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1. Inleiding  

 

Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk ontvangt nog wekelijks documenten en 

objecten die samenhangen met de Watersnoodramp van 1953. Deze bestaan 

bijvoorbeeld uit oude kranten en persoonlijke bezittingen van overlevenden en 

nabestaanden. Hiermee heeft het museum een grote verantwoordelijkheid, namelijk 

het in leven houden van de herinnering aan watersnood. Hoe het 

Watersnoodmuseum haar collectiebeheer uitvoert, is te lezen in dit collectieplan.  
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Dit collectieplan maakt deel uit van het 

beleidsplan van het Watersnoodmuseum. Het 

biedt een perspectief op de samenstelling, het 

beheer en het potentiële gebruik van de 

collecties. In 2016 heeft het Watersnoodmuseum 

de status van Nationaal Kennis- en 

Herinneringscentrum Watersnood 1953 

gekregen. Hiermee draagt het 

Watersnoodmuseum de nationale collectie van 

de ramp en is het verantwoordelijk voor het 

levend houden van de herdenking van de 

watersnood.  

Dat deze collectie blijft groeien, is goed te zien. 

Nog elke week ontvangt het 

Watersnoodmuseum documenten en objecten 

die samenhangen met de Watersnoodramp van 

1953. Te denken valt aan oude kranten, 

tijdschriften en boeken over de februariramp, 

andere watersnoodrampen en boeken over 

klimaatverandering en –adaptatie. Daarnaast 

schenken overlevenden en nabestaanden met 

regelmaat hun bezittingen. Deze wisselen van 

meubelstukken, oorkondes, kleding, voertuigen 

tot huishoudelijk materiaal. 

Met de groei van het aantal bezoekers, de 

vernieuwde missie van het museum en de 

internationalisering is de verdere 

professionalisering van de medewerkers vergroot 

en werd de koers van het museum herijkt. Op 

basis van deze ontwikkelingen is in 2020 het 

beleidsplan 2021-2024 Herinneren, Leren, 

Vooruitkijken: een nationaal museum met een 

internationale uitstraling opgesteld. 

Het collectiebeleidsplan is geschreven voor  

iedereen die geïnteresseerd is in de praktijk en 

doelstellingen van (het collectiebeleid van) het 

Watersnoodmuseum. Het is bedoeld als:  

•  Een voor iedereen raadpleegbaar 

document, dat in grote lijnen de samenstelling en 

het belang van de nationale collectie bij het 

Watersnoodmuseum beschrijft, en het collectie- 

en selectiebeleid nader verklaart. Het is een 

leidraad voor alle belanghebbenden bij (de 

collectie van) het museum: toezichthouders, 

subsidiegevers, schenkers, erflaters en collega-

instellingen; 

•  Een handleiding voor de eigen 

medewerkers die betrokken zijn bij het nemen 

van beslissingen over de collectie;  

•  informatie die als basis kan dienen voor 

samenwerking met andere organisaties; 

•  basis voor periodieke beoordeling van 

de uitvoering van het beleid. 

1.1. Missie  

Het Watersnoodmuseum wil de herinnering aan 

de Watersnoodramp van 1953 en andere 

overstromingsrampen wereldwijd levend 

houden, uit respect voor de slachtoffers. Ook wil 

het museum eraan bijdragen dat mensen zich 

verdiepen in de risico’s van water en 

klimaatverandering en meedenken over 

oplossingen en handelsperspectieven. Het 

museum wil dit bereiken door verhalen te 

vertellen over de Watersnoodramp van 1953 en 

andere watersnoodrampen, en bezoekers op 

allerlei manieren te laten reflecteren over 

omgaan met water, klimaatverandering en 

zeespiegelstijging.  

1.2. Positionering  

De collectie van het Watersnoodmuseum vertelt 

het verhaal van de grootste Nederlandse 

natuurramp uit de twintigste eeuw. Deze 

gebeurtenis maakt deel uit van de Canon van 

Nederland, die bestaat uit vijftig thema’s die de 

Nederlandse geschiedenis samenvatten. De 

(actuele) strijd tegen het water is daarmee een 

wezenlijk onderdeel van de Nederlandse 

identiteit. De verzameling objecten, foto’s, 

kranten en documenten die het 

Watersnoodmuseum tentoonstelt, laat deze 

nationale geschiedenis in detail zien.  

 In de geschiedenis van het museum speelt de rol 

van mensen uit de getroffen gebieden een 

cruciale rol. Zij schonken in de afgelopen twintig 

jaar het grootste deel van de objecten die zich nu 

in de collectie van het Watersnoodmuseum 

begeven. De verhalen die zij jarenlang bij zich 

droegen, krijgen hier een plaats. Daarmee 

hebben bewoners uit de getroffen regio’s – zoals 

Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant - een 

sterke band met het museum. Tegelijkertijd heeft 

het Watersnoodmuseum een thematiek die een 

internationaal publiek aantrekt. Watersnood is 

immers van alle tijden en plaatsen. Daarin ligt de 

kracht van het Watersnoodmuseum.  

Het museum heeft de afgelopen jaren een forse 

groei gemaakt in het aantal bezoekers. Rond de 
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100.000 bezoekers komen jaarlijks naar het 

Watersnoodmuseum. De gevarieerde collectie 

heeft als doel om het hoofd met het hart te 

verbinden. De collectie van het 

Watersnoodmuseum heeft zowel een materiële 

als immateriële aard. Veel objecten hebben in 

financiële zin geen hoge waarde, maar bevatten 

wel degelijk een hoge cultuurhistorische en 

emotionele waarde. Het zijn immers de verhalen 

achter de objecten die de bezoekers raken.  

Het museum streeft ernaar om verbanden te 

leggen tussen de herinneringen van watersnood 

en overstromingen en discussies over 

klimaatverandering en klimaatadaptatie. Op deze 

wijze kan deze nationale geschiedenis verteld 

worden vanuit een internationaal perspectief. 

Het museum streeft ernaar om deze nieuwe 

perspectieven door middel van nieuwe objecten 

en kunstwerken te vertellen. Die collectie wordt 

versterkt door unieke samenwerkingen.  

Zeeland  

Als grootste museum van Schouwen-Duiveland 

zoekt het Watersnoodmuseum graag de 

samenwerking op met zeven musea die samen 

zijn gevoegd in de Vereniging van Musea 

Schouwen-Duiveland (VMSD). De 

samenwerking heeft tot doel om gezamenlijk de 

verhalen van het eiland effectief te ontsluiten 

voor de bewoners en bezoekers. Daarnaast 

maakt het Watersnoodmuseum deel uit van de 

vijf Zeeuwse themamusea (samen met het 

Zeeuws Museum, het Bevrijdingsmuseum, 

muZEEum en het Industrieel Museum 

Zeeland). Gezamenlijk vertellen zij de 

geschiedenis van de provincie. Belangrijke 

financiers hierbij zijn de gemeente Schouwen-

Duiveland, de Provincie Zeeland, het waterschap 

Scheldestromen en particulieren die ons 

financieel steunen.   

Nationaal 

Op het gebied van de omvangrijke foto- en 

videocollectie heeft de collectie van het 

Watersnoodmuseum raakvlakken met die van 

het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. 

Wanneer nieuw materiaal ontsloten wordt over 

de Watersnoodramp wordt hier dan ook 

samenwerking mee gezocht. Deze samenwerking 

uit zich concreet in het Nationaal Knooppunt 

Oral History sprekende geschiedenis, die in 2022 van 

start is gegaan.  

Daarnaast zijn delen van de collectie uit het 

Watersnoodmuseum terug te vinden in het 

Openluchtmuseum in Arnhem. Zo stelt dit 

museum een Noorse geschenkwoning tentoon 

aan het publiek. Bovendien huisvest het 

Openluchtmuseum de Canon van Nederland, 50 

vensters waarin de belangrijkste gebeurtenissen 

uit de Nederlandse geschiedenis getoond 

worden. De Watersnoodramp is een van die 

onderdelen. Daarmee verwijst het 

Openluchtmuseum naar het 

Watersnoodmuseum. Belangrijke financiers op 

landelijk niveau zijn onder meer het Ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat, het 

Mondriaanfonds en het Kickstart Cultuurfonds. 

Mede dankzij deze financiers kunnen ambitieuze 

projecten voor de collectie gerealiseerd worden.  

Het Watersnoodmuseum is toegelaten tot de 

VSC, de sectororganisatie voor 

wetenschapsmusea en science centers. Andere 

leden zijn onder meer Beeld en Geluid, NEMO 

en Rijksmuseum Boerhaave. Op deze manier 

kan een nauwe samenwerking met andere 

kenniscentra plaatsvinden.  

Op 30 januari 2019 is de Stichting Beheer 

Watersnoodmuseum opgericht. De aanleiding 

hiervoor was dat het Watersnoodmuseum 

(officieel Stichting Nationaal Monument 

Watersnood 1953) het naastgelegen pand had 

aangekocht om daar een museumbrasserie en 

kenniscentrum in te richten, als onderdeel van 

het Watersnoodmuseum. Als deze uitbreiding 

onverhoopt ongunstige financiële resultaten 

oplevert, zou dat gevolgen kunnen hebben voor 

het voortbestaan van het Watersnoodmuseum 

en de collectie. Om dat te voorkomen is de 

collectie (zowel voorwerpen als verhalen) 

ondergebracht in een aparte stichting: de 

Stichting Beheer Watersnoodmuseum. Stichting 

Beheer Watersnoodmuseum heeft een culturele 

ANBI, oftewel ANBI C status. De collectie van 

de Watersnoodramp van 1953 is hier volledig in 

ondergebracht en is nergens anders te 

raadplegen. 

Een sterke positionering op de collectie kan 

alleen maar als deze in topconditie wordt 

beheerd, geconserveerd en zo goed mogelijk 

ontsloten. Het collectiebeleid is daarin cruciaal. 
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Voor u ligt ons collectieplan. Het is algemeen 

museaal beleid en toegespitst op het 

meerjarenbeleidsplan 2021-2024. Hierin leest u 

alles over ons inhoudelijk beleid in relatie tot die 

prachtige verzameling. Daarmee blijven we niet 

alleen dicht bij de collectie en ons bestaand 

publiek, maar komen we ook dicht bij nieuw 

publiek en dicht bij onszelf. Een museum dat 

midden in de samenleving staat. 
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2. Geschiedenis 

 

In 2000 doen vrijwilligers een beroep aan Nederlanders om voorwerpen te 

schenken die doen herinneren aan de Watersnoodramp. De oproep vindt gehoor: 

een jaar later opent staatssecretaris Monique de Vries de deuren van het 

Watersnoodmuseum. In de jaren die daarop volgen, groeit de collectie van het 

museum steeds meer. Hoe de collectie van het Watersnoodmuseum ontstaan is, 

beschrijft dit hoofdstuk. 
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1953

De Phoenix-caissons 
worden in 

Ouwerkerk geplaatst 

1965

De Phoenix-caissons 
worden officieel  

beschermd 
monument

2000

Vrijwilligers doen een 
oproep om materiaal over 

de Watersnoodramp te 
schenken

2.1. Geschiedenis van het museum   

De eerste ideeën over een museum rondom de 

Watersnoodramp ontstonden na 1993, de eerste 

keer dat de gebeurtenis landelijk herdacht werd. 

Na deze 40-jarige landelijke herdenking vormde 

Ria Geluk een werkgroep met als doel om 

aandacht te geven aan deze tragische 

gebeurtenis. In 1997 slaagde zij erin om het 

museumproject van de grond te krijgen. De 

gekozen locatie viel op een van de Phoenix-

caissons in Ouwerkerk. Deze caissons werden 

gebruikt om het laatste dijkgat te dichten. Al 

decennia eerder - in 1965 - wees het ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deze 

caissons aan als beschermd monument. In het 

najaar van 2000 deden de vrijwilligers een 

oproep in de krant om zoveel mogelijk 

voorwerpen, kranten en fotomateriaal met 

betrekking tot de Watersnoodramp te schenken. 

Daarop opende het museum voor twee maanden 

als proef. Na een succesvolle proefperiode zou 

het museum definitief de deuren openen.  

Op 2 april 2001 opende Monique de Vries het 

Watersnoodmuseum, namens haar functie als 

staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. 

Initiatiefnemer Ria Geluk coördineerde de groep 

vrijwilligers in het museum en Jaap Schoof werd 

enkele jaren later directeur van het museum. Het 

museum kende jarenlang een vaste verhaallijn, 

verspreid over verschillende plekken in het 

caisson. Bezoekers maakten eerst kennis met de 

periode van voor de Watersnoodramp en over 

de aanloop naar deze gebeurtenis. Vervolgens 

leerden zij over de feiten en tragiek van de 

Watersnoodramp, de hulpverlening en – 

afsluitend - de wederopbouw.  

In de latere bestaansjaren van het museum 

besloot de vrijwilligersgroep dat verhalen de 

rode draad vormden van de collectie. De items 

waren veelal niet zeldzaam en hadden geen hoge 

financiële waarde. Het persoonlijke verhaal 

achter het object was datgene dat de bezoeker 

aan moest spreken. Na een uitgebreide 

samenwerking met Podium, een 

communicatiebureau uit Utrecht, ontstond een 

samenstelling in het eerste caisson waarbij 

diverse voorwerpen een verhaal vertelden.  

 

 

De rieten koffer van Teun Biemond is daar een 

goed voorbeeld van. Dit rieten koffertje was 

geenszins uniek, behalve dat het het leven van de 

drie dagen oude Teun redde ten tijde van de 

Watersnoodramp (zie figuur 1). Daarnaast werd 

een woonkamer ingericht zoals die er tijdens 

februari 1953 eruit zou hebben gezien. Met 

markeringen werden de waterstanden in die 

woonkamer uitgebeeld. Op die manier kreeg de 

bezoeker een indruk van de situatie op 1 februari 

1953.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zou echter nog jaren duren totdat het 

museum de grootte zou krijgen die we nu 

gewend zijn. Het was acht jaar na de opening – 

in 2009 - dat het museum uitgebreid werd van 

één naar vier Phoenix-caissons. De 

belangstelling voor het initiatief van het groepje 

gedreven vrijwilligers groeide dusdanig hard dat 

een uitbreiding met de overige drie caissons van 

Ouwerkerk mogelijk werd. Ter voorbereiding 

deden vrijwilligers voor de tweede keer een 

oproep om objecten over de ramp te schenken. 

Dit had veel succes en datzelfde jaar werden 

objecten digitaal in registratiesysteem Adlib 

geregistreerd. Tot die tijd werden objecten veelal 

bij vrijwilligers thuis opgeslagen wanneer ze geen 

deel uitmaakten van een tentoonstelling.  

 

 

 

Figuur 1: de rieten koffer van Teun Biemond 
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Met de uitbreiding kreeg het museum een 

nieuwe opstelling. Vanaf nu wandelden 

bezoekers door vier caissons, waar ze de 

volgende thema’s rondom watersnood 

meekregen: de feiten van 1953, de emoties 

rondom de ramp, de wederopbouw en afsluitend 

stond het thema ‘watersnood in de toekomst’ 

centraal. In dit laatste caisson stonden voorheen 

met name overheidsgerelateerde communicatie-

objecten. De bezienswaardigheden in het 

museum variëren van persoonlijke bezittingen, 

maquettes, internationale geschenken, 

krantenartikelen, foto’s, video’s tot interactieve 

panelen. In 2018 werd de inrichting van het 

vierde caisson vernieuwd met de permanente 

tentoonstelling ‘het water blijft komen’. In 2019 

verwierf het Watersnoodmuseum het 

naastgelegen restaurant, dat werd omgedoopt 

naar ‘Het Vijfde Caisson’. Ook hier zijn enkele 

objecten tentoongesteld, zoals een nabootsing 

van de radiowerkplaats ‘Weltevreden’ van Peter 

Hossfeld en diverse objecten en fotowerken.   

