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VOORWOORD
We hebben weer een bijzonder jaar achter 
de rug. 2021 begon in een lockdown die 
voor het Watersnoodmuseum pas op 5 juni 
eindigde. Zo’n lange sluiting vraagt veel van 
onze medewerkers, die thuis zoveel mogelijk 
hun werk uitvoerden, en van onze vrijwilligers. 
Want hoe verbonden kun je je nog voelen als 
je elkaar niet mag zien en het museum meer 
dan zes maanden gesloten blijft. Toch kan ik 
met blijdschap constateren dat de vrijwilligers 
ons trouw zijn gebleven en dat zij met veel 
enthousiasme op 5 juni de deuren openden.

Ik wil hen dan ook enorm bedanken 
voor hun inzet. In de maanden dat het 
Watersnoodmuseum open was - voor wie 
alle lockdowns niet meer uit elkaar kan 
houden: half december 2021 was er opnieuw 
een lockdown - hebben we ruim 60.000 
bezoekers ontvangen; het merendeel in 
de zomermaanden. Het was dan ook zeer 
aangenaam en heel druk. Ik ben blij dat 
iedereen zijn of haar schouders eronder heeft 
gezet om alles in goede banen te leiden.

We hadden als organisatie de lockdowns niet 
kunnen overleven zonder de brede financiële 
steun van overheden en fondsen. Dat is de 
realiteit en wij zijn dank verschuldigd aan al 
die mensen en organisaties die ons steunen. 
We werken gestaag aan de uitvoering van 
ons meerjarenbeleidsplan 2021-2024 met 
name om ons exploitatiemodel te versterken. 
Wij zijn verwachtingsvol over structurele 
exploitatiesubsidies vanuit de gemeente 
Schouwen-Duiveland en de provincie Zeeland.

In juli was er in Limburg, België en Duitsland 
sprake van een drie dagen durende, 
hevige neerslag in combinatie met een 
hoge waterstand in de rivieren. Hoogleraar 
aan de TU Delft, Bas Jonkman, geen 
onbekende voor het Watersnoodmuseum, 
leidde een onderzoeksgroep die een eerste 
analyse verrichtte naar een heel scala 
aan onderwerpen rond deze episode. De 
geschatte schade, met name in het Geuldal, 

bedraagt 350 tot 600 miljoen euro. In België en 
Duitsland waren de situaties catastrofaler met 
honderden doden en miljarden euro’s schade. 
De wateroverlast in Limburg en de 
omringende landen vergroot de urgentie en 
het handelingsperspectief bij overheden, 
kennisinstellingen en maatschappelijke 
organisaties. Elke overstroming van dit kaliber 
gaat de gemeenschap meer geld kosten, nog 
afgezien van de ontwrichting ter plaatse. De 
aangrijpende verhalen van de slachtoffers en 
getroffenen maakten diepe indruk.

Geopend of tijdelijk gesloten, het 
Watersnoodmuseum wist zich te profileren. 
Bijvoorbeeld door de herdenking op 1 
februari op een alternatieve, digitale wijze 
te presenteren. Door digitale museumroutes 
(met gids) uit te zetten. Door in het 
buitengebied te exposeren. Maar ook door 
nieuwe tentoonstellingen, leuke activiteiten 
en boeiende voorstellingen te presenteren. 
We blijven persoonlijke verhalen van de 
Watersnoodramp vertellen, nu aangevuld met 
verhalen over de wateroverlast in Limburg. Het 
Watersnoodmuseum neemt zijn eigen rol in 
de vraagstukken van nu en in de toekomst op 
het gebied van water, klimaatverandering en 
zeespiegelstijging.

Siemco Louwerse
Directeur

HEROPENING 5 JUNI 2021
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NATIONALE HERDENKING
WATERSNOOD 1 FEBRUARI 1953
De herdenking van de Watersnoodramp 
1953, op 1 februari 2021, kende een 
aangepast programma. Aanleiding 
waren de restricties als gevolg van de 
coronapandemie waardoor er geen publiek 
bij de herdenking aanwezig mocht zijn.

Om belangstellenden toch de gelegenheid 
te geven de ceremonie te volgen, verzorgde 
het Watersnoodmuseum via zijn website 
een livestream, geregistreerd door Omroep 
Zeeland. Die begon om 10 uur met de 
kranslegging door de nieuwe burgemeester 
van Schouwen-Duiveland, Jack van der Hoek. 
Hij legde namens de gemeente de laatste 
krans. De overige kransen, van onder meer 
de provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en het 
Watersnoodmuseum, waren voorafgaand aan 
de herdenking al geplaatst.

Filmmateriaal
Burgemeester Van der Hoek en 
kinderburgemeester Josefien van der Meer 
hielden beiden een toespraak. Josefien legde 
vervolgens één van de vele witte rozen bij het 
Nationaal Monument Watersnood als gebaar 
voor alle mensen die niet aanwezig mochten 
zijn.
Trompettist Arie Noordijk blies de taptoe, 
gevolgd door één minuut stilte. Vervolgens 
speelde Noordijk een couplet van het 
Wilhelmus. Aansluitend vertoonde de 
livestream filmmateriaal uit de collectie van het 
Watersnoodmuseum.

Witte rozen
Sinds een aantal jaren leggen 
basisschoolleerlingen een bloem bij het 
Nationaal Monument Watersnood 1953. 
Het Watersnoodmuseum bood in 2021 
belangstellenden de mogelijkheid om via de 
website een witte roos te bestellen. De rozen 
werden voorafgaand aan de herdenking bij 
het monument neergelegd. Deze geste om 
mensen ook persoonlijk bij de herdenking te 
betrekken, werd zeer gewaardeerd. In totaal 
werden 438 witte rozen besteld.

Symposium
Herdenken in Coronatijd
Ook het symposium, dat volgt op de 
herdenking, zond het Watersnoodmuseum uit 
via zijn livestream. In Het Vijfde Caisson sprak 
Maikel Coomans met verschillende gasten 
over het thema ‘Herdenken in Coronatijd’.
De diversiteit aan ervaringen van de gasten 
was breed. Zo maakte Ineke van Dijke uit 
Schuddebeurs als achtjarige de ramp mee. 
Huisarts en medisch historicus Marjan 
Meekma werd bevraagd over de gevolgen van 
posttraumatische stressstoornis bij mensen 
die de ramp overleefden en dierbaren verloren 
en ook oprichter van Youth for Climate, Stijn 
Warmenhoven, werd geïnterviewd.
Bijdragen waren er verder van burgemeester 
Jack van der Hoek, Karla Peijs, 
bestuursvoorzitter Watersnoodmuseum, 
en Watersnoodmuseumdirecteur Siemco 
Louwerse.
Tussen de gesprekken door werd nieuw 
filmmateriaal van het Oral History Project 
Watersnoodmuseum (Verhalen over Water) 
vertoond.

HERDENKING 1 FEBRUARI 2021

SYMPOSIUM
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HET WATERSNOODMUSEUM
IN TIJDEN VAN CORONA
Het eerste halfjaar van 2021 was het 
museum gesloten vanwege de strenge 
lockdown. Deze begon voor heel Nederland 
al op 15 december 2020 en werd pas 
5 juni 2021, met inachtneming van de 
1,5 meter maatregel opgeheven. Ruim 
zes maanden kon het museum geen 
bezoekers ontvangen. De vrijwilligers en 
staf hadden in 2020 hier al ervaring mee 
opgedaan, maar het blijft een vreemde 
gewaarwording, zeker als de periode zo 
lang duurt.
 
