zo oneindig zijn de 
verhalen wat zij met zich meebrengt. 
 
  



 

14.15-14.45 
Helikopterhulp, de 17 dagen van reddingen en de verhalen: Jaap Schoof 
17 dagen speelden ze een belangrijke rol, ze redden duizenden mensen. De verhalen van de piloten over de 
omstandigheden waaronder ze hun reddingen moesten verrichten, gecombineerd met de verhalen van de geredden 
leveren genoeg op voor een boeiend verhaal. Op 17 februari 1953 kwamen de piloten voor hun afscheid en een 
Koninklijke onderscheiding bij elkaar en vertrokken weer naar hun onderdelen in het buitenland. 
 
15.00-15.15 
Radiozendamateurs: Peter Maartense 
Peter Maartense vertelt over het werk van de radiozendamateurs tijdens de ramp van 1953 en over hun rol tijdens 
noodsituaties vandaag de dag. 
 
15.30-15.45 
Reddingsbrigade en het reddingswerk in Limburg 
In juli afgelopen jaar vonden er grote overstromingen plaats in Limburg. Verschillende reddingsacties kwamen 
meteen op gang, zo ook door de Reddingsbrigade. Ze gingen het rampgebied in met de Nationale Reddingsvloot 
en redde mensenlevens. 
 
16.00-16.15 
Expositie Stormvloed: Paula Ruyssenaars 
De verwondering van de geschiedenis, de strijd tegen, en het leven met het water (wat in ons DNA zit) is voor Paula 
Ruyssenaars zo overweldigend inspirerend om in beeld te brengen. Zo oneindig de zee is, zo oneindig zijn de 
verhalen wat zij met zich meebrengt. 
 
16.30-17.00 
Molens en de watersnoodramp: Jaap Schoof 
In het kader van het 65-jarige bestaan van “De Zeeuwse Molen” heeft Jaap Schoof onderzocht wat er met de 38 
molens in het rampgebied die in het water kwamen, is gebeurd. Enkele zijn verloren gegaan sommige behoorlijk 
beschadigd, maar het leverde veel verhalen op wat er met en rond de molens is gebeurd. Hoe dieren en mensen 
werden gered of overleefden. 
 
 
Auditorium (Vijfde Caisson) 
 
10.00-10.30 
Verhalen over Water: René de Landmeter 
René de Landmeter laat u de nieuwste Verhalen over Water filmpjes zien, waaronder recente verhalen uit Limburg.  
 
10.45-11.00 
Klimaatboodschap voor wereldleiders ‘Act as One’: Remko Delfgaauw 
Met leerlingen van álle scholen van Schouwen-Duiveland, basis- én middelbaar onderwijs werd er op 10 september 
2021 een unieke animatie met een boodschap over klimaatverandering gemaakt. Remko Delfgaauw, één van de 
projectleden, vertelt alle ins en outs over het bijzondere project. 
 
11.15-11.30 
Klimaat en polarisatie: Arjan van Westen 
Het klimaat is een heet onderwerp en dat zorgt voor polarisatie. Mede ook ingezet door sociale media en 
nepnieuws.  
 
  



 

11.45-12.15 
Fotoserie #Water: Rem van den Bosch 
In de nieuwe serie van de Zeeuwse fotograaf Rem van den Bosch, bekend van ‘Zeeuws Meisje’, speelt de 
bewustwording over water de hoofdrol. Wat gebeurt er als de dijken breken? “Mensen zijn enorm verbaasd als ik ze 
vertel dat in een woonwijk als de Mortiere in Middelburg 4,5 meter water zou staan bij het breken van de dijken” 
zegt Rem, als hij over zijn nieuwe project vertelt. Met dit project wil hij mensen bewust maken van onze 
kwetsbaarheid in relatie tot water en mensen prikkelen om de dialoog hierover aan te gaan. 
 