2.2. Geschiedenis van de collectie 

Een vaststaand beleid rondom de collectie was 

na de opening van het museum niet vastgesteld. 

Elk voorwerp werd met dank ontvangen en er 

vond geen beoordeling van de objecten plaats. 

De samenstelling van de collectie vond 

vervolgens min of meer bij toeval plaats. De 

collectie bestond grotendeels uit papier: in de 

meeste gevallen werden documenten, foto’s en 

krantenartikelen geschonken. Daarnaast ontving 

het museum meubelstukken uit de periode van 

de Watersnoodramp.   

Veel van de objecten werden bovendien 

geschonken door vrijwilligers zélf. Die zijn 

vandaag nog steeds in het museum te spotten: de 

kinderboeken in de nagebootste woonkamer zijn 

bijvoorbeeld afkomstig van vrijwilligers.  

Welke voorwaarden werden gesteld aan 

schenkingen? Bij schenkingen stelden 

vrijwilligers de vraag van wie het materiaal 

afkomstig was en wat de relatie van het object 

met de Watersnoodramp was. Objecten die te 

groot waren, werden om praktische redenen 

geweigerd. Verder zeiden de vrijwilligers geen 

‘nee’ tegen geschenken van externen.  

 

De registratie van de collectie vond in de eerste 

jaren uitsluitend op papier plaats. Als gevolg is 

veel achtergrondinformatie van geschenken uit 

de eerste bestaansjaren van het museum verloren 

gegaan. Pas bij de uitbreiding in 2009 ontstond 

er ruimte voor depots in het museumgebouw 

zelf. Datzelfde jaar werd het depot in het derde 

caisson in gebruik genomen. Later, in 2011, 

kwamen daar extra ruimtes bij in de 

bovenverdieping van het eerste caisson. 

Hoewel de ramp van 1953 altijd al centraal heeft 

gestaan in de collectie van het museum, zijn 

objecten en bronnen over andere 

watersnoodrampen wereldwijd altijd 

aangenomen en – zij het in mindere mate – 

tentoongesteld in het museum. Te denken valt 

aan een tijdelijke tentoonstelling over Katrina, de 

orkaan die New Orleans trof in 2005 en een 

fototentoonstelling van Cynthia Boll over 

‘zinkende stad’ Jakarta in 2017-2018. Actieve 

werving naar bronnen over andere rampen 

gebeurde echter niet. 

Schilderijen, beeldhouwwerken en andere 

kunstwerken met betrekking op de 

Watersnoodramp kregen door de jaren heen ook 

een plek in het museum, maar de emotionele 

link met de Watersnoodramp moest expliciet 

aanwezig zijn. Foto’s, etsen en tekeningen van 

wisseltentoonstellingen werden gekopieerd en 

opgeslagen in de depots. Daarna werden ze 

nooit meer gebruikt.  

Met de jaren groeide de collectie meer en meer. 

Daarom kwam een extra opslagruimte voor 

grote objecten beschikbaar in 2016. Hierbij ging 

het om een externe ruimte in Zierikzee. Voor de 

vrijwilligers van de registratie gold de norm dat 

objecten altijd een verhaal over de ramp moesten 

bevatten. Tegelijkertijd hoefde dat verhaal niet 

altijd drastisch of aangrijpend te zijn. Te denken 

valt aan meubelstukken uit een van de huizen 

ten tijde van de ramp. Objecten met betrekking 

tot de wederopbouw maakten ook vanaf het 

begin deel uit van de collectie. Te denken valt 

aan de dragline die is gebruikt vlak na de ramp 

(zie figuur 2).  

 

 

 2001

Vrijwilligers openen 
het 

Watersnoodmuseum

2008
Vrijwilligers doen een 

tweede oproep om 
materiaal te doneren 

2008

Adlib wordt in gebruik 
genomen als 

registratiesysteem

2009

Het Watersnoodmuseum 
breidt uit naar vier 

caissons
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Door de jaren heen groeide de collectie zodanig 

dat sommige objecten dubbele exemplaren 

bevatten. Hierbij valt te denken aan boeken, 

kranten, tijdschriften, dankbetuigingen of 

beschilderde tegels. Deze worden tot op de dag 

van vandaag nog altijd aangenomen. Kranten die 

dubbel in de opslag liggen, worden bijvoorbeeld 

gebruikt in educatiepakketten.  

Verificatie van de objecten en hun relatie met de 

ramp vond plaats op basis van gesprekken met 

de schenkers. Gezien de expertise van de 

vrijwilligers in het museum (velen van hen 

hebben zelf de ramp meegemaakt) kon daaruit 

snel opgemaakt worden hoe waarheidsgetrouw 

deze verhalen waren. De eis was dat een object 

met een onduidelijk, ontbrekend of gefalsifieerd 

verhaal niet aangenomen diende te worden. In 

de praktijk gebeurde dit echter niet altijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De visie achter het toenmalige collectiebeleid 

was samenvattend dat de emoties rondom de 

Watersnoodramp centraal dienden te staan. 

Hoewel kennis en feiten over deze gebeurtenis 

als noodzakelijk gezien werden om mee te geven 

in het museum, werd dat aspect niet gezien als 

hoofdingrediënt. Emotioneel raken stond boven 

informeren.  

Door de jaren heen is er verandering in deze 

gedachte gekomen. Het collectiebeleid is volgens 

het beleidsplan 2021-2024 nu als volgt verwoord: 

“het levend houden van de jaarlijkse herdenking 

van de Watersnoodramp van 1953, de verhalen 

over de ramp van 1953 vastleggen en op een 

toegankelijke manier verbinden met 

wetenschappelijke kennis.” Voor de toekomst 

heeft het museum de doelstelling om de collectie 

uit te breiden en te verbreden met onder meer 

objecten, boeken, kranten en beeld- en 

geluidsfragmenten, niet alleen over de 

Watersnoodramp van 1953 maar ook over de 

toekomstige gevolgen van klimaatverandering en 

zeespiegelstijging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2009

Depot achter de 
geschenkwoning 
wordt in gebruik 

genomen

2011

Extra depots worden 
aangebracht in het 

eerste caisson 

2016

Het museum krijgt 
een depot in 

Zierikzee

Figuur 2: de dragline – nu nog steeds te zien in het derde caisson – werd in 2001 
in het museum geplaatst. 
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3. De collectie op deelniveau 

 

Wat maakt de collectie van het Watersnoodmuseum zo bijzonder? Om die vraag te 

beantwoorden, is het noodzakelijk om te zien hoe de totale collectie eruit ziet. Dit 

hoofdstuk beschrijft het collectieprofiel van het museum: hoe de collectie is 

opgebouwd, welke verhalen er verteld worden, maar ook welke verhalen er (nog) 

niet verteld worden.   
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3.1 Karakterisering van de collectie als 

geheel  

Het Watersnoodmuseum kan een internationaal 

perspectief bieden en verbanden leggen tussen 

verhalen over de Watersnoodramp van 1953 en 

actuele feiten over klimaatverandering en 

zeespiegelstijging. Niet alleen de breedte en 

samenstelling van de collectie is uniek, ook de 

inhoud van individuele geschenken is bijzonder. 

De collectie kenmerkt zich door een unieke 

keuze van schenkingen en objecten die de 

weerslag is van twintig jaar verzamelen door tal 

van individuen en het museum zelf. 

De collectie van het museum bevat in totaal 

ongeveer 48.000 items (ijkdatum 2 januari 2022). 

Belangrijk om te vermelden is dat het hier om 

een schatting gaat. Een exacte berekening van 

het aantal objecten moet nog gemaakt worden.  

Voor de collectie van het Watersnoodmuseum is 

een onderscheid gemaakt tussen de twee pijlers 

waarop het museum rust: een 

herinneringscentrum – bestaande uit primaire 

bronnen - en een kenniscentrum – wat bestaat 

uit naslagwerk. Taken die bij het 

herinneringscentrum horen, zijn onder meer het 

levend houden van de herdenking van de 

Watersnoodramp van 1953 en de verhalen over 

deze gebeurtenis. Het herinneringscentrum 

bestaat uit de geschonken objecten die in het 

museum te zien zijn, expositiemateriaal, 

kunstwerken en de gepresenteerde verhalen over 

de ramp. Dit deel van de collectie kent daarnaast 

1750 documenten, die bestaan uit memoires, 

dagboeken, oorkondes, toegangspapieren en 

gedichten over de ramp. Daarnaast valt de 

uitgebreide foto-, video- en audiocollectie onder 

het herinneringscentrum. Meer dan 36.000 van 

deze objecten bestaan uit foto’s over de ramp, de 

wederopbouw en de Deltawerken. Deze zijn 

aangevuld met 1125 audio- en videofragmenten. 

Hierbij gaat het om digitale bestanden. 

Daarnaast telt de collectie 1925 kranten en 

tijdschriften uit het jaar 1953. Dit 

herinneringscentrum omvat hoofdzakelijk 

primaire bronnen: bronnen die direct afkomstig zijn 

van overlevenden en nabestaanden van 

watersnood. Deze bronnen bouwen niet voort 

op eerdere informatie, maar zijn tot stand 

gekomen als direct gevolg van watersnood. Dit 

herinneringscentrum beslaat in totaal ruim 

45.000 objecten.  

Het andere deel van de collectie valt onder de 

pijler van het kenniscentrum, met een aantal van 

ongeveer 3.000 objecten. Deze pijler omvat de 

missie om kennis over de strijd tegen het water 

in heden, verleden en toekomst te 

documenteren. Het kenniscentrum maakt 

gebruik van primaire bronnen uit het 

herinneringscentrum voor nieuwe onderzoeken 

en publicaties. Daarmee zijn het 

herinneringscentrum en het kenniscentrum 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. De fysieke 

kenniscollectie bestaat uit 1200 boeken, 625 

unieke kranten en tijdschriften en 800 

documentaires en tv-uitzendingen over 

watersnood. Dit kenniscentrum bevat 

hoofdzakelijk secundaire bronnen: bronnen die 

voortbouwen op informatie die eerder is 

opgeslagen in een primaire bron, zoals een 

ooggetuigenverslag, object of foto.   

3.2. Deelcollecties      

Schema’s waarop te zien is hoe de collectie is 

onderverdeeld, zijn te vinden in bijlage 1. Bijlage 

1.1. toont een overzicht van de collectie, 

ingedeeld op thema. Bijlage 1.2. laat zien hoe de 

collectie geografisch onderverdeeld is. Deze 

collectie-anatomie is niet volledig. Van sommige 

deelcollecties moet nader onderzocht worden 

van welke locatie deze afkomstig zijn.  

Hieronder worden de deelcollecties van het 

herinneringscentrum toegelicht: 

Deelcollectie I: historische vondsten en 

kunstwerken  

2600 historische vondsten: het geheel van alle 

persoonlijke bezittingen en objecten die 

particulieren schenken aan het museum. Het gaat 

veelal om zaken die het dagelijks leven rond 

1953 weergeven, waaronder onder meer 

herinneringsobjecten, gereedschap, 

reclamemateriaal, en huishoudelijke objecten. De 

persoonlijke bezittingen kennen een grote 

diversiteit. Te denken valt aan medailles, 

kledingstukken of meubels. Deze deelcollectie is 

onderverdeeld in huishoudelijke voorwerpen, 

persoonlijke voorwerpen, gereedschappen, 

ingelijst fotomateriaal en internationale 

geschenken. Later onderzoek moet uitwijzen 
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vanuit welke locaties de meeste historische 

vondsten afkomstig zijn. Een bijzonder 

voorwerp uit deze deelcollectie is het 

jongensjasje van de familie Maliepaard (zie figuur 

3). Dit jasje van hun omgekomen zoon bleef 

vijftig jaar in de familie. Nooit spraken de leden 

van het gezin hierover.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260 kunstwerken: Hierbij wordt gedoeld op 

werken waarop de Watersnoodramp of de strijd 

tegen het water wordt uitgebeeld of verwoord. 

Er is onderscheid gemaakt tussen 

schilderijen/gravures, gedichten, 

beeldhouwwerken en tekeningen/etsen. 

Schilderijen en etsen vormen hier het grootste 

deel van de deelcollectie. Zowel de werken van 

kunstenaars als amateurs zijn in de deelcollectie 

opgenomen. Een deel van de kunstwerken is te 

zien in de permanente collectie, zoals Canon-

topstuk ‘De Verdronkenen’ van Miep van 

Riessen (zie figuur 4). Andere kunstwerken 

maakten onderdeel uit van tijdelijke 

tentoonstellingen. Een deel daarvan is nog steeds 

te zien in het museum. Veel van deze 

kunstwerken bevinden zich echter in het depot. 

Vanuit welke locaties de kunstwerken komen, 

moet nader onderzocht worden.  

 

 

 

 

 

Deelcollectie II: Verhalen in woord en beeld  

1025 Oral Historyverhalen: hierbij gaat het zowel 

om gefilmde als geschreven verhalen. In totaal 

zijn er 675 geschreven verhalen over de ramp 

gedocumenteerd. 620 daarvan zijn reeds 

opgenomen in Atlantis (ijkdatum 18 november 

2021). 350 verhalen zijn vastgelegd op video. 

Een hartverscheurende getuigenis komt van 

Margaretha Ouwens, die het huis waar ze 

woonde voor haar ogen zag instorten met haar 

kindje nog binnen in zijn wiegje. Een deel van 

deze collectie is online te raadplegen via de 

Youtube-speellijst van het Watersnoodmuseum: 

‘Verhalen over water’. De gefilmde verhalen 

worden reeds gemaakt door Story2tell 

Mediaproducties, die op korte en krachtige wijze 

de verhalen professioneel vastleggen. 

36.600 foto’s: Alle gedocumenteerde foto’s die het 

Watersnoodmuseum in haar bezit heeft. Van 

deze foto’s zijn ruim 32.000 exemplaren via de 

beeldbank van registratiesysteem Atlantis te 

raadplegen. De collectie is zeer divers en omvat 

zowel amateurfotografie als foto’s van 

professionele fotografen. Familiefoto’s en andere 

amateurfoto’s zijn verworven door schenkingen, 

terwijl de professionele documentairefotografie 

in sommige gevallen is aangekocht of in 

bruikleen is gegeven. 50% van deze foto’s 

bestaat uit schadebeelden van het getroffen 

gebied uit 1953. Een kwart van de beeldbank 

bestaat uit foto’s waarop directe hulpverlening te 

zien is. Ruim 4500 foto’s tonen het herstel van 

de dijken. Dan zijn er nog zo’n 2000 foto’s die 

de wederopbouw van de jaren erna in het 

rampgebied laten zien. 2200 foto’s tonen de 

Deltawerken. In Atlantis zijn de foto’s zowel 

thematisch als geografisch gecategoriseerd. Een 

bijzondere foto is afkomstig van Dominique 

Berretty, die in 1953 Dientje Kramer op de foto 

zette. Zij werd  gefotografeerd op de Nieuwe 

Haven in Zierikzee. Ze is haar familie 

zoekgeraakt en wacht op de boot naar 

Rotterdam. Decennia later kwam Kramer 

haarzelf op deze foto tegen.    

 

 

 

 

Figuur 4: 'De Verdronkenen' van kunstenares Miep van Riessen is een van 
de topstukken uit de Canon van Nederland. 

Figuur 3: het jongensjasje van de 
familie Maliepaard. 
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1750 documenten: Hierbij valt te denken aan 

ooggetuigenverslagen, memoires, dagboeken, 

oorkondes, evacuatiebewijzen en gedichten. 