Voor de herdenking op 1 februari en 
aansluitend het symposium organiseerde het 
Watersnoodmuseum een livestream. Maar de 
jaarlijkse Open Dag, op de eerste zaterdag 
na de herdenking kon in 2021 helaas niet 
doorgaan.

Digitaal, interactief bezoek 
Watersnoodmuseum
Om tijdens de lockdown de binding met 
bezoekers te behouden, maakte het museum 
versneld een sprong voorwaarts in zijn digitale 
ontwikkeling. Iedereen kan nu, ongeacht waar 
hij of zij zich bevindt, het museum bezoeken 
via www.watersnoodmuseum.mustsee.nl.

Met behulp van 360 graden foto’s en video’s 
is een route uitgezet. Bezoekers kunnen 
aan het begin kiezen voor een gids in de 

persoon van directeur Siemco Louwerse 
of Stijn Warmenhoven, oprichter van Youth 
for Climate. Via de computer, tablet of gsm 
‘loopt’ de bezoeker door het museum. Een 
virtual reality (VR)-icoontje geeft aan dat er 
een 360 graden video te zien is over dat 
specifieke onderwerp. Als de gsm in een 
speciale VR-brilhouder zit, zijn de beelden nog 
indrukwekkender
Museumstukken zijn in 3D nagemaakt en 
omgezet in augmented reality (AR). Met de 
camera op de tablet of gsm en een AR-
app kan men bijvoorbeeld een kunstwerk 
uit het museum thuis op tafel zetten. Ook 
zijn er interactieve elementen in de route 
aangebracht. Op twee plaatsen kan de 
bezoeker een quiz spelen om zijn kennis over 
de Watersnoodramp en de Deltawerken te 
testen. Er is bovendien de mogelijkheid om 
een boodschap achter te laten over actuele 
overstromingen.
Het Watersnoodmuseum werkt aan 
uitbreidingen in de vorm van een kinderroute 
en door de route in andere talen uit te zetten.

Wereldwijd
Het digitale museum is niet alleen een manier 
om mensen te binden in tijden van corona. 
Het biedt iedereen over de hele wereld de 
gelegenheid om kennis te maken met de 
collectie van het Watersnoodmuseum, zonder 
dat er directe noodzaak is om te reizen. Voor 
het Watersnoodmuseum is dit een goede 
manier om zich internationaal te profileren 
en wereldwijd mensen te informeren over 
onderwerpen als klimaatverandering en de 
waterproblematiek.

DIGITAAL MUSEUM
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Lintjes voor twee vrijwilligers
Bij de jaarlijkse lintjesregen, in aangepaste 
vorm vanwege de restricties, werden ook 
twee vrijwilligers van het Watersnoodmuseum 
verrast. Cor van der Linde uit Oosterland 
en Johan Bax uit Zierikzee kregen voor hun 
inzet voor het museum en tal van andere 
maatschappelijke activiteiten de versierselen 
behorende bij een Lid in de Orde van Oranje-
Nassau opgespeld.
Cor was enkele jaren bestuurslid van Stichting 
Vrienden van het Watersnoodmuseum en is 
tegenwoordig vrijwilliger bij de digitalisering 
van foto’s en ander materiaal.
Johan zorgt als museumvrijwilliger al jaren 
onder meer voor de zogeheten plakboeken 
van het Watersnoodmuseum waarin alle 
publicaties (kranten en tijdschriften) over het 
museum bewaard worden.

Fototentoonstellingen in het buitengebied
Het publiek mocht dan tot 5 juni niet worden 
ontvangen, het krekengebied rond het 
Watersnoodmuseum was tijdens de lockdown 
wel vrij toegankelijk. Het Watersnoodmuseum 
organiseerde daarom in 2021 twee relevante 
buitententoonstellingen.

20 jaar Watersnoodmuseum
Natuurlijk had het Watersnoodmuseum 
het feestelijk willen vieren, zijn twintigjarig 
bestaan op 2 april 2021. Helaas kon het 
feestje niet gevierd worden. Wat wel kon, 
was de vrijwilligers verrassen met twintig 
gele tulpen, voorzien van een passend 
gedicht.

Want zonder vrijwilligers had het 
Watersnoodmuseum nooit bestaan 
en zou het niet kunnen draaien. Het 
waren vrijwilligers die het initiatief 
namen tot het museum in een van 
de caissons van Ouwerkerk. Het 
Watersnoodmuseum werd, na een 
succesvolle proefopstelling eind 2000, 
op 2 april 2001 officieel geopend. Het 
grote bezoekersaantal (>50.000) in het 
herdenkingsjaar 2003 smaakte naar 
meer en er werden plannen gesmeed 
om de andere drie caissons als museum 
in te richten. Sinds april 2009 beslaat 
het Watersnoodmuseum alle vier de 
caissons.
Nog steeds draait het museum voor het 
overgrote deel op de inzet van zo’n 140 
vrijwilligers, aangevuld met een kleine 
staf. De waardering voor die inzet is 
lastig te tonen tijdens de lockdown. Met 
het overhandigen van de tulpen hebben 
staf en vrijwilligers in elk geval even kort 
– en op 1,5 meter afstand – contact met 
elkaar gehad.

FOTOEXPOSITITE COMMUNICATIE
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Communicatie tijdens de ramp
De eerste drie maanden, vanaf half mei, 
waren de grote billboards – zogeheten 
Trotters – bij de caissons voorzien van foto’s 
over de kwetsbaarheid van communicatie 
tijdens de Watersnoodramp en recentere 
overstromingen. Door de watervloed spoelden 
onder meer telefoon- en elektriciteitspalen 
weg waardoor vrijwel alle communicatie 
wegviel. Ook nu is goede communicatie 
tijdens een ramp een probleem. Zo is het 
mobiele netwerk snel overbelast.
Deze tentoonstelling sloot aan bij het nieuwe 
onderdeel van het Watersnoodmuseum over 
communicatie tijdens de Watersnoodramp. 
De officiële opening van deze permanente 
tentoonstelling kon uiteindelijk op 7 juli 
plaatsvinden (zie elders in dit jaarverslag).

#herecomestheflood
De Zeeuwse fotograaf Rem van den Bosch, 
bekend van zijn serie ‘Zeeuws Meisje’, 
exposeerde vanaf 10 augustus op de 
billboards. Op artistieke wijze maken zijn foto’s 
de kwetsbaarheid voor de zeespiegelstijging 
inzichtelijk. Zijn modellen tonen hoe hoog 
het water op bekende en minder bekende 
plaatsen in Nederland kan komen. Hij 
baseerde zich hiervoor op de gegevens van de 
website www.overstroomik.nl. 
Van den Bosch wil met zijn werk de dialoog 
over de zeespiegelstijging aanwakkeren. “Dit 
onderwerp zou bovenaan op de agenda van 
de bevolking, het bedrijfsleven en de politiek 
moeten staan”, aldus de kunstenaar.

Heropening!
Op 5 juni kwam Nederland uit de strengste 
en langste lockdown van de pandemie tot 
dan toe. Ook de musea mochten hun deuren 
weer openen. De vrijwilligers en de staf van 
het Watersnoodmuseum waren er helemaal 
klaar voor. Aan de Oral History ruimte was veel 
nieuw filmmateriaal toegevoegd en nieuwe 
tentoonstellingen waren in de steigers gezet.
Net als in 2021 konden bezoekers een tijdslot 
voor de entree reserveren. Aan het verblijf 
in het museum was geen limiet verbonden. 
Ook de museumbrasserie Het Vijfde Caisson 
ontving weer gasten.