12.30-12.45 
Klimaatboodschap voor wereldleiders ‘Act as One’: Remko Delfgaauw 
Met leerlingen van álle scholen van Schouwen-Duiveland, basis- én middelbaar onderwijs werd er op 10 september 
2021 een unieke animatie met een boodschap over klimaatverandering gemaakt. Remko Delfgaauw, één van de 
projectleden, vertelt alle ins en outs over het bijzondere project. 
 
13.00-13.15 
Klimaat en polarisatie: Arjan van Westen 
Het klimaat is een heet onderwerp en dat zorgt voor polarisatie. Mede ook ingezet door sociale media en 
nepnieuws.  
 
13.30-14.00 
KNMI; Klimaatverandering en stormvloeden: Andreas Sterl 
Door de uitstoot van broeikasgassen veranderd het klimaat. Het wordt warmer, hevige regenval wordt sterker, en 
het ijs verdwijnt. Wat merken we er nu al van, en wat staat ons in Nederland nog te wachten? Zullen stormen, en als 
gevolg ervan stormvloeden, sterker worden? Of valt het wel mee? Deze lezing geeft wat achtergrondinformatie 
over klimaatverandering en wat die voor Nederland betekent. Het KNMI heeft onlangs een nieuwe inschatting van 
de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland gepubliceerd (Klimaatsignaal'21) en werkt op dit moment aan 
een gedetailleerde uitwerking ervan. Die zal in de tweede helft van 2023 verschijnen. 
 
14.15-14.30 
Klimaatboodschap voor wereldleiders ‘Act as One’: Remko Delfgaauw 
Met leerlingen van álle scholen van Schouwen-Duiveland, basis- én middelbaar onderwijs werd er op 10 september 
2021 een unieke animatie met een boodschap over klimaatverandering gemaakt. Remko Delfgaauw, één van de 
projectleden, vertelt alle ins en outs over het bijzondere project. 
 
14.45-15.15 
Verhalen over Water: René de Landmeter 
René de Landmeter laat u de nieuwste Verhalen over Water filmpjes zien, waaronder recente verhalen uit Limburg.  
 
 
Kees Slagerzaal (Vijfde Caisson) 
 
11.00, 12.00, 13.00 & 14.00 
Spel Oosterschelde in Onderhandeling 
Speel mee met een interactieve game over de verschillende scenario’s met betrekking tot de zeespiegelstijging 
rondom de Oosterschelde.  
 
 
  



 

Waterzaal - kinderprogramma (Vijfde Caisson) 
 
11.00-11.30 
Verhalen verteller: Jan Heuseveldt (voor kinderen) 
De kinderen mogen in een kring gaan zitten. De verhalen verteller deelt waargebeurde (kindvriendelijke) verhalen 
over de ramp. Zo wordt bijvoorbeeld vertelt over een paard die een lange tijd na de ramp zijn baasje weer 
terugvond. 
 
11.45-12.15 
Een koffer vol verhalen: Johan de Reus (voor kinderen) 
Uit een oude grote koffer kunnen kinderen originele objecten uit de jaren ’50 uitkiezen en hierover vertellen. Het is 
een interactieve activiteit waarbij kinderen zelf aan de slag gaan met de objecten en de bijbehorende verhalen. Een 
echte aanrader waarbij de beleving van de kinderen centraal staat. 
 
12.30-13.00 
De grote water quiz: Arie Bakker (voor kinderen) 
Een perfecte manier voor kinderen om hun kennis over water te testen. De winnaar van de quiz krijgt een mooie 
prijs. 
 
13.15-13.45 
Verhalen verteller: Jan Heuseveldt (voor kinderen) 
De kinderen mogen in een kring gaan zitten. De verhalen verteller deelt waargebeurde (kindvriendelijke) verhalen 
over de ramp. Zo wordt bijvoorbeeld vertelt over een paard die een lange tijd na de ramp zijn baasje weer 
terugvond. 
 
