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Inleiding 

Na 2020 was ook 2021 getekend door corona. Het muZEEum was in de eerste helft van '21 ruim vijf 

maanden gesloten en eindigde met een verplichte sluiting vanaf half december. De lockdown heeft 

grote impact gehad op de bezoekersaantallen en financiën van het muZEEum. Het muZEEum trok 

aanzienlijk minder bezoekers. Het bezoek van groepen en schoolklassen kwam helemaal stil te 

liggen en het aantal toeristen uit het buitenland was zeer beperkt. Ook verhuringen vonden zeer 

beperkt plaats.  Door slim te besparen op de kosten en door financiële steun van fondsen, 

overheden en sponsoren, is de financiële schade voor het muZEEum uiteindelijk beperkt gebleven.    

 

Minder bezoekers 

In 2021 bezochten 29.163 mensen het muZEEum, inclusief bezoek aan de Kazematten en de 

Oranjemolen. In het pre-coronajaar 2019 trok het muZEEum nog 46.238 bezoekers. In vergelijking 

met 2020 heeft het muZEEum in 2021 iets meer bezoekers ontvangen, terwijl het meer dagen 

gesloten was. Vooral in de zomermaanden juni, juli en augustus werd het muZEEum extreem druk 

bezocht. Het bezoek aan de Oranjemolen (gratis) en De Kazematten (betaald) is meegenomen in 

de bezoekcijfers. 

 

Nieuw bestuursmodel 

De stichting Maritiem Museum Zeeland, beheerder van het Zeeuws maritiem muZEEum, is dit jaar 

overgegaan naar een Raad van Toezicht-model. Directeur Onno Bakker is benoemd tot directeur-

bestuurder, Carla Schönknecht is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht.   

 

Codes 

De stichting Maritiem Museum Zeeland en het Zeeuws maritiem muZEEum committeren zich 

volledig aan de code Cultural Governance en de Ethische Code voor musea. Daarnaast heeft het 

muZEEum in 2021 beleid ontwikkeld om ook de Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice 

Code in de hele organisatie en bedrijfsvoering door te voeren.  Het muZEEum heeft zich 

aangesloten bij het landelijke project Musea Bekennen Kleur; een initiatief om musea bewust te 

maken van diversiteit en inclusie met betrekking tot personeel, programma, partners en publiek.   

 

 

 

Exposities 

In 2021 zijn de lopende exposities - mede als gevolg van corona - verlengd. In 2021 waren er drie 

exposities in het muZEEum te zien (naast de vaste presentatie): 

• Walcheren: het verdronken eiland: foto-expositie over de inundatie van Walcheren aan het 

eind van de Tweede Wereldoorlog.  



• Bezetting verbeeld. WO II door de ogen van Cees van der Burght. 

• Wind in de zeilen, zeeschilders uit de Gouden Eeuw, bruiklenen uit de collectie van Anthony 

Inder Rieden 

 

Projecten en activiteiten 

Buiten het muZEEum denken mensen dat het personeel niets te doen heeft als het museum is 

gesloten. Niets is minder waar. Achter de schermen worden alle zeilen bijgezet om het programma 

aan te passen, bezoekers tóch te betrekken bij het muZEEum en te kijken naar wat er ondanks de 

lockdown wél mogelijk is. 

 

Online aanbod 

Als gevolg van de sluiting heeft het muZEEum zich ingespannen om de (aspirant-)bezoeker online 

een beeld te geven van de tentoonstellingen en om ze warm te maken voor een echt bezoek als het 

weer mag: een online rondleiding over de vier verdiepingen van het Lampsinshuis, een virtuele 

expositie met werk van Wim Hofman, filmpjes van de favoriete objecten van vrijwilligers en de 

kinderdirecteuren en een online college over het lunarium.  

 

DNA van Zeeland 

In de serie Zeeuws DNA in oral history zijn veertien video’s gemaakt die aan de hand van 

persoonlijke verhalen een indruk geven van de identiteit van de Provincie Zeeland. Het 

Watersnoodmuseum is deze samenwerking gestart met de andere themamusea in Zeeland: 

Zeeuws Museum (Middelburg), Bevrijdingsmuseum Zeeland (Nieuwdorp), Industrieel Museum 

Zeeland (Sas van Gent) en het Zeeuws maritiem muZEEum. De drie afleveringen van het muZEEum 

vertellen het verhaal achter de sleutel van het graf van Michiel de Ruyter, een relaas over de 

Scheldestaking van 1980 en een verhaal over het legendarische cruiseschip De Willem Ruys. 