Enkele documenten zijn gekoppeld aan objecten 

en dienen als ondersteunende informatie. De 

documenten zijn opgeslagen in 35 ordners, die in 

de bibliotheek te vinden zijn. De documenten 

hebben vaak betrekking op de persoonlijke 

levens van mensen zoals die bijvoorbeeld 

worden weerspiegeld in hun brieven, dagboeken 

of memoires. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 

een evacuatie-registratiekaart uit Zierikzee, 

verslagen van een marineman en namenlijsten 

van slachtoffers. Deze egodocumenten bieden 

niet alleen een indringende blik op het 

persoonlijke leven van individuele mensen uit 

het verleden, maar geven ook een unieke 

toegang tot die zo andere wereld waarin zij 

leefden. De kleine verhalen van deze individuele 

levens maken onderdeel uit van het grote verhaal 

van de ramp dat het Watersnoodmuseum vertelt.  

300 videobeelden: Rechtstreekse videobeelden, 

gefilmd door mensen in het gebied. Het grootste 

deel van deze collectie bestaat uit beelden van de 

Watersnoodramp van 1953. Hierop zijn beelden 

te zien van verwoeste dorpen en vluchtende 

families. Deze beelden zijn onderverdeeld in de 

categorieën ‘1953 algemeen’, ‘Deltawerken’, 

‘rampen elders’ en ‘diversen’. Er zijn enkele 

fragmenten van de inundatie van Walcheren en 

de Zuiderzeevloed van 1916 te zien. Aansluitend 

bevat de databank veel beelden van recente 

rampen wereldwijd, zoals de watersnood in 

Limburg en België uit 2021. De videobeelden 

zijn daarnaast geografisch onderverdeeld. 

Schouwen-Duiveland vertegenwoordigt de 

grootste hoeveelheid met 100 video’s. Van West-

Brabant heeft het museum de minste video’s, 

met een aantal van 20 opnames.  

  

 

 

 

 

 

1925 kranten en tijdschriften uit 1953: artikelen uit 

dagbladen en tijdschriften die gepubliceerd zijn 

in het jaar dat de ramp plaatsvond. Hier gaat het 

om directe ooggetuigenverslagen, reportages en 

nieuwsberichten. Er zijn geen kranten of 

tijdschriften over andere watersnoden 

opgeslagen.  

Hieronder wordt de deelcollectie van het 

kenniscentrum kort toegelicht:  

Deelcollectie III: Kennis over water en 

klimaat  

1200 boeken: Alle boeken zijn ondergebracht in 

de bibliotheek van het museum. Deze zijn 

gecategoriseerd op thema. De Watersnoodramp 

is onderverdeeld in subcategorieën, zoals 

‘romans’, ‘naslagwerk’ en ‘ooggetuigen’. Andere 

thema’s die gehanteerd worden, zijn 

‘watersnoden elders’, ‘Deltawerken’ en 

‘waterbeheer’. De boeken zijn in 

registratiesysteem Adlib genummerd vanaf het 

nummer 2800 tot en met 9000.  

625 kranten en tijdschriften: Hierbij gaat het om 

unieke kranten en tijdschriften met daarin 

artikelen die terugblikken op de 

Watersnoodramp en het daaropvolgende herstel. 

De kranten en tijdschriften zijn gesorteerd per 

titel en per datum. De data variëren van 

jaartallen tussen 1954 en 2021. Van veel kranten 

en tijdschriften zijn dubbele exemplaren 

bewaard. Die worden weggegeven in 

educatiepakketten.  

800 documentaires en tv-reportages: Hierbij gaat het 

zowel om films van onafhankelijke 

documentairemakers als uitzendingen die op 

Figuur 6: Beelden van de watersnood in Roermond, 2021 

Figuur 5: Dientje Kramer herkende haarzelf op deze foto, 
onderdeel van de fotocollectie. 
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Nederlandse en/of buitenlandse televisie zijn 

uitgezonden. De videofragmenten zijn 

thematisch als volgt ingedeeld: ‘1953’, 

‘herdenkingen’, ‘educatie’, ‘ooggetuigen’,  

‘Deltawerken’, ‘waterbeheersing’ en ‘diversen’. 

Daarnaast is er videomateriaal over activiteiten 

in het museum aanwezig. Al het beeld- en 

geluidsmateriaal is gedigitaliseerd en kan op 

aanvraag bekeken en beluisterd worden. Hoewel 

deze aanvragen mogelijk zijn, is dit voor de 

bezoeker niet altijd duidelijk. Dat deze 

mogelijkheid bestaat, kan meer expliciet 

aangegeven worden op de website van het 

museum.  

Sterktes en zwaktes van de collectie  

Een deel van de historische vondsten 

(deelcollectie I) is verbonden aan de documenten 

die zijn opgeslagen in de bibliotheek 

(deelcollectie II). Dankzij de persoonlijke 

documenten weten we bij veel objecten wat het 

verhaal erachter is. Echter zijn er ook objecten 

waar geen verhaal bij bekend is, maar die wel een 

tijdsbeeld geven van Zeeland ten tijde van 1953, 

zoals de huishoudelijke voorwerpen.  

De huidige collectie is representatief voor de 

Watersnoodramp van 1953, de gevolgen daarvan 

en de wederopbouw die daarop volgde. Hierbij 

gaat het zowel om primaire als secundaire 

bronnen. Persoonlijke ooggetuigenverslagen of 

voorwerpen met een persoonlijk verhaal dienen 

om het publiek bewust te maken van de impact 

die watersnood had en nog steeds heeft. De 

bewaarde verhalen en primaire bronnen zijn 

cruciaal om de missie van het 

Watersnoodmuseum als herdenkingscentrum uit 

te voeren. Boekwerken, documentatiemappen en 

onderzoeken worden beheerd om de kennis over 

watersnood in Nederland verder te vergroten, 

wat aansluit bij de pijler van het 

Watersnoodmuseum als kenniscentrum en bij de 

missie om het hoofd met het hart te verbinden.  

Tevens omvat deze collectie datgene wat de 

strijd tegen het water vertegenwoordigt, zoals 

objecten over de Deltawerken en het herstel van 

de dijken.  

Het Watersnoodmuseum wil in de toekomst een 

aantal thema’s sterker vertegenwoordigen. Te 

denken valt aan de toekomstige gevolgen van 

klimaatverandering en zeespiegelstijging – het 

thema dat tevens centraal staat in het vierde 

caisson. Hoewel dit thema goed terugkeert in 

audiovisueel materiaal, is het onderwerp in de 

bibliotheek en in de objecten nog 

ondervertegenwoordigd: slechts 110 boeken 

over dit thema zijn ontsloten. In de collectie 

vertalen klimaatverandering en zeespiegelstijging 

zich naar interactieve panelen en spellen, 

aangevuld met diverse schermen met daarop 

beelden van klimaatverandering en watersnood 

wereldwijd. Dit zal in 2023 uitgebreid worden in 

het derde caisson met de nieuwe tentoonstelling 

‘Waterbouwers’. Daar krijgt de oral history een 

vervolg met verhalen over de mensen die in de 

loop van de geschiedenis de strijd tegen het 

water zijn aangegaan met kennis en inventiviteit. 

Daarnaast streeft het museum ernaar dat in de 

toekomst een aantal regio’s beter 

vertegenwoordigd worden in de collectie. Te 

denken valt aan West-Brabant, waar minder 

bronnen over te vinden zijn in de collectie. 

Actieve werving van objecten, bijvoorbeeld door 

samenwerking met regionale archieven, is hierbij 

een van de mogelijkheden. Onlangs is hierin een 

nieuwe stap gezet. Dankzij een samenwerking 

met het Regionaal Archief Tilburg zijn nieuwe 

foto’s over de Watersnoodramp uit Drimmelen 

opgenomen in de collectie. 

3.3. Kerncollectie en steuncollecties  

Vanuit deze collectieanatomie heeft het 

Watersnoodmuseum de volgende kerncollecties 

geformuleerd. Deze kerncollectie valt onder 

categorie A in het collectieprofiel: de objecten 

die noodzakelijk zijn om de missie van het 

museum uit te voeren.  

- Objecten en kunstwerken met een 

emotionele link naar watersnood 

waar een persoonlijk verhaal achter 

schuilgaat (deze objecten maken 
onderdeel uit van deelcollectie I): 

hierbij gaat het om items waar een 

tragisch, hoopvol, inspirerend, 

informatief of emotioneel verhaal van 

de Watersnoodramp of de strijd tegen 

het water achter schuilt. Deze verhalen 

dienen uniek, volledig en geverifieerd te 

zijn en moeten aansprekend zijn voor 

internationaal publiek van alle 

generaties. Te denken valt aan de 

eerdergenoemde koffer van Teun en het 
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kunstwerk ‘De Verdronkenen’ van Miep 

van Riessen.       

- Oral History - persoonlijke 

getuigenissen over watersnood in 

woord en beeld (deze getuigenissen 
maken onderdeel uit van 
deelcollectie II): de ingesproken en 

geschreven verhalen van mensen die de 

Watersnoodramp hebben overleefd, 

behoren tot de absolute kern van de 

collectie. Dit is reeds vastgesteld in het 

beleidsplan 2021-2024. Verhalen 

vertellen over de Watersnoodramp is de 

kerntaak van het museum en niemand 

kan dat beter dan de ooggetuigen zelf.  

- Documentatie, onderzoeken en 

naslagwerk over watersnood in 

Nederland en over de strijd tegen het 

water (deze objecten maken 
onderdeel uit van deelcollectie III): 

een kerntaak van het 

Watersnoodmuseum is om het hoofd te 

verbinden met het hart. Hierbij gaat het 

dus niet alleen om de impactvolle 

verhalen van mensen over de ramp, 

maar het is ook belangrijk om die te 

versterken met wetenschappelijke feiten 

en academisch onderzoek. Op die 

manier kan het Watersnoodmuseum 

fungeren als kenniscentrum.     

Buiten deze kerncollectie bestaan nog vele 

objecten die in de deelcollecties I tot en met III 

thuishoren. Deze objecten zijn niet direct 

noodzakelijk om de kerntaak van het 

Watersnoodmuseum uit te voeren. 

Desalniettemin verdienen zij een plek in het 

museum vanwege hun intrinsieke waarde. Deze 

objecten worden geschaard onder categorie B. 

Zo’n object heeft bijvoorbeeld informatie over 

watersnood die niet voor iedereen relevant is, 

maar wel extra informatie prijsgeeft. Een ander 

voorbeeld is een object waar weinig details over 

bekend zijn, maar die daarentegen een indruk 

geeft van een tijdsperiode. Hieronder wordt kort 

toegelicht wat er onder categorie B valt: 

- Presentatiewaarde/intrinsieke 

waarde: voorwerpen die geen 

gedetailleerd verhaal over watersnood 

vertellen, maar die wel een hoge 

attractiewaarde hebben voor het 

publiek. Te denken valt aan de dragline, 

te zien in de zandvlakte bij het derde 

caisson.  

- Genealogische waarde: voorwerpen 

die hun herkomst vinden in de 

Watersnoodramp en daarmee 

verbonden zijn aan het 

Watersnoodmuseum. Te denken valt 

aan tegels, oorkondes en borden met 

daarop teksten over de ramp. Zij roepen 

herkenning en nostalgische gevoelens 

op bij een gedeelte van de bezoekers.  

- Ensemblewaarde: het object vormt 

een onderdeel van een ensemble dat aan 

criteria van de kerncollectie voldoet. Te 

denken valt aan meubelstukken die 

verbonden zijn aan de geschenkwoning 

in het derde caisson.  

- Documentatiewaarde: het object is 

drager van belangrijke gegevens. Te 

denken valt aan het logboek van piloot 

Piet Hoorweg, dat bewijst dat hij de 

vlucht maakte die als eerste de 

dramatische beelden van de ramp 

vastlegde. 

Onder categorie C vallen objecten die niet 

voldoen aan de criteria van categorie A of 

categorie B, maar die wel aan de doelstelling van 

het museum kunnen voldoen. Te denken valt 

aan dubbele exemplaren van originele kranten 

uit 1953. Voor het museum en het archief zijn ze 

overbodig, maar ze voorzien in een behoefte als 

het gaat om educatie. Hetzelfde geldt voor 

meubelstukken die niet in de kerncollectie 

passen en ook niet voldoen aan bovenstaande 

waardes. Deze kunnen dienen ter ondersteuning 

van objecten in een expositie of presentatie.  

Categorie D – de rekwisieten - bevat objecten 

die weinig tot geen culturele waarde 

vertegenwoordigen en die nooit als museaal 

object geïnventariseerd hadden mogen worden. 

Deze objecten dienen afgestoten te worden. Te 

denken valt aan meubelstukken die geen link met 

de ramp hebben, waar meerdere exemplaren van 

zijn en/of zo’n slechte kwaliteit hebben dat ze 

niet meer gebruikt kunnen worden als 

ondersteuningsmateriaal.   
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4.  Verzamelbeleid 

 

Musea dienen te verantwoorden waarom en op welke wijze een collectie is 

samengesteld. Een collectiewaardering is noodzakelijk om te onderbouwen waarom 

object A in een grote vitrine aan het publiek wordt gepresenteerd, terwijl object B 

in een afgesloten depot ligt. De manier waarop het Watersnoodmuseum haar 

objecten waardeert, wordt in dit hoofdstuk nader toegelicht. 
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Om te bepalen in welke categorie de objecten 

uiteindelijk thuishoren, dienen de deelcollecties 

en objecten een waardering te ondergaan. Om 

deze waardering op een weloverwogen en 

ethische wijze te laten plaatsvinden, wordt 

gebruik gemaakt van de handreiking Op de 

Museale Weegschaal: Collectiewaardering in zes stappen, 

uitgegeven door de Rijksdienst van het Cultureel 

Erfgoed (RCE).1  

4.1. Criteria  

Het waarderen van de collectie volgens de 

methode van de RCE vindt plaats aan de hand 

van specifieke formulieren. Allereerst wordt 

hierin de aanleiding vastgesteld voor het 

waarderen van de collectie. Daarnaast formuleert 

het museum een vraag die centraal staat rondom 

het waarderen van de collectie. De aanleiding 

vormt in dit geval het opstellen van een nieuw 

collectieplan. Het vraagstuk luidt: past het te 

waarderen object binnen de vernieuwde missie 

en taken van het Watersnoodmuseum?  

In het formulier wordt beoordeeld of het object 

een hoge of lage waarde heeft. Een hoge of lage 

waardering van een object kan alleen gegeven 

worden in relatie tot andere objecten. Het 

referentiekader waarbinnen het object gekeurd 

wordt, kan zowel binnen de eigen instelling als 

op landelijk niveau zijn. Daarna wordt het object 

beoordeeld op basis van de volgende criteria:  

- De kenmerken van het object: 

bevindt het zich in een goede toestand 

en is de herkomst te achterhalen? 

Hierbij gaat het niet alleen om de fysieke 

kenmerken van het object – zoals 

bijzondere details of beschadigingen – 

maar het gaat ook om de geschiedenis 

van het object. Weten we het verhaal 

erachter, hoe zeldzaam is dit object en 

wie of wat representeert het object? Is 

het verhaal te verifiëren? Is het een 

origineel object?  

- Cultuurhistorische waarde: kan er 

informatie van het object worden 

afgelezen? Is er een duidelijke associatie 

met watersnood of overstromingen? 

                                                           
1 Anne Versloot, Op de museale weegschaal: 
collectiewaardering in zes stappen (Rijksdienst voor het 

Heeft het object een unieke uitvoering 

of vormgeving?  

- Sociaal-maatschappelijke waarde: 

Zijn er groepen die een speciale band 

met dit object hebben? Ademt het een 

bepaalde sfeer uit, roept het emoties op? 