Kickstart Cultuurfonds
Het Watersnoodmuseum ontving voor 
de twee buitententoonstellingen steun 
van het Kickstart Cultuurfonds om het 
museum coronaproof te maken. Door 
te exposeren in de buitenruimte, kan 
het Watersnoodmuseum zijn bezoekers 
beter spreiden. In 2020 ontving het 
museum ook een bijdrage van het 
Kickstart Cultuurfonds. Dat was voor 
het aanpassen van de binnenruimte 
waar de zuilen met oral history beelden 
vervangen konden worden door ruime 
cabines waarin de ooggetuigenverslagen 
coronaproof te beluisteren en te zien zijn.

FOTO UIT DE TENTOONSTELLING #HERECOMESTHEFLOOD

OPENING #HERECOMESTHEFLOOD
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TENTOONSTELLINGEN
2021 was zonder meer een jaar waarin het 
Watersnoodmuseum veel tentoonstellingen 
kon presenteren. De variatie was groot: 
van animaties en groepstentoonstellingen 
tot individuele exposities en een pop-up 
tentoonstelling in Geertruidenberg.

Communicatie tijdens en na de ramp
In juli presenteerde het Watersnoodmuseum 
de nieuwe tentoonstelling ‘Communicatie 
tijdens en na de ramp’ als onderdeel van de 
vaste collectie. Het museum heeft al lange tijd 
de noodzender in bruikleen die Peter Hossfeld 
in de werkplaats van Radio Weltevreden 
bouwde. Daarmee wist Hossfeld op 2 
februari als eerste contact te leggen met de 
buitenwereld. Pas toen werd duidelijk hoe het 
vergeten eiland Schouwen-Duiveland door de 
ramp was geraakt.
Rond deze noodzender bouwde het 
Watersnoodmuseum in Het Vijfde Caisson 
een replica van de werkplaats. In 2020 deed 
het museum een oproep voor materialen 
uit die tijd. Het voormalige Jan Corver 
Museum voor radioamateurs schonk het 
Watersnoodmuseum een aantal topstukken, 
waaronder de originele zender van George 
de Bruin (roepnaam PA0YG). De Bruin 
coördineerde, samen met Bob van Binnendijk 
(PA0GVB) in opdracht van de regering het 
radioverkeer met de zendamateurs van de 
Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Ook 

schonk het museum onderdelen voor de 
inrichting van de werkplaats.
In aanvulling op dit tentoonstellingsonderdeel 
bracht het Watersnoodmuseum het vierde 
deel uit van zijn uitgavenreeks. In deze 
publicatie wordt dieper ingegaan op de rol in 
de communicatie van de Urker (en andere) 
vissers en de zendamateurs. Maar ook is er 
bijvoorbeeld uitleg te vinden over hoe Peter 
Hossfeld zijn zender in elkaar zette. Het 
boekje is verkrijgbaar in de (web)shop van het 
museum.

De UK 141
De Urker botter van Hessel Snoek, de 
UK 141, speelde een belangrijke rol 
in het communicatienetwerk van de 
Urker vissers. Op zoek naar een model 
van dit schip kwam vrijwilliger Jaap 
Schoof terecht bij Henk Klaassen van 
Zuiderzeeambachten in Enkhuizen. 
Klaassen gaf het door hem gebouwde 
model van de UK 141 in bruikleen aan 
het Watersnoodmuseum.
De botter zelf bestaat ook nog. Op 
verzoek van het Watersnoodmuseum 
voer de huidige eigenaar Jelle Visser 
het schip naar Zierikzee waar het ten 
tijde van de officiële opening van de 
tentoonstelling, begin juli, aan de steiger 
van de Museumhaven lag. 

OPENING WERKPLAATS VAN RADIOHANDEL WELEVREDEN
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Veertig animaties over zeespiegelstijging
In opdracht van het Watersnoodmuseum 
hebben tachtig tweedejaarsstudenten van 
St Joost School of Art & Design in duo’s 
veertig animaties van maximaal twee minuten 
gemaakt. Vanaf 7 juni waren de animaties, met 
voorstudies, te zien in de derde caisson.
De opdracht was de gevaren van de stijgende 
zeespiegel via animaties voor het voetlicht 
te brengen. Inspiratie kwam onder meer van 
Jeroen Kummer van Kummer & Herrman 
die de zeespiegelstijging verwerkt in zijn 
ontwerpen, Kadir van Lohuizen die wereldwijd 
fotografisch de zeespiegelstijging vastlegt 
en Nederlands watergezant Henk Oving die 
de mondiale strijd tegen het water belichtte. 
Vanwege de grote belangstelling werd de 
tentoonstelling met enkele maanden verlengd.

Beeld en Geluid
Ook het Nederlands Instituut voor Beeld 
en Geluid zorgde voor inspiratie door 
filmbeelden beschikbaar te stellen van 1924 
tot nu van overstromingen, inpolderingen, 
de aanleg van dijken en dammen en van 
de Watersnoodramp. Deze beelden werden 
gedurende de tentoonstelling ook in de derde 
caisson vertoond.
De studenten legden in hun animaties onder 
meer de link met de Watersnoodramp en de 
huidige situaties en verbeelden de problemen 
van de zeespiegelstijging met oplossingen; 
soms ernstig, soms lichtvoetig maar altijd met 
veel verbeeldingskracht.
Om ervoor te zorgen dat de animaties feitelijk 
klopten, werden de Sint Joost-studenten 
gekoppeld aan studenten Watermanagement 
van de HZ University of Applied Sciences in 
Middelburg.

Ik worstel en kom boven
Op 19 juni opende de Zeeuwse gedeputeerde 
Anita Pijpelink de groepstentoonstelling 
‘Ik worstel en kom boven’ in het 
Watersnoodmuseum. Deze tentoonstelling 
was het resultaat van een open oproep van 
het Watersnoodmuseum aan culturele makers. 
Zij konden tussen eind februari en begin april 
een voorstel indienen voor een kunstwerk 
die een link legt tussen de coronacrisis en de 
Watersnoodramp van 1953.

Kunstenaars en de ramp
De Watersnoodramp van 1953 had destijds 
ook invloed op de Nederlandse kunstwereld. 
Tal van Nederlandse schrijvers, muzikanten 
en dichters raakten geïnspireerd, er was voor 
het eerst sprake van documentairefotografie 
en onder de titel ‘Kunstenaars op de bres’ 
werd een serie tentoonstellingen en een veiling 
georganiseerd om geld in te zamelen voor de 
slachtoffers. Er zijn anno nu overeenkomsten 
te vinden tussen de ramp in 1953 en de 
coronacrisis. Zoals de rol van de overheid, 
de onrust en angst, het sociaal isolement, 
de emoties die gepaard gaan met zorgen en 
verdriet om geliefden.
Met deze tentoonstelling wilde het 
Watersnoodmuseum laten zien welke 
belangrijke bijdrage kunst kan leveren in 
een tijd van onzekerheid én wilde het een 
stimulans bieden aan culturele makers.

STILL VAN EEN ANIMATIE 
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Veel en divers
Uiteindelijk werden maar liefst 92 voorstellen 
ingediend. Een jury, bestaande uit Roos 
Gortzak (directeur Vleeshal Middelburg), 
Hicham Khalidi (directeur Jan van Eyck 
Academie, Maastricht) en Siemco 
Louwerse (directeur Watersnoodmuseum), 
beoordeelde de inzendingen. Het niveau van 
het werk was hoog en besloeg disciplines 
als beeldhouwkunst, schilderkunst, 
installatiekunst, videokunst, fotografie, nieuwe 
media en live performance.