Alle afleveringen zijn hier te vinden: https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/zeeuws-dna-in-oral-

history. 

 

Het verdronken eiland 

Het programma waarbij jongeren (studenten van Scalda en leerlingen van het Scheldemond 

College) en ouderen samen de tentoonstelling Walcheren: het verdronken eiland bezoeken, is door 

de coronacrisis nog niet uitgevoerd. Wel zijn de studenten getraind om ouderen rond te leiden 

volgens de EBL-methode (Enquiery Based Learning) die onze museumdocenten ook gebruiken bij 

schoolklassen. Hierbij staat het gesprek centraal in plaats van de overdracht van kennis. Hopelijk 

kan er in 2022 wel een ontmoeting plaatsvinden. 

 

Vliegend Hert 

Het Zeeuws maritiem muZEEum is in 2021 gestart met de inventarisatie en de verhaallijnen van 

objecten uit 't Vliegend Hert. Dankzij een projectsubsidie van de provincie en een samenwerking 

met het Rijksmuseum is het voor ons mogelijk de vondsten uit dit VOC-schip beter in kaart te 

brengen. 

 

 

 



Urban masterclass 

Het muZEEum was ook dit jaar weer onderdeel van het Black Achievement Month Zeeland (BAM) 

met een Urban Masterclass voor jongeren van spoken-word-artiest door Elten Kiene en de afsluiting 

van de BAM in De Kazematten. 

 

Vernieuwing museumdepot COVRA 

In opdracht van de COVRA (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval) heeft het muZEEum een 

start gemaakt met de nieuwe presentatie van het Museumdepot in de opslag van de COVRA. De 

COVRA stelt al tien jaar lang ruimte beschikbaar aan musea voor opslag. Het muZEEum is 

depotbeheerder en is ook hoofdgebruiker van deze bijzondere locatie. Het is de bedoeling dat het 

publiek - als onderdeel van rondleidingen - met een aantrekkelijke presentatie een beter (in)zicht 

krijgen op de museale depotfunctie van de COVRA.   

 

Herinrichting 

In 2021 hebben de voorbereidingen van de herinrichting van het muZEEum vorm gekregen. We 

knippen het herinrichtingsproject in twee fasen. Fase I is de vernieuwing van de vaste presentatie 

van het Lampsinshuis, realisatie van het tuinpaviljoen en de educatieruimte.  Fase II is realisatie 

van de presentatie in de Pakhuizen over onderwaterarcheologie en over de maritieme 

bedrijvigheid anno nu. De totale plankosten zijn opgelopen tot 2,3 miljoen euro. Fase I is begroot 

op 1,4 miljoen euro.  Voor deze fase heeft muZEEum 1,1 miljoen aan financiering toegezegd 

gekregen. We moeten dus nog op zoek naar de resterende 300.000 euro. De uitvoering van de Fase 

I is gepland van november 2022 t/m mei 2023. Fase II volgt een jaar later. 

<afbeelding herinrichting> 

 

Bezoek aan de website 

Het aantal bezoekers van de website is in 2021 gedaald. De daling is te verklaren doordat het 

muZEEum in 2021 ruim vijf maanden was gesloten voor publiek. Bovendien was in 2020 het online 

kopen van tickets verplicht en in 2021 een aanbeveling. 

 

77.210 bezoekers (een daling van 16 % t.o.v. 2020) 

11.690 bezoekers online-ticketsysteem (een daling van 7 %)  

 

Social Media 

Om in contact te blijven met (aspirant) bezoekers, hebben we meer dan voorheen ingezet op social 

media (FaceBook en Instagram). Minstens eens per week posten we een bericht over 

wetenswaardigheden over het muZEEum en het werk achter de schermen. Dat heeft ertoe geleid 

dat het aantal volgers is gestegen. We gaan deze inzet vervolgen en vergroten. 