Speelt het op een bepaalde manier in op 

de zintuigen? Heeft het een bepaalde 

maatschappelijke betekenis?  

- Gebruik:  Wordt het object op dit 

moment gebruikt voor presentatie, 

educatie of onderzoek?  

De verschillende vragen kunnen beantwoord 

worden met de antwoorden ‘laag’, ‘gemiddeld’ of 

‘hoog’. Aan de hand van de hoeveelheid 

antwoorden wordt bepaald hoe hoog de waarde 

gemiddeld eindigt.  Dit formulier wordt 

beargumenteerd ingevuld. Op basis van deze 

beoordeling wordt een beredeneerde rangorde 

opgesteld, waarin onderscheid gemaakt wordt 

tussen kerncollectie, steuncollectie en 

rekwisieten (categorie A,B,C of D). Daarnaast 

wordt ingevuld in welke deelcollectie het 

thuishoort (deelcollectie I,II of III).  

Aan de hand hiervan wordt actie ondernomen 

op het gebied van conservering of afstoting. 

Alleen bij de deelcollecties ‘historische 

voorwerpen’ en ‘kunstwerken’ wordt per uniek 

object een waardering gegeven. Wanneer er 

identieke objecten zijn, volstaat een enkel 

waarderingsformulier, tenzij er significante 

verschillen zijn in detaillering of herkomst. Bij de 

andere deelcollecties volstaat een 

waarderingsformulier per deelcategorie. Een 

voorbeeld van het waarderingsformulier is te 

vinden in bijlage 2.  

4.2. Digitale collecties 

Naast de fysieke collectie beheert het 

Watersnoodmuseum een aantal digitale 

collecties. Door middel van een bezoek aan het 

digitale museum zijn objecten in Virtual Reality 

toegankelijk gemaakt voor het publiek. 

Kopstukken en objecten uit het museum kunnen 

via de tablet of smartphone vanuit de 

woonkamer bewonderd worden. Voorbeelden 

van deze objecten zijn onder meer de 

Cultureel Erfgoed, Amsterdam 2013). De 
waarderingsformulieren zijn te vinden op pagina’s 60-
63.   
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noodzender van Peter Hossfeld en het horloge 

van de verdronken Hendrina Kievit. In de 

toekomst worden hier items aan toegevoegd.  

De topstukken uit het museum zijn in het 

digitale museum meegenomen, zoals het 

interactieve paneel 1835+1, de Oral 

Historyfragmenten en het kunstwerk ‘De 

Verdronkenen’. Tegelijkertijd mist het digitale 

museum collectiestukken met betrekking tot de 

Deltawerken. Foto’s, audiofragmenten en 

video’s zijn meegenomen in het digitale 

museum, hoewel dit beperkt blijft tot enkele 

voorbeelden. Een aanvulling zou kunnen zijn 

om bezoekers naar foto’s en video’s te laten 

zoeken per locatie, zodat het kenniscentrum 

meer tot haar recht komt in het digitale museum.   

4.3. Exposities 

Het Watersnoodmuseum kent twee soorten 

tentoonstellingen: vaste presentaties en  

wisseltentoonstellingen. In de huidige vaste 

presentaties worden de Watersnoodramp, de 

gevolgen en de wederopbouw getoond, 

aangevuld met actuele watersnood en 

klimaatverandering wereldwijd. In 2021 is gestart 

met het ontwerp van een nieuwe vaste 

tentoonstelling: het Paviljoen Waterbouwers. 

Hiermee grijpt het museum nader in op het 

bredere thema van klimaatverandering door de 

eeuwen heen. Deze presentatie vertelt verhalen 

over mensen die in de loop van de geschiedenis 

de strijd tegen het water aangingen. Dit gebeurt 

in samenwerking met het Zeeuws Archief, 

Nationaal Archief en stichting De Blauwe Lijn.  

Zodra unieke kansen zich voordoen, gaat het 

Watersnoodmuseum unieke samenwerkingen 

aan met andere organisaties en partijen die 

watersnood en klimaat in de schijnwerpers 

zetten. Dit resulteert geregeld in tijdelijke 

tentoonstellingen met onder meer 

klimaatverandering en de strijd tegen het water 

als centraal thema. Criteria als aansluiting bij 

themalijnen, collectie en samenwerking met 

andere organisaties spelen een belangrijke rol in 

deze tijdelijke tentoonstellingen. Bij deze 

themalijnen valt te denken aan de 

Watersnoodramp van 1953, watersnood in 

vroegere tijden of overstromingen elders in de 

wereld. De strijd tegen het water of tegen het 

veranderende klimaat zijn ook overkoepelende 

thema’s. Doelgroepen en thema’s van de 

tentoonstellingen dienen goed tegen elkaar te 

worden afgewogen.  

De laatste wisselende tentoonstellingen lieten 

deze afwisselende thematiek zien. Zo toont de 

expositie “Kunst in tijden van de ramp en 

opbouw” kunstwerken van Harry van 

Kruiningen over de Watersnoodramp en de 

opbouw van de Deltawerken. De tentoonstelling 

'De kracht van water' – gemaakt door studenten 

van de St Joost School of Art & Design - wierp 

daarentegen nader licht op zeespiegelstijging in 

de toekomst.  

In 2021 en 2022 vonden daarnaast 

wisseltentoonstellingen plaats op locaties buiten 

het museum. In de Geertruidskerk in 

Geertruidenberg werden bijvoorbeeld Oral 

Historyfragmenten getoond van twee inwoners 

van Raamsdonksveer. Daarnaast is een 

tentoonstelling gerealiseerd in het gemeentehuis 

van Zwijndrecht. Op deze manier kan het 

Watersnoodmuseum meer verbindingen leggen 

met tentoonstellingen van buitenaf.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Fair Practice Code en Code Culturele 

Diversiteit en Inclusie 

De Watersnoodramp van 1953 vertelt een 

verhaal waar velen zich in zullen herkennen: de 

strijd tegen het water is immers van alle tijden en 

plaatsen. Bovendien vertelt de Watersnoodramp 

over onderlinge solidariteit tussen 

bevolkingsgroepen. Hiermee vertelt het museum 

een verhaal dat verbonden is aan identiteit.  

Hierbij valt te denken aan verschillende groepen: 

Figuur 7: De tijdelijke pop-up tentoonstelling van 
het Watersnoodmuseum in de Geertruidskerk, 
november 2021. 
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Zeeuwen die samen een zware regionale 

geschiedenis delen, de eeuwenoude strijd van 

Nederlanders tegen het water, en de 

internationale solidariteit en hulp van mensen 

over de hele wereld die te hulp schoten tijdens 

de ramp van 1953.   

Uitingen van deze identiteit zijn daarmee 

onlosmakelijk verbonden aan het museum. 

Daarbij is ook de valkuil aanwezig dat sommige 

groepen eerder herkenning in het museum 

vinden dan andere. Het Watersnoodmuseum 

streeft ernaar dat alle culturele achtergronden 

hier herkenning en erkenning vinden en zich 

aangesproken voelen in zowel de collectie als 

programmering van het museum. Daarom 

streeft het museum ernaar om nieuwe 

doelgroepen te bereiken. Te denken valt aan 

jonger en internationaal publiek.     

Om die reden wordt de Fair Practice Code 

toegepast in het beleidsplan van het 

Watersnoodmuseum, gebaseerd op de vijf 

kernvoorwaarden: solidariteit, diversiteit, 

vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. 

Deze code is de gedragscode voor ondernemen 

en werken in kunst, cultuur en creatieve 

industrie.  

Vanuit de Fair Practice Code heeft het 

Watersnoodmuseum het uitgangspunt dat de 

meningen, opinies en ervaringen van alle 

bestuursleden, vaste medewerkers en vrijwilligers 

meegenomen worden in de besluitvorming over 

de collectie. Daarnaast gaat het museum 

samenwerkingen aan met andere musea en 

maatschappelijke partijen die een visie op 

duurzaamheid en klimaatadaptatie mede 

uitdragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversiteit en inclusie  

Gezien de ligging en oorsprong van het museum 

zijn veel objecten uit de collectie afkomstig uit 

Schouwen-Duiveland. In de loop der jaren is de 

collectie verder gegroeid en zijn andere getroffen 

regio’s ook opgenomen in de collectie. Het 

Watersnoodmuseum streeft ernaar om verhalen 

en objecten uit andere provincies nog 

omvangrijker te vertegenwoordigen. In aanloop 

naar 2023 – als de 70-jarige herdenking 

plaatsvindt – doet het museum diverse oproepen 

om objecten te schenken en verhalen over de 

ramp met het museum te delen.   

Een mogelijkheid om meer internationaal 

publiek te trekken, kan concreet uitgewerkt 

worden door aandacht te besteden aan 

internationale solidariteit na de 

Watersnoodramp. Daarnaast kan gedacht 

worden aan de Nederlandse koloniale 

geschiedenis en haar relatie met de 

Watersnoodramp. Een voorbeeld hiervan is het 

verhaal van Surinaamse kinderen die per persoon 

twee cent opstuurden naar hun getroffen 

moederland toen de ramp plaatsvond, als uiting 

van solidariteit.  
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5. Collectiebehoud 

De kerntaak van het Watersnoodmuseum is de herinnering aan de 

Watersnoodramp in leven houden. Die taak kan niet uitgevoerd worden zonder 

collectie. Om die reden is het van cruciaal belang dat de objecten voortdurend 

beschermd en gemonitord worden. Risico’s als diefstal, brand of wateroverlast zijn 

er immers voortdurend. In dit hoofdstuk is een risicoanalyse te vinden waarmee de 

gevaren voor de museumcollectie zoveel mogelijk geminimaliseerd of voorkomen 

worden.  
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De vaste medewerker collectiebeheer zorgt voor 

het behoud en beheer van de collectie binnen en 

buiten de depots. Hij of zij is verantwoordelijk 

voor alle veiligheidsrisico’s omtrent de collectie, 

doet de monitoring van klimaat en conditie, en 

coördineert alle handling van collectiestukken, 

collectieregistratie en digitalisering. Daarnaast 

initieert deze medewerker de conserverings- en 

restauratietrajecten en herkomstonderzoek. 

Daarnaast stelt die persoon – ondersteund door 

een groep vrijwilligers - informatie en kennis 

over de collectie beschikbaar aan derden.  

Voor alle werkzaamheden rondom de collectie 

maakt het Watersnoodmuseum gebruik van de 

procedures die in handboek Spectrum 5.0 

beschreven staan.2 Deze handleiding is de 

internationaal toegepaste standaard voor 

collectiemanagement en is bedoeld voor de 

praktijk van museale documentatie en 

bedrijfsvoering. Een aantal procedures waarvan 

het Watersnoodmuseum frequent gebruik maakt, 

worden uitgelicht en toegespitst op de specifieke 

situatie van het museum. Deze procedures zullen 

worden gebundeld in een ‘Handboek Collecties’, 

zodat deze voor iedereen in te zien is.  

5.1. Bewaaromstandigheden  

De ruimte waarin de collectie is opgeslagen is al 

een uniek object op zich: de vier Phoenix-

caissons. Hoewel dit voor de beleving een 

toegevoegde waarde is, kleven er op het gebied 

van collectiebeheer uitdagingen aan. Het 

museumgebouw is niet aangepast aan de eisen 

van een stabiel binnenklimaat, maar heeft te 

maken met verschillende spanningen. Te denken 

valt aan grote verschillen in temperatuur in de 

seizoenen. Daarnaast zijn de ruimtes tussen de 

caissons gevoelig voor lekkage. Om die redenen 

dient het binnenklimaat van het 

Watersnoodmuseum periodiek gecontroleerd te 

worden.  

De collectie van het Watersnoodmuseum is 

verspreid over deze vier caissons van het 

museum. Daarnaast zijn enkele objecten te 

bewonderen in ‘Het Vijfde Caisson’, zoals de 

radiowerkplaats van Peter Hossfeld en diverse 

                                                           
2 Stichting Landelijk Contact van 
Museumconsulenten, Spectrum 5.0. (In opdracht van 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, herziene 
versie uitgebracht in 2020) 

foto’s. Objecten die worden tentoongesteld, 

bevinden zich in drie verschillende 

opslagruimtes in de caissons. Voor grote 

objecten en presentatiemateriaal maakt het 

museum gebruik van een externe opslagruimte, 

gevestigd in Zierikzee.  

De grootste deelcollectie – het fotomateriaal – 

wordt ondergebracht in het archief van de 

gemeente Schouwen-Duiveland, dat onderdeel 

uitmaakt van het Zeeuws Archief. De foto’s 

liggen in het depot in Zierikzee opgeslagen in 

een geacclimatiseerde ruimte en zijn alleen in te 

zien op aanvraag. Het videomateriaal wordt 

eveneens bij het Zeeuws Archief ondergebracht.  

Historische vondsten die door één persoon 

vervoerd kunnen worden, zijn opgeslagen in 

opslagruimte C1-RB8, te vinden in het eerste 

caisson. Schilderijen, kunstwerken en objecten 

liggen in opslagruimte C1-RB9. Deze twee 

ruimtes liggen direct boven de bibliotheek en 

zijn alleen te bereiken via het kantoor van de 

vaste medewerkers. De boeken en documenten 

liggen opgeslagen in de bibliotheek. De 

opslagruimte in Zierikzee huisvest vitrines, 

stellages en enkele historische vondsten.  

Klimaatnorm  

In de Archiefregeling is vastgelegd dat de 

bewaaromgeving van een papieren archief rond 

de 18°C moet liggen en niet meer mag variëren 

dan 2°C.3 Daarnaast moet er een relatieve 

luchtvochtigheid aanwezig zijn van niet meer 

dan 50%. Deze mag niet hoger variëren dan 5% 

per maand. Het Watersnoodmuseum voldoet 

aan deze eisen met een temperatuur van rond de 

17°C en een luchtvochtigheid van 50% in de 

wintermaanden (ijkdatum 5 januari 2022). Op 

deze manier zijn de papieren objecten 

gegarandeerd van een langere levensduur.  

Het museum hanteert voor zowel de depots als 

de tentoonstellingen de ‘ASHRAE 

klimaatnormering klasse B’ waarbij de 

temperatuur tussen de 10-30 graden Celsius 

moet zijn en niet meer mag fluctueren dan 5 

3 Bart Ankersmit en Marc Stappers, Het binnenklimaat 
in het programma van eisen van 
Erfgoedinstellingen (Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort 2020), zie pagina 21.  
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graden per week.4 De relatieve luchtvochtigheid 

moet tussen de 30 en 70% blijven en hierbij zijn 

fluctuaties van 10% per maand toegestaan. Het 

binnenklimaat wordt regelmatig gecontroleerd. 

Bij afwijkingen van een verantwoord 

binnenklimaat worden er maatregelen getroffen, 

zoals beschermende microklimaten voor 

kwetsbare objecten. 

Depots  

In 2022 start de herinrichting van de depots. Bij 

de term ‘depot’ wordt uitgegaan van de definitie 

gegeven door de Britse organisatie Collections 

Trust: ‘een ‘definitieve/permanente opslagruimte 

in het museum’. Een goed depot voldoet aan de 

ruimtelijke en technische eisen voor de wijze van 

opslag, veiligheid, klimaat, logistiek en handling.5 

De heringerichte depots in het 

Watersnoodmuseum moeten aan deze 

voorwaardes voldoen.  

De huidige opslagruimtes in het museum zijn 

moeilijk toegankelijk, met als gevolg dat objecten 

schade dreigen op te lopen en dat 

collectiestukken moeilijk geëvacueerd kunnen 

worden. Daarnaast zijn stellingkasten zodanig 

opgesteld dat het depot moeilijk toegankelijk is. 