Groepstentoonstelling
De geselecteerde kunstenaars waren muzikant 
Tonnie Dieleman, beeldend kunstenaar 
Paul Nieboer, videokunstenaar Astrid van 
Nimwegen, dichter en beeldend kunstenaar 
Jorien Brugmans en het duo Anna de 
Bruyckere (schrijver en performer) en Christian 
Blaha (componist en musicus). Zij mochten 
hun idee uitwerken en dat leidde tot de 
groepstentoonstelling die tot begin november 
te zien was in het Watersnoodmuseum.
De tentoonstelling werd mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage uit het 
Stimuleringsfonds Cultuur van provincie 
Zeeland.

Jan van Anrooij
Zeeland en de ramp
Kunstschilder Jan van Anrooij (1901-1988) 
reisde samen met collega Reijer Murman 
naar het rampgebied om de gevolgen vast te 
leggen in opdracht van de regering. Murman 
bezat een vlet en samen voeren ze naar het 
gebied waar ze weken verbleven. Van Anrooij 
maakte er tientallen tekeningen in Oost-
Indische inkt.

Eigen bezit
Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe 
organiseerde in 2021 op verschillende 
plaatsen tentoonstellingen met het 
omvangrijke oeuvre van Van Anrooij. Zo ook 
in het Watersnoodmuseum. Daar werd tussen 
eind juni en begin september zijn werk over de 
Watersnoodramp en over Zeeland in Caisson 
1 getoond. Van Anrooij verbleef in 1927 al een 
periode op Walcheren waar hij stadsgezichten 
en duinlandschappen vastlegde. Het werk 
op deze tentoonstelling kwam uit particulier 
bezit en was nog niet eerder getoond. Het 
Watersnoodmuseum kon drie werken over 
de Watersnoodramp uit eigen bezit aan de 
expositie toevoegen.

Harry van Kruiningen
Kunst in tijden van de ramp en opbouw
Harry van Kruiningen, pseudoniem voor de 
Zeeuw Henri Janssen (1906-1996), legde in 
opdracht van het Prins Bernard Cultuurfonds 
de gevolgen van de ramp vast. Later kreeg 
hij de opdracht van de overheid om de 
werkzaamheden aan de Deltawerken in 
kunstzinnige beelden vast te leggen.

Twee etsenseries
Het Watersnoodmuseum organiseerde vanaf 
begin november een tentoonstelling met etsen 
van Van Kruiningen uit die beide periodes. Van 
Kruiningen was een veelzijdig en geëngageerd 
beeldend kunstenaar die zich onder meer 
uitte als schilder, graficus, tekenaar, illustrator, 
auteur en cineast. De meeste bekendheid 
verwierf hij met zijn etsen.
De etsenseries rond de ramp en de 
Deltawerken worden toegelicht in het boekje 
‘Watersnood en Deltawerken’ van Peter PAUL NIEBOER

CHRISTIAN BLAHA

ASTRID VAN NIMWEGEN

ANNA DE BRUYCKERE

BROEDER DIELEMAN

JORIEN BRUGMANS
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Sijnke en Fransje Kuyvenhoven dat in het 
Watersnoodmuseum te koop is.
De tentoonstelling was tot en met 4 
september 2022 te bezichtigen.

Nieuw: serious game
Oosterschelde in Onderhandeling
Sinds oktober 2021 beschikt het 
Watersnoodmuseum over een nieuw serious 
game. Negen tot twaalf bezoekers kunnen in 
de game onderhandelen over de toekomst van 
de Oosterschelde.

In de game, ontwikkeld door Studio InScape, 
vormen de deelnemers het parlement van de 
Oosterschelde. Zij moeten door te luisteren, te 
overleggen en te onderhandelen beslissingen 
nemen over de inrichting van het landschap. 
Een projector toont de consequenties van 
de eerste beslissing die vervolgens de basis 
vormt voor een volgend dilemma.

De Oosterschelde is als voorbeeld een 
logische keuze; de dilemma’s die aan 
de orde komen, staan symbool voor 
watervraagstukken wereldwijd. ‘Oosterschelde 
in Onderhandeling’ laat dan ook goed zien 
hoe mens, dier en omgeving met elkaar 
verbonden zijn en invloed op elkaar hebben. 
De deelnemers krijgen inzicht in het omgaan 
met tegengestelde belangen en het belang 
van samenwerking.

Pop-up tentoonstelling Geertruidenberg
600 jaar geleden werden Geertruidenberg 
en Dordrecht van elkaar gescheiden door 
de Sint-Elisabethsvloed. Reden voor de 
Geertruidskerk in Geertruidenberg om de 
tentoonstelling ‘Op Drift’ samen te stellen. 
Het Watersnoodmuseum werd gevraagd 
een bijdrage te leveren, aangezien ook 
de ramp van 1953 niet ongemerkt aan de 
omgeving van Geertruidenberg voorbijging.
Met ‘Op Drift’ ervaart de bezoeker op 
kunstzinnige en filosofisch wijze de 
geschiedenis en de kracht van het water. 
Er worden ook vragen gesteld over onze 
omgang met de aarde.
De bijdrage van het Watersnoodmuseum 
bestaat uit de ‘verdronken kerk’, 

een torenspits die boven het water 
uitsteekt. In de torenspits kunnen 
bezoekers ooggetuigenverslagen van de 
Watersnoodramp bekijken, verhalen die 
de angst en het verdriet van die dagen 
invoelbaar maken. Rond de torenspits 
hangen grote foto’s van de ramp uit 1953, 
met informatie over de gevolgen rond 
Geertruidenberg.
Voor het Watersnoodmuseum is deze 
samenwerking een mooie gelegenheid 
om ook in het getroffen West-Brabant de 
herinnering aan de ramp van 1953 levend te 
houden.

‘Op Drift’ was te zien tot 22 augustus 2022.

WERK VAN HARRY VAN KRUININGEN

POP-UP TENTOONSTELLING
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InVloed
Ook de game ‘InVloed’, in opdracht van het 
Watersnoodmuseum gemaakt door Vuurrood, 
daagt de speler uit om zich te verdiepen in 
de wereld van water. Door onderzoek te doen 
en vragen te beantwoorden, verzamelt de 
speler waterkennispunten. Vervolgens gaat 
de deelnemer aan de slag met beleidsvragen. 
Die leveren lastige dilemma’s op met zowel 
winnaars als verliezers. 

De game is te vinden via https://invloed.
watersnoodmuseum.nl. 

OOSTERSCHELDE IN ONDERHANDELING

Financiële steun
Voor zowel ‘Oosterschelde in 
Onderhandeling’ als ‘InVloed’ ontving 
het Watersnoodmuseum steun van de 
Stichting Zeeuwse Publieke Belangen. 
Het doel van beide projecten is het 
waterbewustzijn te vergroten door deze 
thematiek breder onder de aandacht te 
brengen.
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ACTIVITEITEN
Het Watersnoodmuseum wil meer 
zijn dan een museale omgeving. Het 
zoekt samenwerking met partners om 
bijvoorbeeld activiteiten te organiseren. Zo 
ook in 2021 tussen de restricties door.