14.00-14.30 
Een koffer vol verhalen: Johan de Reus (voor kinderen) 
Uit een oude grote koffer kunnen kinderen originele objecten uit de jaren ’50 uitkiezen en hierover vertellen. Het is 
een interactieve activiteit waarbij kinderen zelf aan de slag gaan met de objecten en de bijbehorende verhalen. Een 
echte aanrader waarbij de beleving van de kinderen centraal staat. 
 
14.45-15.15 
De grote water quiz: Arie Bakker (voor kinderen) 
Een perfecte manier voor kinderen om hun kennis over water te testen. De winnaar van de quiz krijgt een mooie 
prijs. 
 
15.30-16.00 
Een koffer vol verhalen: Johan de Reus (voor kinderen) 
Uit een oude grote koffer kunnen kinderen originele objecten uit de jaren ’50 uitkiezen en hierover vertellen. Het is 
een interactieve activiteit waarbij kinderen zelf aan de slag gaan met de objecten en de bijbehorende verhalen. Een 
echte aanrader waarbij de beleving van de kinderen centraal staat. 
 
16.15-16.45 
De grote water quiz: Arie Bakker (voor kinderen) 
Een perfecte manier voor kinderen om hun kennis over water te testen. De winnaar van de quiz krijgt een mooie 
prijs. 
 
 
  



 

Peter Hossfeld zaal (Vijfde Caisson) 
 
10.00-14.00 start elk half uur 
Kijkje in de werkplaats van Peter Hossfeld: Peter Maartense 
Peter Maartense vertelt het verhaal van de belangrijke noodzender die Peter Hossfeld bouwde in de werkplaats van 
radiohandel Weltevreden. Hierbij maakte Hossfeld in 1953 het eerste contact met de buitenwereld vanaf 
Schouwen-Duiveland. Ook geeft hij uitleg over het werk van radiozendamateurs tijdens en na de ramp van 1953. 
 
12.30-13.30 
In gesprek met fotograaf Rem van den Bosch  
Ga in gesprek met Rem van den Bosch over zijn fotografie. Hoe kijk jij naar klimaat en zeespiegelstijging en wat is 
volgens jou een goede locatie om dit thema te verbeelden? 
 
 
Exposanten en activiteiten (Watersnoodmuseum) 
 

• Waterschap: Korte workshops Water Werkers # junior (caisson 1) 
• Nationaal Park Oosterschelde (caisson 1) 
• Reddingsbrigade: onder andere activiteiten voor kinderen. (caisson 1) 
• Teun Biemond: ontmoet de kaasboer en luister naar het verhaal van een van de museumstukken, het 

koffertje van Teun (caisson 1) 
• Foto mogelijkheid in de Deense geschenkwoning. Maak hier een unieke selfie in de woonkamer. Deel de 

foto op social media #Watersnoodmuseum en win een lunch voor 2 personen in onze museumbrasserie of 
een van de andere prijzen. (caisson 3) 

• Kleurwedstrijd voor kinderen. (koffiehoek) 
• Ontmoet de registratie van het Watersnoodmuseum. (caisson 3) 
• Vrienden van het Watersnoodmuseum. (caisson 3) 
• Korte rondleidingen door de tentoonstelling Harry van Kruiningen. Start om 11.00, 12.00, 15.00 & 16.00. 

(Caisson 4) 
 
 
Eten, drinken & live muziek 
 

• Amuse proeverij (caisson 1 t/m 4) 
• Zeeuwse knoptaarten proeverij (winkel) 
• Bakproducten van Bakker ten Hove (winkel) 
• Live Muziek  (Koffiehoek & Het Vijfde Caisson) 
• Voor een heerlijke lunch of koffie met gebak tussendoor kunt u terecht bij onze Museumbrasserie Het 

Vijfde Caisson. 
 
Buiten 
 

• Project Zee-plaats-werk-land. Esther van de Wiel en Joost Adriaanse zijn met dit project op zoek naar het 
Nieuwe Deltawerken. 

• Reddingsbrigade: demonstratie van één van hun vaartuigen. U kunt ook op de foto in het voertuig. 