Tegelijkertijd hebben deze depots wel een goede 

luchtvochtigheid. Daarom wordt gekeken naar 

een herinrichting in de depots, waarbij de meest 

waardevolle objecten geplaatst worden waar de 

risico’s het kleinst zijn.  

In deze ruimtes worden op inzichtelijke wijze de 

objecten geplaatst ( door middel van rekken, 

stellingen en kasten). De objecten worden 

ingedeeld op basis van materiaal en formaat. 

Grote objecten worden overgebracht naar het 

externe depot in Zierikzee. Waardevolle en 

kwetsbare topstukken die in het museumdepot 

extra hoog risico lopen, worden overgebracht 

naar een depot buiten het museum dat voldoet 

aan museale eisen.  Zodra de herinrichting van 

de depots is afgerond, zal een controle op de 

fysieke toestand van de collectie met regelmaat 

plaatsvinden.  

                                                           
4 Ankersmit en Stappers, Het binnenklimaat in het 
programma van eisen van Erfgoedinstellingen. Zie bijlage 3, 
pag. 42.  
5 Griet Lebeer, Spectrum-n Standaard voor 
collectiemanagement in musea 
Versie 1.0 (Cambridge 2007) 29.  

 

5.2. Preventieve conservering   

Het vaststellen van risico’s waarmee objecten uit 

de (kern)collectie bedreigd worden, zal 

plaatsvinden met behulp van het risicoschema, 

die toegevoegd is in bijlage 3. In dit risicoschema 

zijn de verschillende bedreigingen opgenomen 

waar de collectie mogelijk mee geconfronteerd 

wordt. Hierin is overzichtelijk te zien hoe deze 

risico’s veroorzaakt worden, hoe ze via barrières 

voorkomen of beperkt kunnen worden en welke 

deelcollecties het meest kwetsbaar zijn. Tenslotte 

zijn in dit overzicht de gevolgen voor de 

collectie in kaart gebracht. Dit overzicht is ook 

opgenomen in de publicatie Risicomanagement voor 

collecties.6 Hierbij wordt gekeken naar risico’s als 

wateroverlast, ongedierte en diefstal. De risico’s 

die in het schema worden genoemd, worden in 

dit hoofdstuk nader toegelicht.  

Het vaststellen van objecten uit de kerncollectie 

die het meest kwetsbaar voor deze risico’s zijn, 

vindt plaats met behulp van de zogeheten Quisk-

scan. Dit is een nieuwe en snelle methode om de 

waarde en risico’s van museale collecties in kaart 

te brengen. De QuiskScan laat de kwetsbaarheid 

van de collectie zien en brengt daarnaast in kaart 

in hoeverre objecten worden blootgesteld aan 

gevaren als waterschade. In bijlage 4 is een 

voorbeeld te vinden van een beoordeling van 

een object en haar kwetsbaarheid voor de 

risicofactoren. In bijlage 5 is op plattegronden 

weergegeven hoe kwetsbaar de objecten in de 

caissons zijn voor eventuele risico’s.  

In het vertragen en voorkomen van schade aan 

objecten hanteert het Watersnoodmuseum de 

procedure ‘conditiecontrole en technisch 

onderzoek’ van Spectrum. Daarin wordt geëist dat 

de conditie van de collectie geregeld vastgelegd 

en gecontroleerd wordt. Daarnaast hanteert het 

museum de procedure ‘actieve en preventieve 

conservering’, die stelt dat de details van alle 

preventieve maatregelen en 

conserveringsbehandelingen worden vastgelegd.7 

6 Agnes Brokerhof, Bart Ankersmit en Frank 
Ligterink, Risicomanagement voor collecties (Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 2016). Het 
Quisk-scanformulier is te vinden op pagina 189.  
7 Zie procedure 11 van Spectrum 5.0: Actieve en 
preventieve conservering 
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De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

hanteert in de publicatie Risicomanagement voor 

Collecties negen schadefactoren en biedt 

oplossingen om deze te vertragen of tegen te 

gaan. Het Watersnoodmuseum onderschrijft 

deze methodes.  

Uit de eerste bevindingen van het risicoscenario 

en de Quisk-scan blijkt dat een aantal objecten 

uit de kerncollectie gevoelig zijn voor 

wisselingen in temperatuur. Papieren objecten – 

zoals kranten en dagboeken – riskeren 

bijvoorbeeld dat inkt uitloopt, waardoor 

waardevolle informatie verloren gaat. Wanneer 

een papieren document verplaatst wordt, riskeert 

het papier af te brokkelen en gaat het sneller 

verloren.  

Daarnaast bevinden enkele topstukken van het 

museum – die ook zijn opgenomen als 

collectiestukken van de Canon van Nederland – 

zich op plekken waar lekkage plaatsvindt. 

Andere objecten zijn gevoelig voor diefstal of 

vandalisme. Daarbij moet een betere 

bescherming overwogen worden, zoals een 

overkapping. Voor de meest kwetsbare objecten 

kan gedacht worden aan een klimaatbestendige 

vitrine.  

Hieronder wordt in detail ingegaan op de negen 

risicofactoren waarmee de collectie bedreigd 

wordt. Te denken valt aan fysieke krachten, 

lichtstraling, verontreiniging, brand, water, 

ongedierte, een onjuist binnenklimaat, diefstal en 

dissociatie.  

Fysieke krachten  

Bij fysieke krachten wordt rekening gehouden 

met verschillende risico’s die plaatsvinden bij 

transport of door direct contact van bezoekers. 

Kwetsbare objecten dienen bij transport 

voorzien te worden van schokabsorberend 

materiaal, zoals stukken purschuim. In de 

tentoonstelling dienen kwetsbare objecten 

voorzien te zijn van vitrines, sokkels of paaltjes 

met koorden om directe aanraking en schade 

door bezoekers te voorkomen. Objecten die 

extra kwetsbaar zijn en deel uitmaken van de 

kerncollectie dienen deze bescherming te krijgen.  

                                                           
8 Agnes Brokerhof, Bart Ankersmit en Frank 
Ligterink, Risicomanagement voor collecties (Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 2016) 142 

De opslagruimtes in het eerste caisson zijn alleen 

bereikbaar via een trap. Medewerkers dienen 

onder stukken beton te bukken om er te komen. 

Daarmee is het moeilijk om objecten te 

verplaatsen. Tijdens verplaatsing riskeren de 

objecten bovendien beschadiging. Daarom is het 

verstandig om extra kwetsbare objecten in het 

depot in het derde caisson op te slaan.   

Licht, UV- en IR-straling  

Los papier, textiel en schilderijen maken ruim 80 

procent uit van de museumcollectie. Daarmee 

zijn de objecten zeer gevoelig voor UV- en IR-

straling. Kranten vergelen en kleurstoffen 

verbleken. Het is een voordeel te noemen dat de 

papieren collectie opgeslagen ligt in caissons, 

waar doorgaans weinig daglicht naar binnen 

komt. Het meeste daglicht valt naar binnen in 

het eerste en derde caisson. Tegelijkertijd dreigen 

papieren objecten die aan meer dan 100 lux 

worden blootgesteld – een verlichtingssterkte die 

gebruikelijk is voor vitrines – eerder een 

ontbindingsproces aan te gaan. Concreet 

ondervinden papieren objecten met deze sterkte 

elke vijf jaar een kleurverandering.8 Voor de 

verlichting binnen het gebouw is LED-

verlichting aan te raden, aangezien die geen UV 

of IR bevatten.9 Wanneer papieren objecten 

teveel blootgesteld worden aan daglicht kan 

gedacht worden aan vitrines met een grijsfilter.  

Verontreiniging 

De Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed doelt 

met de term verontreiniging op ‘stoffen die met 

een object in contact komen en erop 

achterblijven, of ermee reageren en zo het 

uiterlijk van het object ongewenst veranderen’.10 

Hoewel veel schadelijke gassen en vloeistoffen 

niet direct een rol spelen in het 

Watersnoodmuseum, heeft de collectie wel te 

maken met vaste stof. Hiermee kunnen 

kledingstukken verkleuren. Een ander risico is 

het morsen van eten en drinken. Het benuttigen 

van consumpties buiten de koffiehoek en Het 

Vijfde Caisson is daarom niet toegestaan. 

Daarnaast dient de collectie geregeld gereinigd te 

worden om stof te voorkomen. Bovendien 

kunnen vetten en zuren van de huid - zoals 

9 Brokerhof, Ankersmit en Ligterink, Risicomanagement 
voor collecties, 141.  
10 Ibidem, 145. 
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vingerafdrukken – achterblijven tijdens het 

hanteren van een object. Een barrière voor dit 

risico is om handschoenen te dragen zodra 

medewerkers omgaan met het object.11 Papier 

kan daarnaast aangetast worden door karton 

tijdens een transport. Hierbij is het raadzaam om 

kwetsbare voorwerpen te beschermen met 

katoen. 

Brand 

Met de enorme hoeveelheid aan papieren 

voorwerpen in het museum is de collectie zeer 

gevoelig voor brand. Voor het collectiegedeelte 

dat zich in het museum bevindt, is het daarom 

noodzakelijk om zoveel mogelijk risicoreductie 

in te stellen. Het plaatsen van een melder die met 

sensoren hitte, rook, vlammen of gassen 

waarneemt, en een geluidsalarm afgeeft, 

vermindert risico op een groot verlies van de 

collectie door brand. Deze kan geplaatst worden 

in de bibliotheek en in de opslagruimtes waar 

veel kwetsbare objecten zich bevinden. 

Daarnaast dienen bedradingen, verwarming en 

verlichting regelmatig gecontroleerd te worden. 

Waardevolle objecten uit de kerncollectie 

waarvoor vernietiging dreigt bij brand, dienen 

een blusser in dezelfde ruimte te hebben.   

In het geval van een plotse evacuatie bij 

uitslaande brand dienen de meest waardevolle 

objecten – of in ieder geval één exemplaar per 

deelcollectie – in korte tijd veiliggesteld te 

worden. De opslagruimtes in het eerste caisson 

zijn echter niet eenvoudig toegankelijk. In het 

geval van uitslaande brand is het moeilijk om in 

korte tijd een gedeelte van de collectie te 

evacueren. Daarom is het verstandig om de 

objecten te spreiden over meerdere depots. Op 

die manier wordt voorkomen dat bij uitslaande 

brand alle objecten beschadigd worden of 

verloren gaan.  

 

Water 

Water vormt een grote potentiele bedreiging 

voor de collectie. Inktvraat is bijvoorbeeld een 

chemisch proces dat door water in gang wordt 

gezet. Als organische oppervlakken bovendien 

langdurig vochtig blijven is het risico op 

                                                           
11 Ibidem, 151. 

schimmelgroei groot. Door opname van vocht 

kunnen boeken zwellen en sterk vervormen. Het 

gevolg is dat oorspronkelijke primaire bronnen 

hiermee hun significante betekenis dreigen te 

verliezen.  

Water vormt met name een bedreiging op de 

plekken tussen de caissons in. Regenwater 

stroomt tussen de betonnen ruimtes door. Het 

kunstwerk ‘De Verdronkenen’ staat bijvoorbeeld 

op een risicovolle locatie. Dit kunstwerk wordt 

beschermd door een vitrine. Daarnaast wordt de 

kranten- en fotoruimte in het eerste caisson 

geregeld nat van doorlekkend regenwater.  

Momenteel worden de verbindingsstukken 

tussen de caissons gerestaureerd, om het risico 

op waterschade te voorkomen. Dit vindt plaats 

dankzij subsidie van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed.  

Ongedierte  

De relatieve luchtvochtigheid (RV) is in het 

museum zodanig (50%) dat ongedierte schade 

kan aanbrengen aan de objecten.12 Er is reeds 

geconstateerd dat ongedierte aanwezig is in de 

opslagruimtes. Te denken valt aan zilver- en 

papiervisjes die de papieren collectie aantasten 

en houtwormen die zich in objecten nestelen. 

De depots dienen daarom regelmatig te worden 

schoongemaakt. Daarnaast moet op regelmatige 

basis een visuele inspectie plaatsvinden. Ter 

preventie kunnen insectenvallen geplaatst 

worden. Papieren objecten dienen in afgesloten 

kasten opgeborgen te worden.  

 

Figuur 8: Schade van de houtwormkever aan een klomp - 
opgeslagen in Zierikzee. 

12 Ibidem, 128. 
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Onjuist binnenklimaat 

Het Watersnoodmuseum heeft met de wisseling 

van de seizoenen een wisselend binnenklimaat. 

Te grote fluctuaties leiden tot vervorming van 

objecten en tot zwel en krimp in bijvoorbeeld 

schilderijen.13 Sterke schommelingen in 

temperatuur en luchtvochtigheid hebben ook 

consequenties voor de papieren collectie. Dit 

kan bijvoorbeeld leiden tot verzuring.  

Zoals genoemd in hoofdstuk 5.1. dient een 

papieren archief rond de 18°C te liggen en mag 

dit niet meer variëren dan 2°C.14 Daarnaast moet 

er een relatieve luchtvochtigheid aanwezig zijn 

van niet meer dan 50%. Deze mag niet hoger 

variëren dan 5% per maand. 

Het binnenklimaat zal in 2022 op wisselende 

momenten gecontroleerd worden. Extra 

aandacht gaat hierbij uit naar de 

klimaatomstandigheden in de bibliotheek en 

opslagruimtes in het eerste caisson. Hier bevindt 

zich de papieren collectie. In de bibliotheek 

wisselen de temperaturen bovendien sterk van 

koude naar warme temperaturen. Aan de hand 

van deze bevindingen zullen maatregelen 

getroffen worden, zoals het plaatsen van 

geacclimatiseerde vitrines of het opslaan van 

kwetsbare objecten in een geacclimatiseerd 

depot, dat zich op een externe locatie bevindt.  

In de zomer van 2022 moet bepaald worden óf, 

en zo ja, wat voor extern klimaatbestendig depot 

het Watersnoodmuseum in gebruik zal nemen. 

Te denken valt aan hoeveel vierkante meter dit 

depot moet zijn en welke objecten hierin een 

plek dienen te krijgen. Het streven is dat het 

geacclimatiseerde depot in 2024 gerealiseerd is.  

Diefstal 

Objecten uit de kerncollectie die eenvoudig te 

vernielen of te vervreemden zijn, dienen beter 

beschermd te worden. Te denken valt aan 

objecten met hoge financiële waarde of 

makkelijk verplaatsbare objecten. Ramen en 

vitrines kunnen worden voorzien van 

                                                           
13 Ibidem, 167. 
14 Bart Ankersmit en Marc Stappers, Het binnenklimaat 
in het programma van eisen van 

veiligheidsglas, dat is opgebouwd uit 

verschillende lagen glas en kunststof. Ruimtes 

die niet toegankelijk zijn voor publiek dienen te 

allen tijde worden afgesloten, zoals de 

bibliotheek. Risicovolle objecten dienen een 

locatie te krijgen waar de lopend suppoost goed 

zicht op heeft.  

Dissociatie  

Dissociatie vormt een grote risicofactor waar de 

collectie van het Watersnoodmuseum, juist 

vanwege het unieke karakter van de collectie. De 

meeste objecten in het museum zijn immers 

uitsluitend bijzonder vanwege de verhalen die 

erachter schuilgaan en de betekenis die 

bezoekers eraan geven.  

Onder dissociatie verstaan we een ontkoppeling 

van een object en kennis of informatie 

daarover.15 De informatie over de objecten is 

daarom onmisbaar. De vrijwilligers zijn hierin 

van onschatbare waarde. Veel van hen hebben 

de ramp meegemaakt en weten aan de hand van 

eigen ervaringen veel over de objecten. Deze 

informatie moet vastgelegd worden en moet 

voor alle medewerkers raadpleegbaar zijn. 