Rondleiding in het landschap
Ontdek de littekens van de 
Watersnoodramp
Het Watersnoodmuseum organiseerde 
op 4 en 6 mei, tijdens de GeoWeek 2021 
georganiseerd door het Koninklijk Nederlands 
Aardrijkskundig Genootschap, een rondleiding 
in het buitengebied. Kinderen kregen in 
anderhalf uur een eerste inzicht in hoe de 
Watersnood van 1953 het landschap, de 
kreken en dijken vormde.
Maandenlang stroomde in 1953 het 
zeewater met het getij in en uit de polders. 
Er ontstonden diepe geulen, het huidige 
krekengebied. Nadat in november 1953 
eindelijk het laatste stroomgat gedicht was, 
met behulp van de vier caissons die nu 
het museum herbergen, bleef er een natte, 
verzande en verzilte polder achter met 
diepe geulen. Tegenwoordig zijn die geulen 
prachtige, met riet en bos omzoomde kreken 
waar talloze dieren en planten zich thuis 
voelen. Voor de deelnemers aan de GeoWeek 
een goed voorbeeld hoe water het landschap 
vormt. 

Excursietour HZ-studenten
Begin juli organiseerden studenten Tourism 
Management & International Business 
van HZ University of Applied Sciences als 
proef een excursietour. In opdracht van het 
Watersnoodmuseum stelden zij een divers 
programma van 24 uur samen. De deelnemers 
werden meegenomen in en rond het museum 
en op Schouwen-Duiveland. De verbindende 
thema’s waren de geschiedenis van, de 
Watersnoodramp op, en de toekomst van 
Schouwen-Duiveland.
De excursies bestonden onder meer uit een 
tocht per e-scooter langs de zuidkust van 
het eiland waarbij de deelnemers informatie 

kregen over de Oosterschelde, de verdronken 
dorpen, de Watersnoodramp en over 
klimaatverandering en zeespiegelstijging. ’s 
Avonds kregen zij een rondleiding door het 
Watersnoodmuseum en was er een kampvuur 
waarbij verhalen over de ramp werden verteld. 
De volgende dag stonden de excursies in 
het teken van de lokale voedselproductie en 
toekomstige ontwikkelingen.
Deze proefexcursie moet leiden tot een 
voorstel voor een breed scala aan excursies 
van en naar het Watersnoodmuseum in relatie 
tot het museum, waterproblematiek, klimaat 
en voedselproductie.
Het Watersnoodmuseum wil dergelijke 
(meerdaagse) tours in samenwerking met 
lokale partners gaan aanbieden.

Workshop zandtapijt maken
Kunstenaar Paul Nieboer verzorgde op 24 
juli een workshop ‘Landschap, Zandtapijten, 
Vorm’. Kinderen en volwassenen konden 
een presentatie over zandtapijten volgen in 
Het Vijfde Caisson. Vervolgens kon iedereen 
zelf aan de slag op een strandje aan de 
Oosterschelde.
Een zandtapijt ontstaat door met een 
gevouwen papier wit zand in patronen te 
strooien op een harde ondergrond. Ook kan 
men wit zand uitstrooien om daarin met een 
vinger patronen ‘te tekenen’. Zandtapijten 
bieden een nieuwe vorm om mensen zich te 
laten verhouden tot een gebied. Het maken 
ervan in een natuurlijke omgeving vraagt om 
een andere benadering van het landschap. 
Kunstenaar Paul Nieboer doet momenteel 
veel onderzoek naar ecosystemen en legt 
verbanden tussen de Watersnoodramp en 
de coronacrisis. Hij was ook een van de 
exposanten van de groepsexpositie ‘Ik worstel 
en kom boven’ die van juni tot oktober in het 
Watersnoodmuseum te zien was.

EXCURSIE HZ-STUDENTEN
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Projectweek Doe Us!
Begin november 2021 organiseerden 
de gezamenlijke musea van Schouwen-
Duiveland opnieuw het tweejaarlijkse cultuur-
educatieproject Doe Us! Scholieren uit de 
groepen 7 en 8, samen goed voor bijna 600 
leerlingen, bezochten in deze projectweek op 
één dag twee musea.

Elk museum brengt zijn eigen programma 
met doe-activiteiten die gerelateerd zijn aan 
de collectie en die aansluiten op de kern- 
en leerdoelen van het basisonderwijs. De 
scholen kiezen op basis van de programma’s 
welke vier musea zij willen bezoeken. De 
deelnemende musea zijn het Brouws Museum, 
de Brusea, Museum de Burghse Schoole, 
Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg, 
Museumhaven Zeeland, Stadhuismuseum 
Zierikzee en het Watersnoodmuseum.

Dit jaar bood het Watersnoodmuseum een 
korte inleiding over het museum, de ramp en 
de actuele strijd tegen het water, waarna de 
leerlingen zelf aan de slag gingen. Zij konden 
zinkstukken maken en afzinken in het water, 
dijken bouwen op de kaart van Schouwen-
Duiveland of de Deense woning in het klein 
namaken.

Maand van de Geschiedenis
Traditiegetrouw haakte in oktober het 
Watersnoodmuseum met activiteiten 
aan op de Maand van de Geschiedenis. 
Tijdens de herfstvakantie konden 
kinderen deelnemen aan een workshop 
dijkjes bouwen en een workshop 
zinkstukjes maken. Behalve dat de 
kinderen zelf aan de slag konden 
gaan, kregen ze ook informatie over de 
verschillende soorten dijken die er zijn 
en wat de functie van zinkstukken is. 
De zelfgemaakte zinkstukjes werden na 
afloop van de workshop afgezonken in 
het water.

DOE-US DIJKJES BOUWEN

DOE-US ZINKSTUKJES MAKEN

DOE-US GESCHENKWONINGEN BOUWEN

DOE-US
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VOORSTELLINGEN
Het najaar van 2021 kenmerkte zich onder 
meer door een aantal voorstellingen die het 
Watersnoodmuseum kon presenteren. Ook 
hiervoor zocht het museum samenwerking 
met diverse partners.

Zeeland Nazomerfestival
Eind augustus, begin september was het 
Watersnoodmuseum een van de locaties voor 
het bekende Zeeland Nazomerfestival 2021.
Theatermaker Sien Vanmaele verzorgde er een 
aantal kookworkshops “ter voorbereiding op 
het einde van de wereld”. Haar voorstelling 
‘Kookworkshops #3 Zeewier & Zilte Planten’ 
balanceerde tussen een kookles en een 
zintuigelijke performance. Het was een 
kennismaking met groenten uit zee die 
leidde tot het smikkelen van zeemansboter, 
filosoferen tijdens nori-cocktails en tot rust 
komen met een eetbaar algenmasker. 

Drie nazomerconcerten
In september en oktober organiseerde het 
Watersnoodmuseum drie muziekoptredens 
op het gras bij de daktribunes achter de 
museumcaissons en op het terras van 
Het Vijfde Caisson. Singer-songwriter Iris 
Pennings, in 2021 stadsdichter van Eindhoven, 
bracht poëtische pop met spitsvondige 
teksten. Ook Bram Houg, bekend van The 

Voice of Holland, liet met zijn gitaar mooie 
liedjes horen. Het Klarinetensemble van 
de Zeeuwse Muziekschool presenteerde 
samen met dansers van Elly Geelhoed Ballet 
een performance rond muziek en dans. De 
voorstelling was gebaseerd op ‘The Flood’ 
van de Zwitserse componist voor blaasmuziek 
Mario Burki. Albert de Vos van Het Cultuurhuis 
Zierikzee bewerkte de muziek, Elly Geelhoed 
tekende voor de choreografie.

Filmpremière
Me and Mekong
Het Watersnoodmuseum verzorgde op 26 
oktober 2021 de officiële première van de 
film Me and Mekong in het Johan van Veen 
auditorium van Het Vijfde Caisson. Deze 
documentaire toont de veerkracht van de 
bevolking in de Vietnamese Mekongdelta en 
hoe zij omgaat met uitdagingen rond water, 
klimaat en voedsel. Acht bewoners geven een 
inkijkje in hun dagelijks leven met het water dat 
stroomt, overstroomt en wegvloeit.

De documentaire Me and Mekong is een 
productie van Nextblue, een platform van 
verhalenvertellers met verhalen over water 
en klimaatverandering. Zo proberen ze 
gemeenschappen uit de diverse deltagebieden 
wereldwijd een stem te geven om hun verhaal 
te verspreiden en een brug te slaan tussen 
wetenschap en ervaring. Tussen hoofd en hart. 
Iets waar ook het Watersnoodmuseum zich 
voor inzet.

Poëziemiddag
Dichters op herhaling
De succesvolle poëziemiddag van 
2020 vroeg om een herhaling. Op 5 
september 2021 was het zover in het 
Johan van Veen Auditorium van het 
Watersnoodmuseum. Het collectief 
de Reizende Dichters van Goeree-
Overflakkee en de Dichters van 
Schouwen-Duiveland brachten een 
afwisselend en geslaagd programma 
met poëzie, liederen en muzikale 
intermezzo’s.

VOORSTELLING MUZIEK EN DANS
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JAARLIJKSE ORAL HISTORY DAG
Iedereen was blij dat dit jaar de Oral 
History Dag wel gehouden kon worden. 
8 november was het zover en mocht het 
Watersnoodmuseum ruim 120 bezoekers 
ontvangen. Er waren weer veel verhalen 
met bijzondere objecten en een muzikaal 
optreden door zangeres Hanneke Evink. 
Met een quiz werd de dag afgesloten.

Het Watersnoodmuseum ontvangt geregeld 
objecten waar een verhaal aan vastzit. De 
Oral History Dag is het uitgelezen moment 
om die verhalen te vertellen. De drie broers 
Verseput konden bij hun schenking zelfs uniek 
beeldmateriaal tonen van hun grootouders die 
door de ondergelopen straten van Renesse 
peddelden. De schenking zelf bestond uit 
een inklapbare roeiboot van hun ouders uit 
Zonnemaire die was gebruikt om mensen te 
redden.

Andere schenkingen betroffen een schilderij 
van de Watersnoodramp uit Gorssel van 
de kunstschilder Jan Meine Jansen, foto’s 
van een reis naar Italië die het Rode Kruis in 
1953 aan kinderen uit het rampgebied had 
aangeboden, het logboek van Piet Hoorweg, 
de piloot die het vliegtuig bestuurde waarmee 
verslaggever Carel Enkelaar de eerste 
schokkende beelden van de ramp vastlegde.
Ook ontving het museum een draagbare 
couveuse die in de periode vlak na de 
Watersnoodramp was gebruikt. En tot slot 
schonk de vijftienjarige Floor Pouw een 
ijzeren bordje en de memoires van haar 
overgrootvader Johannes Videler. Hij redde 
als brandweerman zijn collega’s die tijdens de 
ramp door het drie meter hoge water verrast 
werden.
De Oral History Dag toont elke jaar opnieuw 
aan dat er nog enorm veel bijzondere verhalen 
over de Watersnoodramp en de strijd tegen 
het water te vertellen zijn.

OVERHANDIGING COUVEUSE
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ZEEUWSE SAMENWERKING
HET ZEEUWSE DNA IN VERHALEN
Op initiatief van het Watersnoodmuseum, 
dat al langer verhalen bijeenbrengt, 
verzamelden vier andere Zeeuwse 
themamusea in 2021 in totaal veertien 
persoonlijke verhalen van Zeeuwen. Het 
doel van het project was het Zeeuwse 
DNA in verhalen op video vast te leggen. 
Voor dit project werd samengewerkt met 
het platform Zeeuwse Ankers en met het 
samenwerkingsverband Geheugen van 
Nederland. De provincie Zeeland steunde 
het project financieel.

De deelnemende musea zijn, naast het 
Watersnoodmuseum:

• het Zeeuws Museum in Middelburg,
• het Bevrijdingsmuseum Zeeland in 
 Nieuwdorp,
• het Industrieel Museum in Sas van 
 Gent,
• het MuZEEum in Vlissingen.

Aanleiding is dat in veel Zeeuwse musea 
onderwerpen aan bod komen waar bijzondere 
verhalen achter schuilgaan. Door dergelijke 
persoonlijke getuigenissen vast te leggen en 
beschikbaar te stellen aan het publiek krijgen 
de bezoekers een veel beter inzicht in de 
Zeeuwse geschiedenis.
De veertien video’s geven een indruk van de 
identiteit van Zeeland. De diversiteit is groot: 
van het ophangen van de Tien van Renesse 
in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog 
en het redden van mensen tijdens de 
Watersnoodramp tot de veertien dagen 
durende Scheldestaking voor loonsverhoging 
in 1980 en de fabriekssluitingen in de 
Kanaalzone. Maar ook bijvoorbeeld de 
restauratie van de gerenommeerde Zeeuwse 
wandtapijten komt aan de orde.

Met veertien video’s is het Zeeuwse DNA 
natuurlijk niet volledig. Tot 1 oktober konden 
mensen nieuwe onderwerpen aandragen, 
voorzien van een motivatie. 

DELTA21 PRESENTEERT PLAN
EEN TOEKOMSTBESTENDIGE 
ZUIDWESTELIJKE DELTA
Delta21 is een integraal plan dat 
zich richt op de bescherming van 
Nederland tegen wateroverlast. Het 
presenteert zich als een alternatief voor 
het dijkverhogingsprogramma van de 
Deltacommissaris.

Volgens het plan moet er tussen de kust van 
de tweede Maasvlakte en die van Goeree-
Overflakkee een waterkering komen in de 
vorm van een duinenrij, een gemaal en een 
afsluitbare kering. Die gaan samen zorgen 
voor een integrale aanpak van wateroverlast, 
energieopslag en natuurherstel.
Op 21 oktober presenteerden initiatiefnemers 
Leen Berke en Huub Lavooij hun plan in 
het Watersnoodmuseum. Wageningse 
laatstejaarsstudenten gaven aanvullend een 
toelichting op het vismigratieonderzoek dat zij 
voor Delta21 uitvoerden.

WIM JONKER VERTELT IN DNA VAN ZEELAND OVER ZIJN OOMS
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ACT AS ONE
1.500 leerlingen van vrijwel alle scholen 
op Schouwen-Duiveland en zo’n 500 
begeleiders maakten op 10 september een 
levende animatie. Deze ‘act as one’ werd 
vastgelegd op video met muziek van het 
Zeeuws Orkest en de Zeeuwse band PEER.

Via een livestream werd de videoclip die 
avond vertoond op de website www.actasone.
nl. Overstromingsdeskundige en Nederlands 
watergezant Henk Ovink was in de uitzending 
om zijn reactie te geven. Het doel van het 
project ACT AS ONE is om aandacht te vragen 
voor de klimaatverandering en de videoclip 
vertoond te krijgen tijdens de 
klimaattop in Glasgow (COP 26) in november 
2021. In de weken voorafgaand aan de 
opname werd op de graansilo van Zierikzee 
een enorme peilschaal van 40 meter hoog 
geschilderd. Deze vormde het decor van de 
levende animatie en is bedoeld om blijvend 
aandacht te vragen voor de klimaatcrisis en de 
zeespiegelstijging in het bijzonder.