Daarnaast dienen deze gegevens op regelmatige 

basis gecontroleerd te worden.  Deze risicofactor 

krijgt nader aandacht in hoofdstuk 6.  

Inmiddels heeft het museum een schat aan 

informatie digitaal opgeslagen. Daarmee blijft 

veel informatie behouden als het fysieke object – 

zoals een krant - de tand des tijds niet overleeft. 

Tegelijkertijd is de collectie hiermee kwetsbaar 

voor computerstoringen of cyberaanvallen. 

Daarom is het noodzakelijk dat het 

collectieregistratiesysteem voorzien is van een 

back-up. ICT-bedrijf ITIS zorgt voor een actuele 

back-up van de museumserver.   

5.3. Actieve conservering 

Het museum beschikt niet over eigen 

restauratoren. Daarmee is actieve conservering 

geen kerntaak van het Watersnoodmuseum en 

dienen deze werkzaamheden zoveel mogelijk te 

worden voorkomen. In het geval van acuut 

verval aan een object wordt de restauratie 

Erfgoedinstellingen (Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort 2020) 21.  
15 Brokerhof, Ankersmit en Ligterink, Risicomanagement 
voor collecties, 177. 
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uitbesteed. De noodzaak van restauratie wordt 

per deelcollectie bepaald. Het museum werkt 

hiervoor samen met erkende restauratoren die 

verbonden zijn aan Restauratoren Nederland.  

Conserveringsbehandelingen worden overwogen 

wanneer de cultuurhistorische waarde van 

objecten aangetast dreigt te worden. Hierbij valt 

te denken aan geschenkserviezen of penningen – 

waar veel historische informatie over bekend is - 

waarop detailleringen aangetast worden. 

Papieren restauratie wordt overwogen wanneer 

waardevolle documenten of unieke kranten uit 

de kerncollectie bedreigd worden door 

vervorming, krulling of schimmel.  

Aan de hand van conditie, cultuurhistorische 

waarde, gebruik en omgevingsomstandigheden 

zal bepaald worden of restauratie nodig is. Tot 

op heden zijn geen waardevolle, veelgebruikte 

objecten uit de kerncollectie gevonden die een 

dusdanig verval hebben dat restauratie 

noodzakelijk is.  

Tegelijkertijd treedt voor de papieren collectie 

een waardeverlies op korte termijn op. Veel 

documenten zijn immers ongeveer zeventig jaar 

oud. Op basis van modellen is beoordeeld dat 

krantenpapier bij een temperatuur van 20ºC en 

een relatieve luchtvochtigheid van 50% in circa 

100 jaar afbreekt. De krant is dan niet meer 

raadpleegbaar omdat het papier bros wordt en 

bij het omslaan van de pagina’s zal breken 

waardoor materiaal verloren gaat.16 Binnen dertig 

jaar zal de papieren collectie in een verzwakte 

toestand raken.  

De prioriteit ligt daarom bij de documenten, 

kranten en tijdschriften die in het museum zijn 

opgeslagen. Voor de komende periode wordt 

bekeken hoe deze in meer stabiele ruimtes 

kunnen worden opgeslagen om verder verval 

tegen te gaan. Informatieverlies wordt 

voorkomen met het digitaliseren van deze 

documenten.  

5.4. Calamiteitenplan   

Er wordt een geactualiseerd calamiteitenplan 

opgesteld voor de museumlocatie. Daarin wordt 

                                                           
16 Ibidem.  
17 Marja Peek en Ton Cremers, Handleiding voor het 
maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende 
instellingen (Instituut Collectie Nederland, 2003) 49-50.  

voortgebouwd op het calamiteitenplan dat in 

2007 is opgesteld. Dit plan ging uit van situaties 

als brand, waterschade, diefstal en schade bij 

transport. Daarnaast is hierin een evacuatieplan 

voor de collectie meegenomen.  

Aanvullingen die in de herziene versie worden 

aangebracht, zijn een rangschikking van objecten 

die hoogste prioriteit hebben, evenals namen van 

de verantwoordelijken voor de collectie, 

voorzien van contactgegevens. Het is cruciaal 

om te weten wie handelt in het geval van een 

calamiteit. Locaties die gebruikt worden in geval 

van evacuatie dienen ook vermeld te worden. 

Dit wordt expliciet gemaakt met plattegronden, 

die voorzien zijn van de volgende informatie:  

- Plaatsaanduidingen van objecten, 

voorzien van prioriteitscodering 

- Nooduitgangen 

- Ligging van kabels, leidingen, 

hoofdschakelaars en kranen 

- Vluchtroutes  

In het herziene calamiteitenplan wordt onder 

meer vermeld welke objecten als eerste in 

veiligheid worden gebracht in het geval van een 

calamiteit. Daarnaast worden maatregelen van 

herstel aan beschadigde objecten beschreven per 

materiaalsoort. De back-uplocatie van het 

collectieregistratiesysteem wordt hierin ook 

vastgelegd. Dit calamiteitenplan wordt 

regelmatig geëvalueerd.  

Tenslotte worden afspraken gemaakt wie er 

verantwoordelijk is voor de registratie van de 

evacuatie, hoe die registratie plaatsvindt en hoe 

het transport van objecten plaatsvindt.17 Dit 

herziene calamiteitenplan wordt geschreven in 

de eerste helft van 2022.  

5.5. Verzekering en indemniteit 

Kunstwerken en objecten die het 

Watersnoodmuseum in bruikleen heeft, worden 

reeds volledig gedekt door middel van een 

kunstverzekering. 

De Spectrum-procedure ‘verzekering en 

indemniteit’ vereist dat objecten met een 
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onmiddellijk vaststelbare hoge 

vervangingswaarde verzekerd dienen te worden. 

Daarnaast dienen objecten verzekerd te worden 

die geen hoge marktwaarde hebben, maar die 

heel waardevol voor het Watersnoodmuseum 

zijn in cultuurhistorische zin. Hetzelfde geldt 

voor objecten van het museum die op transport 

gaan of tijdelijk elders worden tentoongesteld.18  

Alle gegevens omtrent verzekering dienen 

vastgelegd te worden en zijn slechts voor enkele 

bevoegden toegankelijk. Tijdens het vaststellen 

van de kerncollectie zal direct bepaald worden 

welke objecten een volledige dekking dienen te 

krijgen. Daarnaast wordt bekeken of huidige 

verzekeringen eventueel bijgesteld dienen te 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Zie procedure 13 van Spectrum 5.0: Verzekering en 
indemniteit  
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6. Registratie en documentatie 

Een object is niets waard zonder de betekenis die mensen eraan geven. Dit geldt in 

het bijzonder voor het Watersnoodmuseum, waar de voorwerpen vooral bijzonder 

zijn dankzij hun unieke verhaal. Deze verhalen moeten daarom permanent 

vastgelegd worden. Hoe het Watersnoodmuseum dit realiseert, is te lezen in dit 

hoofdstuk.   
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De afdeling registratie coördineert het registeren, 

documenteren en ontsluiten van gegevens over 

de collectie van het Watersnoodmuseum. Zij 

nemen daarnaast nieuwe schenkingen in 

ontvangst. Er wordt continu gewerkt aan het 

aanvullen en redigeren van de gegevens in het 

registratiesysteem. 

6.1. Registratie  

Sinds 2009 worden binnenkomende objecten 

digitaal geregistreerd. Voor de registratie van 

objecten en boeken maakt het museum gebruik 

van registratiesysteem Adlib. Door de jaren heen 

hebben vrijwilligers regels ingesteld omtrent in- 

en uitvoer van basisinformatie. Hiermee is de 

toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de 

gegevens verbeterd. In Adlib wordt onder meer 

bijgehouden wat de afmetingen van een object 

zijn. Daarnaast worden de naam en 

registratienummer van het object vermeld, 

alsmede de materiaalsoort en eventuele 

markeringen of inscripties. Ook vermelden de 

medewerkers op welke wijze het object is 

verkregen en onder welke categorie het object 

gegroepeerd kan worden. In Adlib wordt ook 

nauwkeurig bijgehouden als een object verplaatst 

wordt of in bruikleen gegeven wordt.  

Naast de registratie in Adlib worden 

binnenkomende objecten bijgehouden in een 

Excel-document, te vinden op de server van het 

museum. Hierin worden de naam en 

adresgegevens van de schenker vermeld. 

Daarnaast staat hierin vermeld om wat voor 

object het gaat en wat het registratienummer in 

Adlib is. Tenslotte worden gegevens van 

objecten op papier bijgehouden. Deze zijn in 

mappen terug te vinden die in de bibliotheek 

opgeslagen liggen. Hier gaat het om de 

registratieformulieren die schenkers invullen als 

zij een object afstaan.  

Wanneer een object het museum binnenkomt, 

worden de volgende gegevens ingevuld in het 

registratieformulier, in overeenkomst met de 

internationale museumeisen die opgesteld staan 

in de Spectrum-procedure ‘Registratie en 

documentatie’19: 

- Adres 

                                                           
19 Zie procedure 5 van Spectrum 5.0: Registratie en 
Documentatie  

- Ontvanger namens Watersnoodmuseum 

- Naam schenker, adres, postcode, plaats 

- Telefoon 

- Mailadres 

- Handtekening 

- Omschrijving  

- Voorwaarden  

Daarnaast vullen medewerkers van de registratie 

de volgende gegevens in: 

- Is een bedankbrief verstuurd? 

- Registratienummer Adlib 

- Standplaats in het depot 

- Staan adresgegevens in Adlib vermeld? 

- Is informatie over object toegelicht in 

de documentenmappen? 

- Eventueel: naar welke externe locatie 

gaat het object? 

- Is object vermeld in lijst van afgestaan 

materiaal? 

- Datum afhandeling 

- Naam van medewerker 

- Eventuele bijzonderheden  

Foto’s en geschreven Oral Historyverhalen 

worden in een ander registratiesysteem 

bijgehouden. Deze staan vermeld in 

registratiesysteem Atlantis, een webbased 

platform voor collectiebeheer. Binnengekomen 

foto’s worden eerst digitaal gescand voordat ze 

opgeslagen worden in het Zeeuws Archief. 

Belangrijk onderdeel van de registratie is het 

toevoegen van foto’s aan de objectrecords. Dit 

dient als identificatie. 

Op het moment van schrijven (ijkdatum 29 

december 2021) is circa 85% van de collectie in 

Adlib en/of Atlantis ingevoerd en raadpleegbaar. 

De overige 15% van de museumcollectie - 

bestaande uit videomateriaal, documentatie, 

boeken, kranten en tijdschriften – zijn 

geregistreerd in aparte documenten die op de 

registratieserver van het museum zijn 

opgeslagen. De doelstelling is dat ook deze 

gegevens aan het einde van 2022 op Atlantis zijn 

geregistreerd. 

De fotocollectie is publiekelijk toegankelijk via 

de website van het Watersnoodmuseum. Ook is 
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een derde van de Oral Historyvideo’s  inmiddels 

te raadplegen via het Youtubekanaal van het 

Watersnoodmuseum.  

Om hogere kosten te besparen, maakt het 

Watersnoodmuseum in 2022 de overstap naar 

registratiesysteem Atlantis. Zoals gezegd is op dit 

moment de fotocollectie en geschreven Oral 

Historyverhalen al in Atlantis opgenomen. De 

migratie van data vindt naar verwachting in het 

eerste kwartaal van 2022 plaats. Allereerst gaan 

de objecten over, gevolgd door de boeken.  

Medewerkers en vrijwilligers krijgen in deze 

periode een basistraining over dit 

registratiesysteem.  

6.2. Documentatie  

Binnenkomende objecten worden door vaste 

vrijwilligers geregistreerd en verwerkt. Daarnaast 

geven zij nieuwe voorwerpen een vaste locatie in 

de opslagruimte. Desondanks is geconstateerd 

dat de documentatie van de collectie enkele 

lacunes bevat. Hieronder wordt beschreven wat 

de plannen voor de nabije toekomst zijn en 

welke (gedetailleerde) informatie in de toekomst 

gedocumenteerd moet worden.   

Digitalisering  

De vrijwilligers voeren diverse 

(digitaliserings)projecten uit. Zo worden alle 

documenten – variërend van memoires, foto’s en 

krantenartikelen – gescand en digitaal 

opgeslagen. Documenten die met de pen 

geschreven zijn, worden daarnaast digitaal 

overgeschreven door ijverige vrijwilligers van de 

registratie. Het digitaliseren van objecten vormt 

een belangrijke conserveringsmaatregel voor de 

toekomst. Het museum wil de komende jaren de 

papieren collectie volledig gedigitaliseerd 

hebben.  

Dissociatie bij objecten  

Bij een inventarisatie van de geregistreerde 

objecten in Adlib vallen een aantal zaken op. Zo 

zijn veel velden van een object niet ingevuld. Te 

denken valt aan zaken als ‘plaats van herkomst’, 

‘naam van de schenker’ en ‘toelichting bij 

object’. Om een concreet voorbeeld te noemen: 

object 0003 in Adlib wordt omschreven als 

‘theelepeltje’. Van wie dit theelepeltje afkomstig 

is en wat de relatie met watersnood is, is niet 

terug te lezen in het dossier.  

Deze situatie is te verklaren vanuit de 

geschiedenis van het museum: registratie werd in 

de beginjaren niet consequent uitgevoerd. 

Daarmee is veel achtergrondinformatie over de 

objecten verloren gegaan en moeilijk te 

achterhalen.  

Met deze lacune dreigt echter veel informatie 

verloren te gaan, met name als medewerkers die 

de objecten hebben ingevoerd niet langer bij het 

museum betrokken zijn. Daarom is het van 

belang dat ontbrekende gegevens van eerder 

geregistreerde objecten alsnog – voor zover 

mogelijk - worden achterhaald en bijgehouden. 

Dit is een prioriteit voor het collectiebeheer.  

Andere ontbrekende gegevens zijn te ontdekken 

in de digitale registratie van de deelcollectie 

‘documenten’. Hierin zijn onder meer 

bewijsstukken over de ramp en memoires van 

nabestaanden te vinden. Veel documenten zijn 

geregistreerd met een code, maar bevatten geen 

titel, categorie of plaats. Het is belangrijk om 

deze gegevens alsnog te registreren om een zo 

volledig mogelijk beeld te krijgen van de 

diversiteit in de collectie. Het bijhouden van 

deze missende gegevens wordt ook in 2022 

uitgevoerd. Daarnaast worden deze documenten 

ingedeeld in categorieën op basis van 

documentsoort, zodat deze in de toekomst meer 

overzichtelijk ingedeeld zijn.  

Niet alle objecten die zich in de opslagruimtes 

bevinden, zijn geregistreerd. Veel items maken 

onderdeel uit van een ensemble. Te denken valt 

aan de (foto)tentoonstellingen en exposities uit 

voorgaande jaren. Het tentoonstellingsmateriaal 

wordt in Adlib vermeld, maar de verschillende 

onderdelen uit die tentoonstelling zijn niet 

geregistreerd. Dit tentoonstellingsmateriaal 

wordt in 2022 in kaart gebracht. Het materiaal 

dat permanent in de collectie blijft, wordt alsnog 

in het registratiesysteem opgenomen, voorzien 

van een kruisverwijzing naar het ensemble.  

Van de professionele fotografie is in een aantal 

gevallen niet de juiste fotograaf of 

rechthebbende vastgelegd. Dit kan 

consequenties hebben met eventuele schikkingen 

van fotografen of nabestaanden. Deze lacunes in 

de foto-collectie worden in 2022 nagelopen.  

 



31 
 

Volledigheid  

Bij binnenkomst van een nieuw object dienen 

registratieformulieren zo volledig en 

gedetailleerd mogelijk ingevuld te worden. 