Het Watersnoodmuseum maakte deel uit van 
de projectgroep ACT AS ONE net als onder 
meer Stichting BewuSD en Stichting Openbaar 
Onderwijs Schouwen-Duiveland. Het project 
telt 44 sponsoren en samenwerkingspartners, 
van lokale bedrijven tot organisaties als het 
Wereld Natuur Fonds.

PEILSCHAAL OP GRAANSILO

OPNAMES ANIMATIE
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ZEELAND HELPT LIMBURG
In 1953 kwam Limburg in actie voor 
Zeeland en de omliggende streken. Een 
voorbeeld zijn de mijnwerkers die op 
zaterdag twee extra uren werkten en dat 
loon schonken aan het Rampenfonds.

In de zomer van 2021 hielp Zeeland op 
haar beurt Limburg. De verwoestende 
overstromingen die in juli Valkenburg en 
omliggende dorpen trof, maar ook gebieden in 
Duitsland en België, brachten bij de Zeeuwen 
herinneringen uit 1953 naar boven. Het 
Watersnoodmuseum, HISWA RECRON en 
Rotary Zierikzee besloten in actie te komen, 
ondersteund door de gemeente Schouwen-
Duiveland en de provincie Zeeland.
Zij organiseerden een Zeeuwse vakantieweek 
in september en oktober voor circa 130 
getroffen gezinnen uit Limburg. Talloze lokale 
ondernemingen hielpen mee om deze mensen 
een week lang rust en ontspanning te bieden. ONTVANGST ZEEUWS COMPLIMENT

DELTACOMMISSARIS PETER GLAS EN SIEMCO LOUWERSE

OVERSTROMINGEN LIMBURG 2021
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WATERSNOODMUSEUM 
LID SECTORORGANISATIE VSC
Het Watersnoodmuseum is in 2021 
toegelaten tot de sectororganisatie voor 
wetenschapsmusea en science centers 
(VSC). Dit overkoepelende orgaan 
stimuleert en faciliteert samenwerking, 
kennisdeling en continue ontwikkeling, 
verbetering en innovatie van de sector.

De aansluiting bij de VSC is een van de 
stappen in de toekomstplannen van het 
Watersnoodmuseum en opgenomen 
in het Beleidsplan 2021-2024. Het 
Watersnoodmuseum heeft sinds 2016 
de status van Nationaal Kennis- en 
Herinneringscentrum Watersnood 1953 
gekregen. Het geeft daar actief invulling aan 
door als publieksvenster op te treden voor 
wetenschappelijke instituten als het KNMI. En 
door feiten te verbinden met de verhalen uit 
het museum: van het hoofd naar het hart.

Het beleid voor water en klimaat verbreedt 
zich. Klimaatverandering uit zich niet alleen in 
te veel water, maar ook in droogte, verzilting 
en veranderingen in landbouw en natuur. Het 
Watersnoodmuseum verbindt de verhalen 
over watersnoodrampen met waterbewustzijn 
en belicht daarbij het brede palet aan 
vraagstukken en oplossingen. Daarbij richt het 
museum zich op de wereldwijde impact van 
klimaatverandering, onder meer in bijzondere 
(wissel)tentoonstellingen. 
In de vierde caisson krijgen de 
museumbezoekers informatie over de 
gevolgen van klimaatverandering. De komende 
jaren gaat het museum dit onderwerp nog 
steviger aandacht geven. De samenwerking 
en uitwisseling van kennis met de andere 
veertig leden van de VSC betekent voor het 
Watersnoodmuseum dan ook een waardevolle 
aanwinst. Andere leden zijn onder meer het 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 
in Hilversum, het Nederlands Watermuseum 
in Arnhem, Naturalis Biodiversity Center in 
Leiden en NEMO in Amsterdam.

HULP WATERSNOODRAMP 1953

HULP OVERSTROMINGEN LIMBURG 2021
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HET MEERJARENBELEIDSPLAN
Begin 2021 presenteerde 
het Watersnoodmuseum zijn 
meerjarenbeleidsplan 2021-2024. Het 
museum is ambitieus: honderd jaar na de 
ramp, in 2053, wil het als museum en als 
kenniscentrum nog steeds relevant zijn.

Het plan richt zich op groei en een verdere 
professionalisering, zowel voor de museale 
collectie als voor het kenniscentrum. Dat 
vraagt om een gezonde bedrijfsvoering 
met een bredere financiële basis door een 
structurele exploitatiesubsidie van overheden, 
vergelijkbaar met andere nationale musea. 
Het vraagt ook om gerichte samenwerking 
in de regio en met andere (nationale) 
culturele instellingen, om onderzoek, om 
verbreding van de educatieve activiteiten en 
om een kenmerkende rol als (inter)nationaal 
publieksvenster voor kennis over klimaat en 
water.

Professionaliseringsslag 
De komende jaren groeit het 
Watersnoodmuseum uit tot een 
gezaghebbend instituut in binnen- en 
buitenland. Naast indrukwekkende en 
aansprekende tentoonstellingen, is 

een verdere professionalisering van het 
museum noodzakelijk: een professioneel 
collectiebeleid, een professionele conservator 
en goede mogelijkheden voor de opslag en 
ontsluiting van de collectie. Dit zijn eisen 
waar het museum volgens de normen van de 
Museumvereniging aan moet voldoen.

Collectiebeleid
Het Watersnoodmuseum ontvangt wekelijks 
documenten en objecten die een relatie 
hebben met de ramp van 1953. Het museum 
wil laten onderzoeken hoe deze uitgebreide 
collectie zich verder moet ontwikkelen. In 
2021 de basis gelegd voor een collectiebeleid, 
gericht op de Ethische Code voor Musea: 
wat is relevant en wordt toegevoegd en 
hoe gaat het Watersnoodmuseum om 
met collectiestukken die het niet (langer) 
een plaats geeft in het museum. Hierop 
voortbordurend nam het Watersnoodmuseum 
in 2021 een conservator collectiebeleid aan. 
Dit was mogelijk dankzij een subsidie van 
het Mondriaanfonds dat in het kader van de 
coronacrisis geld beschikbaar stelde. De 
conservator draagt zorg voor een zorgvuldig 
beheer van de collectie, de archivering en 
historische duiding van objecten.
Ook gebruikt het museum inmiddels het 
Collectieregistratiesysteem. In deze landelijke 
database registreren musea hun objecten 
zodat collecties in heel Nederland aan elkaar 
gekoppeld worden.

Opslag en ontsluiting
Samen met de andere Zeeuwse themamusea 
startte het Watersnoodmuseum in 2021 
de verkenning naar de mogelijkheid van 
een gezamenlijk depot met klimaatruimte. 
Daarmee kan het museum zijn opslag 
van materialen, waaronder beeld- en 
geluidopnamen, documenten en objecten, 
verder professionaliseren. Er was in 2021 
tevens extra aandacht voor de (digitale) 
ontsluiting van de opgeslagen materialen. In 
de toekomst kunnen bezoekers, particulieren 
en professionals in rust en met de juiste 
voorzieningen de materialen bestuderen.