Hierbij dienen naam, adres, mailadres en 

telefoonnummer te allen tijde bij de registratie 

bekend te zijn. Daarnaast moet duidelijk vermeld 

zijn om wat voor object het gaat en wat de 

relatie tussen het object en watersnood is. Na 

afloop stellen medewerkers van de registratie 

vast wat voor waardering en positie het object 

binnen de collectie zal krijgen. Op die manier 

wordt ernstige dissociatie bij de objecten in de 

toekomst voorkomen.   

Vrijwilligers en medewerkers van collectiebeheer 

zullen deze lacunes waar mogelijk proberen te 

dichten. Het streven is dat deze ‘gaten’ voor het 

einde van 2023 opgevuld zijn. 

Actiepunten  

De deelcollecties die het meest te maken hebben 

met dissociatie worden als eerste aangepakt. 

Deelcollectie ‘historische vondsten en kunst’ 

krijgt de hoogste prioriteit, omdat hierin de 

meeste gegevens missen. Medewerkers en 

vrijwilligers gaan de genummerde objecten langs, 

controleren de gegevens en in het geval van lege 

velden proberen zij gegevens te achterhalen. Dit 

kan door contact te zoeken met de schenker of 

dankzij de kennis die de vrijwilligers zelf 

bezitten. Daarnaast proberen zij objecten te 

voorzien van kruisverwijzingen naar aansluitende 

documenten en/of vergelijkbare objecten. Het 

nalopen van deze deelcollectie is een uitvoerig 

project. Afhankelijk van de mankracht en 

beschikbare tijd die vrijwilligers hebben, wordt 

ervan uitgegaan dat dit project een jaar duurt. De 

medewerker collectiebeheer ziet toe op de 

voortgang.  

Het achterhalen van ontbrekende gegevens bij 

de geregistreerde documenten zal in de loop van 

2022 van start gaan. Dit vereist minder complex 

werk, gezien de ontbrekende informatie te 

vinden is in de documenten zelf. Daarmee ligt de 

urgentie minder hoog.  
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7. Ontwikkeling van de collectie  

Jaren na de ramp ontvangt het museum nog vele objecten die gerelateerd zijn aan 

watersnood. Hierbij ontstaan ook nieuwe vragen en uitdagingen: voegen nieuwe 

schenkingen iets toe aan het museum en kan het museum de zorg voor een nieuw 

object op zich nemen? Deze vragen komen aan bod in dit hoofdstuk.   
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7.1. Mobiliteit van de collectie 

Het Watersnoodmuseum krijgt in enkele 

gevallen verzoeken om objecten uit te lenen aan 

andere musea. Een bruikleenaanvraag dient 

tenminste drie maanden van tevoren 

aangevraagd te worden. De bruikleennemer is 

gebonden aan de bruikleenvoorwaarden 

aangaande verzekering, vervoer, 

tentoonstellingsomstandigheden, copyright en 

vergoedingen.  

Het museum onderschrijft de actiepunten uit het 

convenant ‘Slimmer lenen’ van de Nederlandse 

museumvereniging om de collectiemobiliteit van 

de Collectie Nederland te verhogen.20 

Bruikleenverzoeken voor korte tijd worden 

gehonoreerd wanneer de instelling kan voldoen 

aan museale eisen zoals verwoord in de 

bruikleenvoorwaarden; wanneer de conditie van 

het object het toelaat en wanneer de 

aangevraagde voorwerpen een belangrijke 

schakel in het te vertellen verhaal van de 

tentoonstelling vormen.  

Bruikleenverzoeken voor lange duur worden 

gehonoreerd wanneer de voorwerpen niet in de 

eigen permanente opstelling opgenomen zijn; 

het komende jaar niet door het museum zelf 

worden getoond en de instelling kan voldoen 

aan museale eisen zoals verwoord in de 

bruikleenvoorwaarden. 

Aanvragen voor het uitlenen van objecten 

worden getoetst aan criteria met betrekking tot 

veiligheid, verpakking, transport, verzekering, 

locatie, klimaat, conditiecontrole en risico’s. 

Informatie over de locatie waar de bruikleen 

(tijdelijk) terechtkomt, wordt door de 

bruikleennemer aangeleverd. Dat gaat via een 

faciliteitenrapport. Een bruikleenovereenkomst 

legt de voorwaarden vast. 

De gehanteerde procedures voor uitgaande en 

inkomende bruiklenen zijn gebaseerd op Spectrum 

5.0. Dit houdt in dat alle inkomende en 

uitgaande bruiklenen een duidelijke verwijzing 

hebben naar de zorg voor het object. In de 

overeenkomst moet daarnaast de reden van de 

bruikleen vermeld zijn, om welke specifieke 

                                                           
20 Museumvereniging, Slimmer lenen: Uitgangspunten 
bruikleenverkeer binnen Nederland (Amsterdam 2016)  

periode het gaat en hoe de geleende objecten 

zijn verzekerd.21  

Bruikleenverzoeken worden behandeld door de 

medewerker collectiebeheer. Bij twijfel of 

onduidelijkheid of een bruikleen toegekend kan 

worden, wordt de aanvraag in een breder 

verband besproken met de directie.  

7.2. Onderzoek naar de 

collectie 

Het Watersnoodmuseum profileert zich als 

kennis- en expertisecentrum op het gebied van 

klimaatbeheer en zeespiegelstijging. Het museum 

wil deze expertise verder uitdiepen en delen met 

andere partijen. Het museum deelt en ontwikkelt 

die kennis via verschillende platformen en 

kanalen: via (pop-up)tentoonstellingen, 

publicaties, lezingen, aanwezigheid in relevante 

professionele netwerken maar ook via het 

beantwoorden van informatievragen (veelal via 

mail) van het publiek en erfgoedprofessionals. 

Onderzoekers en studenten kunnen de objecten 

uit de museumcollectie bestuderen na een 

schriftelijke aanvraag met motivatie bij de 

afdeling registratie. Een bezoek aan de 

depotruimtes gebeurt steeds onder begeleiding 

en in aanwezigheid van iemand van de 

registratie. De uiteindelijke resultaten van 

externe onderzoekers worden door het museum 

gedeeld en gepubliceerd.   

Het Watersnoodmuseum wil onderzoekers de 

gelegenheid geven om op locatie onderzoek te 

doen naar thema’s met water en klimaat. De 

bibliotheek van het museum wordt daarom zo 

ingericht dat particulieren en professionals daar 

met goede voorzieningen en in alle rust de 

collectie kunnen bestuderen. Hoe die nieuwe 

inrichting eruit komt te zien, wordt in de zomer 

van 2022 nader uitgewerkt.  

Objecten waar weinig informatie of context over 

bekend is, worden door medewerkers van de 

registratie onderzocht. Zij verkennen of er meer 

informatie achter het object te vinden is.  

Heemkundigen en amateurhistorici kunnen hier 

een ondersteunende rol in hebben, afhankelijk 

van de waarde van het object. Vrijwilligers van 

het museum spelen hierin ook een cruciale rol. 

21 Zie Spectrum 5.0, procedure 7 en 8: ‘Inkomende 
bruikleen’ en ‘uitgaande bruikleen’  
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Zij hebben veel kennis over de 

Watersnoodramp. Ook kan gedacht worden aan 

een ondersteunende rol van organisaties die een 

grote rol spelen in de collectie, zoals het Rode 

Kruis. Door deze onderzoeken kan de 

cultuurhistorische waarde van een object 

toenemen. Resultaten van onderzoeken worden 

gepubliceerd op de website van het museum.   

 

7.3. Verzamelen van de collectie 

De collectie in het Watersnoodmuseum 

verandert voortdurend van samenstelling. In de 

afgelopen twintig jaar is het aantal objecten hard 

gegroeid. Tegelijkertijd is het belangrijk dat 

nieuwe objecten iets nieuws toevoegen aan de 

collectie en de missie van het museum 

ondersteunen. Daarom dienen binnenkomende 

objecten een vastgelegde procedure te ondergaan 

voordat het definitief onderdeel uitmaakt van de 

collectie. Hierbij worden de richtlijnen van 

Spectrum 5.0 aangehouden.22   

De medewerker collectiebeheer is 

verantwoordelijk voor het aannemen van nieuwe 

objecten die worden aangeboden door 

schenkers. Samen met de vrijwilligers van de 

registratie neemt hij of zij de aangeboden 

objecten door. Omdat de kerncollectie van het 

museum bestaat uit objecten met een persoonlijk 

verhaal, zijn schenkingen de belangrijkste bron 

van binnenkomende objecten. Tegelijkertijd 

gelden er strikte voorwaarden voor deze 

schenkingen. Deze worden hieronder toegelicht.  

Voorwaarden schenking  

Schenkingen die zonder overleg met de afdeling 

collectie worden afgeleverd bij de kassa of 

informatiebalie van het museum kunnen helaas 

niet worden aangenomen. Dit geldt ook voor 

schenkingen die zonder afstemming per post aan 

het museum worden gezonden. Deze worden 

geretourneerd. 

Of de schenking wordt geaccepteerd, hangt af 

van de vraag of een schenking bij het 

verzamelbeleid past en/of een dergelijk 

voorwerp zich al in de collectie bevindt. Het 

beleid is er op gericht om dubbele exemplaren 

alleen aan te nemen als het object een uniek en 

                                                           
22 Zie Spectrum 5.0, procedure 1: Inkomend object  

persoonlijk verhaal vertelt. Het kan dus 

voorkomen dat na zorgvuldige afweging toch 

besloten wordt het aangeboden object niet aan 

de collectie toe te voegen. 

Wij kunnen alleen schenkingen aannemen 

wanneer deze officieel worden overgedragen met 

een ingevuld schenkingsformulier. Het 

schenkingsformulier wordt pas ter beschikking 

gesteld als overeengekomen is dat de schenking 

wordt aangenomen. 

Veel schenkers leven in de veronderstelling dat 

hun object na overdracht wordt tentoongesteld 

in het museum. Dit is vaak niet het geval. Of een 

object getoond wordt, hangt af van de vraag of 

het past in een bestaande of toekomstige 

tentoonstelling. 

- Voor alle voorwerpen die het museum 

binnenkomen, dient een directe link met 

de Watersnoodramp van 1953 of 

watersnood op andere tijden en plaatsen 

aanwezig te zijn;  

- Alle vereiste gegevens die door de 

registratie zijn geformuleerd, dienen 

volledig te zijn, inclusief 

contactgegevens van de schenker en 

zoveel mogelijk verifieerbare informatie 

over het object; 

- Objecten die het museum reeds in haar 

bezit heeft, dienen niet langer 

aangenomen te worden, tenzij het 

identieke object een ander verhaal 

vertelt. Gedacht kan worden aan de 

certificaten voor de inzet van mensen 

die te hulp schoten tijdens de ramp. Een 

andere uitzondering geldt wanneer een 

dubbel object ingezet kan worden voor 

andere doeleinden dan presentatie, 

bijvoorbeeld voor een educatiepakket;  

- Objecten die illustratief zijn voor het 

tijdsbeeld van 1953 dienen alleen te 

worden aangenomen als daar een 

duidelijke noodzaak voor is. 

De afdeling registratie dient ook schriftelijk te 

documenteren om welke redenen objecten zijn 

aangenomen. De acceptatie van een object 

wordt door het museum definitief gemaakt met 
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een handtekening, waarvan de schenker een 

schriftelijk exemplaar ontvangt.    

7.4. Ontzameling van de 

collectie 

Met de formulering van de herziene missie van 

het museum is het collectieprofiel scherper 

geworden. Hier zit de consequentie aan 

verbonden dat objecten die voorheen 

aangenomen werden, niet langer thuishoren in 

de collectie. Voor de procedure van afstoting 

hanteert het museum de Leidraad Afstoten Museale 

Objecten (LAMO), de handleiding van de 

Museumvereniging die musea de mogelijkheid 

geeft een collectie af te stoten conform de 

Ethische Code voor Musea.23 

De registratie is verantwoordelijk voor de 

procedures met betrekking tot afstoting. De 

medewerkers geven een schriftelijke motivatie 

waarom een object wordt afgestoten en lichten 

hierbij ook de schenkers of eigenaren van het 

object in. Alle documentatie over afstoting 

wordt zorgvuldig bewaard en ingevoerd in het 

collectieregistratiesysteem. De medewerker 

collectiebeheer hoort voor elk object 

goedkeuring voor afstoting te krijgen vanuit de 

directie.24  

Nadat een selectie van af te stoten objecten is 

gemaakt, moet worden bekeken welke vorm van 

afstoting het meest geëigend is: schenking, 

overdracht, ruil, verkoop, repatriëring, of 

vernietiging. De Ethische Code voor Musea stelt 

dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen 

de voorwerpen met betrekking waartoe een 

museum met zekerheid kan vaststellen dat het 

daar eigenaar van is en de voorwerpen met 

betrekking waartoe het museum dat niet kan. De 

voorwerpen waarvan het zeker is dat het 

museum daar eigenaar van is, kunnen conform 

de LAMO worden afgestoten.  

De cultuurhistorische waarde is bepalend voor 

afstoting. Daarom dient deze waarde van 

tevoren zijn vastgesteld. De af te stoten 

voorwerpen dienen eerst aan andere musea te 

                                                           
23 Petra Timmer, Leidraad Afstoten Museale Objecten 
(Museumvereniging 2016, herziene versie uitgebracht 
in 2020)  

worden aangeboden en de eventuele opbrengst 

mag slechts aan de collectie ten goede komen.25  

Pas daarna mag worden overgegaan tot verkoop 

buiten de museumsector, dan wel vernietiging 

van de voorwerpen. Het streven van het 

Watersnoodmuseum is dat af te stoten objecten 

in zoveel mogelijk gevallen een andere locatie 

vinden.  

Het voornemen tot afstoten dient gemeld te 

worden op de website 

www.afstotingsdatabase.nl, waar het twee 

maanden op blijft staan. Het Museumregister zal 

daarop de afstoting beoordelen. Niet alle af te 

stoten objecten hoeven een registratie op deze 

database te hebben. Wanneer een object zwaar 

beschadigd is of als de waarde van een object 

volgens het waarderingsformulier (bijlage 2) 

dusdanig laag is, is een korte vermelding op de 

afstotingsdatabase voldoende. De LAMO 

bepaalt dat objecten met een 

waarderingscategorie C en D (die reeds zijn 

geïntroduceerd in hoofdstuk 3) op een meer 

eenvoudige manier mogen worden afgestoten. 

Deze hoeven niet vermeld te worden op de 

afstotingsdatabase. Wel moet duidelijk zijn wie 

de eigenaar is en onder welke voorwaarden ze 

ooit bij het museum zijn terecht gekomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Zie Spectrum 5.0, procedure 16: Afstoting en 
uitschrijving  
25 Ethische Codecommissie voor Musea,  
 Advies inzake Bulkafstoting (Amsterdam 2013)  

http://www.afstotingsdatabase.nl/
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8. Actieplan  

 

In dit collectieplan is een aantal constateringen gedaan op het gebied van de 

collectie van het Watersnoodmuseum. In dit laatste hoofdstuk worden de 

prioriteiten, doelstellingen, acties en bijbehorende planning uitgewerkt tot concrete 

actiepunten.  
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8.1. Behoud van de collectie  

Doelen    Acties   Middelen   Planning 

Water- en 
klimaatrisico’s aan de 
collectie zoveel als 
mogelijk elimineren  

 Monitoren 
klimaat in 
museum  

 Op zoek naar 
een 
geacclimatiseerde 
ruimte  

Temperatuur- en 
luchtvochtigheidsmeter  
 
Depots van externe 
partijen  
 
Financiële middelen om 
het te bekostigen  

Monitoren vindt elke 
maand plaats  
 
Zomer 2022: bepalen of 
klimaatdepot nodig is 
 
Oktober 2022: 
mogelijke 
klimaatruimtes 
benaderen en bekijken 
 
December 2022:  besluit 
nemen 
 
 

Risico voor schade, 
diefstal en brand  

 Calamiteitenplan 
schrijven  

 Regelmatige 
schoonmaak in 
opslagruimtes  

 Plaatsen van 
brandmelders 

 

Inzet vrijwilligers  
 
Brandmelders  
 
Schoonmaakmiddelen  

April/mei 2022: 
calamiteitenplan wordt 
geschreven 
 
April 2022: 
Brandmelders worden 
geplaatst 
 
Schoonmaak in depots 
vindt op maandelijkse 
basis plaats  

Digitaliseren collectie   Documenten 
inscannen en 
digitaal opslaan 

 Geschreven 
verhalen digitaal 
uitwerken  

 Videomateriaal, 
documentatie, 
boeken, kranten 
en tijdschriften 
worden 
gedigitaliseerd in 
Atlantis  

Inzet vrijwilligers 
 
Camera en 
registratieserver 

Maart 2022: verder met 
inscannen 
documenten. 
 
Najaar 2022: 
Alles is ingescand.   
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8.2. Gebruik van de collectie 

Doelen    Acties   Middelen   Planning 

Inrichten van nieuw 
depot in museum  

 Plattegrond maken 
welke objecten op 
welke plek 
geplaatst worden 

 Inrichten depots  

Inzet van vrijwilligers 
 
Transportmiddelen  
 
 

Februari 2022: 
plattegronden maken 
voor inrichting depots 
 
Maart 2022: inrichten 
depot, verplaatsen 
objecten, inrichten 
stellingkasten  

Lacunes in 
registratiesysteem 
vullen  

 Nalopen 
registratienummers 
in collectiesysteem  

 Achterhalen van 
missende gegevens 

 Achterhalen 
gegevens 
fotografen  

Registratieformulieren  
 
Inzet van vrijwilligers 
 
Gegevens uit Adlib  
 

Maart 2022: start van 
controleren 
registratienummers en 
foto’s met missende 
gegevens 
 
Mid-2023: alle 
registratienummers zijn 
nagelopen  

Documenteren 
tentoonstellings- 
materiaal 

 Tentoonstellings- 
materiaal opsporen 
in depots 

 Registreren in 
Atlantis  

Inzet van vrijwilligers 
 

Juni 2022: start van 
registratie 
tentoonstellingsmateriaal 
 
Oktober 2022: Al het 
tentoonstellingsmateriaal 
is geregistreerd   
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8.3. Ontwikkeling van de collectie 

 

Doelen    Acties   Middelen   Planning 

Toegankelijkheid 
bibliotheek 
vergroten  

 Meer kenbaarheid 
geven aan 
toegangsmogelijkhe
den bibliotheek  

 Creëren flexibele 
werkplekken voor 
onderzoekers  

Communicatiekanalen 
 
Samenwerking/netwerken 
met externe partners 
 
Financiële middelen   

April 2022: 
Kenbaarheid 
geven aan 
bibliotheek 
 
Juli 2022: Nieuwe 
inrichting op 
papier 
 
Voorjaar 2023: 
Realisatie nieuwe 
inrichting  
 

Cultuurhistorisch 
onderzoek naar 
objecten uit de 
collectie   

 Inventariseren 
welke objecten 
lacunes bevatten 

 Zoeken naar 
samenwerkingen 
met amateurhistorici 

 Gegevens 
achterhalen en 
documenteren  

 

Externe partners, als 
historici en heemkundigen  
 
 

April 2022: 
Inventariseren 
objecten 
 
Juni 2022: 
Gesprekken met 
amateurhistorici 
 

De collectie 
geografisch en 
cultureel meer 
divers maken  

 Groepen en regio’s 
vaststellen die meer 
vertegenwoordiging 
verdienen 

 Oproepen plaatsen 
op social media 
voor schenking van 
objecten in aanloop 
naar 
herdenkingsjaar 
2023 

 Externe partijen 
benaderen voor 
actieve werving  

Externe partners, als 
archieven, musea of 
belangenorganisaties 
 
Communicatiekanalen/social 
media 

April 2022: 
Nader vaststellen 
welke regio’s en 
groepen meer 
vertegenwoordigin
g verdienen 
 
April 2022: 
Oproepen 
plaatsen voor 
materiaal uit 
bepaalde regio’s in 
aanloop naar 
herdenkingsjaar 
2023 
 
Archieven en 
instellingen 
benaderen voor 
actieve werving  

 

 

 



secundaire 
bronnen

3.000 
objecten

Kranten/
tijdschriften 

na 1953
625 objecten

Boeken
1.200 

objecten

Docu's en 
tv-reportages
800 objecten

Historische 
objecten

2.600 
objecten

Totaal 
48.000 

objecten

Kunst-
werken

300 
objecten

Beeldhouw-
werken

9 objecten

Gedichten
20 

objecten

Deelcollectie 
I : 

historische 
vondsten en 

kunst

Deelcollectie 
II:

Verhalen in 
woord en 

beeld 

Deelcollectie 
III:

Kennis over 
water en 
klimaat

Kleding/ 
textiel

100 
objecten

Persoonlijke 
bezittingen

950 
objecten

Ingelijste 
fotografie

310 
objecten

Machines 
en 

gereedschap
250 objecten

Hulpverlenings
geschenken

260 
objecten

Huishoudelijke 
artikelen

800 
objecten

Keuken-
gerei
200 

objecten

Servies-
goed
150 

objecten

Meubilair
310 

objecten

Gereed-
schap

110 
objecten

Kleding
50 

objecten

Tekeningen 
en etsen

95 
objecten

Schilderijen 
135 

objecten

Water-
beheer

100 
objecten

Watersnood
elders

100 objecten

Watersnood
1953

900 objecten

Oral 
History
1.000 

objecten

Geschreven 
verhalen

600 
objecten

Gefilmde 
verhalen

350 objecten

Nog in te 
voeren

80 
objecten

Persoonlijke
documenten

1.750 
objecten

Video-
beelden

300 
objecten

Foto
36.600 

objecten

Weder-
opbouw
14.000 

objecten

Schade-
beelden
16.000 

objecten

Herdenking
700 

objecten

Delta-
werken
2.200 

objecten

Niet 
geclassificeerd

3.000 
objecten

Krant/
literatuur

332 
objecten

Memoires
231 

objecten

Bewijs-
materiaal

296 
objecten

Overig
290 

objecten

Foto en 
kaarten

123 
objecten

Onbekend
122 

objecten

Beelden 
1953
100 

objecten

Delta-
werken

20 
objecten

Watersnood
elders

70 
objecten

Ooggetuigen
50 

objecten

Overig
60 

objecten

Kranten  
1953
2.000 

objecten

Brieven
372 

objecten

Herinneringscentrum Kenniscentrum

primaire 
bronnen

45.000 objecten

Oorkonden 
en 

documentatie
100 objecten

Bijlage 1.1: Collectie-anatomie, gebaseerd op thema



Historische 
objecten

2.600 
objecten

Persoonlijke 
bezittingen

950 
objecten

Totaal 
48.000 

objecten

Primaire 
bronnen

45.000 
objecten

Schouwen-
Duiveland
152 objecten

Goeree-
Overflakkee

88 objecten

Buitenland
6 objecten

Andere 
provincies

12 
objecten

Diverse 
plaatsen

27 objecten

Walcheren- 
Beveland

156 
objecten

Zuid-
Holland

127 
objecten

West-
Brabant

128 objecten

Deelcollectie 
I : 

historische 
vondsten en 

kunst

Deelcollectie 
II:

Verhalen in 
woord en 

beeld 

Deelcollectie 
III:

Kennis over 
water en 
klimaat

Ingelijste 
fotografie

310 
objecten

Machines 
en 

gereedschap
250 objecten

Huishoudelijke 
artikelen

800 
objecten

Hulpverlenings
geschenken

260 
objecten

Kunst-
werken

300 
objecten

Beeldhouw-
werken

9 objecten

Gedichten
20 

objecten

Tekeningen 
en etsen

95 
objecten

Schilderijen 
en 

gravures
135 

objecten

Oral 
History
1.000 

objecten

Geschreven 
verhalen

700 
objecten

Gefilmde 
verhalen

350 objecten

Schouwen-
Duiveland 

115 
objecten

Goeree-
Overflakkee
58 objecten

Walcheren-
Beveland

35 
objecten

Andere 
provincies

18 
objecten

West-
Brabant
46 objecten

Zuid-
Holland

40 objecten

Foto
36.600 

objecten

Locatie uit 
te zoeken

3000 
objecten

Persoonlijke
documenten

1.750 
objecten

Walcheren-
Beveland

221 
objecten

Niet 
locatiegebonden

236 objecten

Buitenland
54 objecten

Zuid-
Holland

187 objecten

Andere 
provincies

161 
objecten

West-
Brabant

81 
objecten

Locatie
nog uit te 

zoeken
219 objecten

Video-
beelden

300 
objecten

Schouwen-
Duiveland

100 
objecten

Goeree-
Overflakkee
30 objecten

Overig
70 

objecten

Walcheren 
en 

Beveland
50 objecten

West-
Brabant

20 
objecten

Zuid-
Holland

30 
objecten

Secundaire 
bronnen

3.000 
objecten

Docu's en 
tv-reportages
800 objecten

Boeken
1.200 

objecten

Kranten/
tijdschriften 

na 1953
625 objecten

Schouwen-
Duiveland

472 
objecten

Goeree-
Overflakkee

118 
objecten

Schouwen-
Duiveland

15.350 
objecten

Zuid-
Holland

3.000 
objecten

West-
Brabant

2.600 
objecten 

Goeree-
Overvlakkee

3.800 
objecten

Walcheren 
Beveland

7.500 
objecten

Locatie nog 
uit te zoeken
300 objecten

Locatie nog 
uit te zoeken
2.600 objecten

Herinneringscentrum Kenniscentrum

Kranten 
1953

2.000 objecten

Bijlage 1.2: collectie-anatomie, gebaseerd op geografie



Bijlage 2: Waarderingsformulier Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed





Bijlage 3: Risicoschema collectie Watersnoodmuseum  

 

Schadefactoren Bron  Barrière  De collectie  Effecten  

Fysieke krachten  Bezoekers, 

medewerkers en 

transport  

Schokabsorberend 

materiaal, vitrines  

Deelcollectie A 

Deelcollectie B 

Objecten raken 

beschadigd of 

vallen kapot 

Water  Regenwater Water-afvoerende 

leidingen bij 

plafonds of tussen 

de caissons 

Deelcollectie A 

Deelcollectie B 

Deelcollectie C  

Uitlopen van 

kleurstoffen, 

objecten 

vervormen,  

corrosie en 

vlekken in 

objecten  

Brand Bedrading, 

verwarming en 

verlichting  

Brandmelder met 

sensor, blusser  

Deelcollectie B 

Deelcollectie C  

Papieren 

deelcollecties en 

hun informatie 

gaan verloren 

Diefstal  Bezoekers of 

indringers  

Beveiligde vitrines, 

suppoosten 

Deelcollectie A Objecten met 

een uniek 

verhaal zijn 

voorgoed kwijt  

Ongedierte en 

onkruid  

Insecten, 

zilvervisjes, 

houtworm  

Vallen, regelmatige 

schoonmaak   

Deelcollectie B 

Deelcollectie C  

Documenten en 

boeken worden 

aangevreten 

Licht, UV, IR  Daglicht, 

lichtsterkte van 

100 lux  

LED-verlichting, 

vitrines met 

grijsfilter  

Deelcollectie B  Kranten vergelen 

en kleurstoffen 

verbleken  

Verontreiniging  Consumpties, 

medewerkers  

Handschoenen, 

katoen  

Deelcollectie A  

Deelcollectie B 

Vlekken op 

objecten door 

consumpties of 

aanraking van 

bezoekers  

Onjuist 

binnenklimaat  

Lage of hoge 

luchtvochtigheid, 

sterk 

schommelende 

temperaturen in 

de seizoenen   

Temperatuurmeter, 

geacclimatiseerde 

omgeving, 

klimaatruimtes   

 

Deelcollectie A 

Deelcollectie B 

 

Inkt loopt uit, 

verzuring van 

papier  

 

Hoge druk op 

schilderij, gaat 

vervormen of 

scheuren 

 

Schimmel  

Dissociatie  Gebrekkige 

registratie, 

systeemstoring, 

vertrekkend 

personeel  

Actuele back-up, 

registratiebeleid  

Deelcollectie A 

Deelcollectie B  

Deelcollectie C 

Onvindbare 

objecten of 

documenten/ 

objecten niet 

voorzien van 

informatie 







"De Verdronkenen"

Slachtoffers namen

1835+1

65 objecten

Kunstwerk
Ad Braat

Arrenslee

jurken

Rode Kruis

Schilderijen Claudy Jongstra

maquette caissons

Pen, kopje, foto

gereedschappen

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight

Schilderijen Claudy Jongstra 



Gereedschappen Rode Kruis




Jurken



1835 + 1



Arrenslee


Kunstwerk Ad Braat


De Verdronkenen (beschermd door vitrine)


De namen


Objecten: pen, kopje, foto



Risico: gemiddeld

Dieven en vandalen: objecten zijn eenvoudig
mee te nemen. 

Risico: hoog

Temperatuur: druk op schilderijen
Verontreiniging: gebruikssporen,
wol loopt uit 

Risico: hoog

Water: bevindt zich naast
lekkage van caissons
Dieven en vandalen: vitrines zijn
niet beveiligd
Temperatuur: kopje riskeert breuken door 
wisselingen in temperatuur 

Risico: hoog

Temperatuur: wisselende temperatuur leidt tot
vlekken, 

Risico: gemiddeld
Temperatuur: hout kan kromtrekken

Risico: gemiddeld
Temperatuur: breuken of barsten door
wisselende temperatuur 

Risico: gemiddeld 
Water: bevindt zich naast lekkage
Temperatuur: druk op doek door 
wisselende temperatuur


Risico: hoog
Water: bevindt zich naast lekkage 

Risico: gemiddeld

Dissociatie: kans op 
digitale storing 

Bijlage 5.2: plattegrond caisson 2

Highlight

Highlight



Opslagruimte

Depot objecten

Wisseltentoonstelling

Tijdlijn

Maquette Oosterscheldekering

'De Kracht van Water'

Dragline

Transformator

Servies

meubels

Bed

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight

Wisseltentoonstelling


Depot objecten:



Highlight

Geschenkwoning




Risico: Gemiddeld

Temperatuur: Druk op schilderijen door 
wisselende temperaturen,
inkt loopt uit, papier vergaat

Risico: gemiddeld

Temperatuur: schade aan textiel
door wisselende temperaturen 
Dieven en vandalen: schade of 
diefstal van objecten

Risico: Hoog
 
Dissociatie: objecten zijn niet 
helder ingedeeld. 
Fysieke krachten: objecten lopen
schade op door onpraktische 
plaatsing. 

Bijlage 5.3: plattegrond caisson 3



tijdelijke tentoonstelling

Panoramafilm

Winkel

Highlight

Highlight

Filmcabine tsunami

augmented reality

Highlight

Highlight

Waterkwesties

Highlight

Highlight

Controlekamer

Highlight

Highlight

Tijdelijke tentoonstelling:



Risico: gemiddeld
Onjuist binnenklimaat: Druk op schilderijen door 
temperatuurwisseling
Verontreiniging/diefstal: Schade door bezoekers

Bijlage 5.4: plattegrond caisson 4
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