MEERJARENBELEIDSPLAN
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VRIENDEN VAN HET WATERSNOODMUSEUM
De onafhankelijke Stichting Vrienden van 
het Watersnoodmuseum heeft als doel 
het Watersnoodmuseum te ondersteunen 
in zijn activiteiten. Hiertoe werft en 
onderhoudt zij vrienden en donateurs. Met 
de bijeengebrachte financiële bijdragen 
steunt zij jaarlijks een of meer door het 
museum aangedragen projecten.

De substantiële bijdrage aan projecten in 
2020 (22.000 euro) betekende voor 2021 
dat de stichting het wat rustiger aan moest 
doen. Bovendien hechten de stichting en haar 
donateurs veel waarde aan de verbinding 
tussen verleden en toekomst. Voor het 
jubileumjaar 2023 reserveren de Vrienden van 
het Watersnoodmuseum dan ook een aparte 
post.
In 2021 schonk de stichting 5.000 euro aan 
‘Story to Tell’. Dit project omvat de opname 
van vijf verhalen van Limburgse gezinnen die 
getroffen zijn door de watersnood van juli 
2021. ‘Story to Tell’ is onderdeel van het Oral 
History-project, de verhalen zijn te beluisteren 
in de Oral History-zaal.

Vriendendag
Op 11 september kon tot onze vreugde de 
jaarlijkse Vriendendag als vanouds gehouden 
worden. Het was fijn om elkaar weer te kunnen 
ontmoeten in Het Vijfde Caisson. Siemco 
Louwerse, directeur Watersnoodmuseum, 
deed verslag over het afgelopen jaar en gaf 
een toelichting op het project ACT AS ONE. 
Deltacommissaris Peter Glas deelde zijn visie 
over het Deltaprogramma. Een bevlogen 
spreker die zijn toehoorders op heel makkelijke 
wijze meenam door zijn presentatie over het 
werken aan een veilige en leefbare Delta.

Bestuurswisselingen
Twee bestuursleden traden af: Willy de Waal 
en Floris de Nie. Zij blijven zich als vrijwilliger 
inzetten voor het Watersnoodmuseum. Zij zijn 
gepast bedankt voor hun jarenlange inzet. De 
stichting vond twee nieuwe bestuursleden: 
Marieke Coolbergen-Heijboer, die de 
secretarisfunctie overnam van Arian Bakker 
(nu penningmeester), en Arnoud Slagter als 
algemeen bestuurslid.

Informatie over Stichting Vrienden van het 
Watersnoodmuseum is te verkrijgen bij de 
secretaris Marieke Coolbergen-Heijboer. 
M: 06 1250 0663. 
E: vrienden@watersnoodmuseum.nl.

STIL VAN EEN VERHALEN OVER WATER FILMPJE OVER LIMBURG
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FEITEN EN CIJFERS 2021
Totaal aantal bezoeken:  53.000
Vrijwilligers:    135
Betaalde staf:   11 parttimers + 4 fulltimers  
     6 personen met nulurencontract
ZZP:     3 personen op projectbasis
Stagiairs:    2 personen

Bestuur
Karla Peijs    voorzitter
Rein van der Kluit   vicevoorzitter
Hermineke van Bockxmeer secretaris
Christan Zantboer   penningmeester
Eva Kuit    bestuurslid tot december
Job van de Sande   bestuurslid
Hein van der Loo   bestuurslid
Hein van Stokkom   bestuurslid

Per december 2021 is Carola de Vree-van Wagtendonk uit Delft benoemd tot bestuurslid. Zij 
volgde Eva Kuit op die haar twee bestuurstermijnen afrondde.

CAROLA DE VREE - VAN WAGTENDONK
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BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021
De verkregen subsidies zijn geoormerkte bedragen. Hier komen te zijner tijd kosten tegenover 
te staan en deze bedragen kunnen dus niet worden gezien als winst. De giften zijn wel vrij te 
besteden en de structurele subsidies zijn deels vrij te besteden.

Giften, donaties en projectsubsidies
Structurele subsidies € 49.970
Subsidies COVID-19 € 511.160
Overige giften en bijdragen € 19.088
Vooruit ontvangen investeringssubsidies € 295.483

Het netto-resultaat ad € 394.083 bestaat voor € 511.160 uit de bestemmingsreserve Covid-19. 
Deze bestemmingsreserve wordt aangewend voor in te halen achterstallig onderhoud, herstel van 
verdienvermogen, uitgestelde pr- en promotie-activiteiten en tentoonstellingen die geen doorgang konden 
vinden. Per saldo is derhalve in 2021 € 116.279 onttrokken aan het stichtingskapitaal.

Staat van baten en lasten
    
OMZET    
   
Baten uit normale activiteiten
COVID-19 bijdrages*
Overige bedrijfsopbrengsten (TVL)
Directe kosten**

NIET TOEGEREKENDE KOSTEN
Personeelskosten
Ontvangen NOW
Ontvangen overige loonsubsidies
Huisvestingskosten
Inventariskosten
Voorlichting en verkoopkosten
Kantoorkosten/algemene kosten
Dotatie groot onderhoud***
Afschrijvingskosten

Resultaat voor financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke baten
Rentelasten en soortgelijke lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

*Dit betreffen COVID-19 bijdrages van publieke instellingen en cultuurfondsen
**Onder de directe kosten zitten de kosten projecten inbegrepen
***Wordt jaarlijks toegevoegd aan het groot onderhoud

Werkelijk
2021

€
 

  1.256.000 
 511.000 
 210.000 

 -640.000 
 1.337.000 

 707.000 
 -189.000 
 -14.000 
 128.000 
 28.000 
 22.000 

 101.000 
 16.000 

 116.000 
 915.000 

 422.000 

 -   
 29.000 

 393.000 

Werkelijk
2020

€

 1.069.000 
 325.000 
 31.000 

 -380.000 
 1.045.000 

 669.000 
 -62.000 
 -1.000 

 118.000 
 25.000 
 33.000 
 87.000 
 16.000 

 113.000 
 998.000 

 47.000 

 -   
 28.000 

 19.000 

Begroting
2021

€
  

  664.530 
 910.000 
 31.000 

 -207.094 
 1.398.436 

 751.281 

 101.500 
 40.000 
 60.000 
 55.000 
 33.000 

 300.000 
 1.340.781 

 57.655 

 -   
 26.000 

 31.655 
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MET DANK AAN ONZE PARTNERS 2021
Provincie Zeeland
Gemeente Schouwen-Duiveland
Stichting Renesse
Stichting Zeeuwse Publieke Belangen 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling
Prins Bernhard Cultuurfonds
VriendenLoterij 
Nutsfonds Zierikzee
Mondriaan Fonds
Ministerie Infrastructuur & Waterstaat
VSBfonds
Van Oord
Rabobank 
Stichting Zabawas
Kickstart Cultuurfonds 
Cultuurfonds Zeelandia 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Vrienden van het Watersnoodmuseum 
Waterschap Scheldestromen
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Hollandse Delta
Janivo Stichting 
Delta Zeeland Fonds 
Gemeente Bergen op Zoom
Provincie Noord-Brabant
Gemeente Goeree-Overflakkee
Gemeente Steenbergen
Gemeente Moerdijk
Gemeente Brabantse Delta
Gemeente Reimerswaal
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Rabobank Oosterschelde
Rabobank Walcheren
Rabobank Zeeuws-Vlaanderen
Stichting De Blauwe Lijn
Frits Lensvelt Stichting
NWB Bank
Stichting Harry van Kruiningen
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TENTOONSTELLING JAN VAN ANROOIJ

OPENING #HERECOMESTHEFLOOD

PETER HOSSFELD BIJ OPENING COMMUNICATIE TENTOONSTELLING