 

1642 volgers Facebook (was 1353) 

926 volgers Instagram (was 740) 

 

muZEEum in de schijnwerpers 

De regionale pers heeft veel aandacht besteed aan de corona-aanpassingen van de musea. Het 

tijdelijk plaatsen van twee kanons in het gemeentehuis van Vlissingen, kreeg ook voldoende 



persaandacht. De verhuizing van het terracotta beeld van Michiel de Ruyter uit het Arsenaal naar 

de Covra is breed uitgemeten op radio, televisie en in de krant. 

Het online-aanbod van het muZEEum is onder de aandacht gebracht van treinreizigers door 

middel van RailTV. 

Het muZEEum is belicht door verschillende bloggers en in een aantal landelijke tijdschriften. Er zijn 

filmopnamen gemaakt in het muZEEum voor MuseumTV en het DNA van Zeeland. Bovendien weet 

een aantal landelijke televisieprogramma’s het muZEEum steeds beter te vinden als locatie, 

waaronder Bed & Breakfast (Omroep Max), Langs de Kust met Huub Stapel (Omroep Max) en het 

Klokhuis (NPO) over Michiel de Ruyter. 

Door een gezamenlijk subsidieaanvraag van tien Zeeuwse musea is het mogelijk geweest om met 

MuseumTV een traject te doorlopen, waardoor alle tien de musea verschillende filmpjes hebben 

gekregen om te gebruiken op de website en in social media. Ook MuseumTV heeft de musea 

gepromoot op zijn eigen kanalen. 

 

Educatie 

Vanwege de sluiting in verband met de coronacrisis heeft het muZEEum geëxperimenteerd met 

andere vormen van educatie-aanbod dan een rondleiding of een stadswandeling. Met een live-

verbinding via Zoom heeft een gids een online rondleiding gegeven voor studenten van de University 

College Roosevelt.  

Om beter in te kunnen spelen op de wensen van leerkrachten, heeft het muZEEum gastlessen op 

maat ontwikkeld over het slavernijverleden van Zeeland en over Michiel de Ruyter. Als extra is een 

digitale les over slavernij samengesteld die leerkrachten zelf kunnen uitvoeren. 

 

Studenten van Scalda (MBO) en leerlingen van het Scheldemond College hebben les gekregen in 

het geven van een rondleiding volgens de EBL-methode, om op die manier ouderen te vergezellen 

tijdens een bezoek aan de expositie Walcheren: het verdronken eiland.  

In de zomervakantie ontving het Zeeuws maritiem muZEEum de Zomerschool. 

 

Aantal ontvangen leerlingen in 2021: 779 leerlingen (2545 in 2019). 

 

Het Zeeuws maritiem muZEEum neemt deel aan Reizen in de Tijd met aanbod voor groep 6 en 

groep 3. Het muZEEum ontwikkelt dit aanbod in samenwerking met Archipelschool Ravenstein en 

Erfgoed Zeeland. Daarnaast maakt het muZEEum ook onderdeel uit van de educatielijn Musea 

Bekennen Kleur. In 2021 is de start gemaakt voor een lessenserie onder leiding van Liesbeth 

Labeur in samenwerking met Archipelschool De Branding. 

De Kinderkunstweek stond helemaal in de steigers, maar is door de coronapandemie niet 

doorgegaan. 

De colleges van de MuseumJeugdUniversiteit zijn in het voorjaar 2021 geannuleerd vanwege de 

lockdown, maar ze konden in september wel doorgaan: Frits de Ruyter de Wildt vertelde over zijn 

stamboom, Remmelt Daalder liet de deelnemers nader kennis maken met de schilderijen van Inder 

Rieden en Alice Overmeer bracht haar duikpak mee bij een college over onderwaterarcheologie. 

 

 

 



Collectie 

In het najaar is gestart met de herinventarisatie van de collectie van het in 1735 gezonken VOC-schip 

‘t Vliegend Hert. Dit doet het muZEEum samen met het Rijksmuseum Amsterdam. Naast het op orde 

brengen van collectiegegevens is het doel om een gezamenlijk online-database te creëren over de 

objecten. Ook zullen we onderzoeksresultaten delen. 

Verder wordt samen met Museum Scheldewerf de collectie van de Koninklijke Schelde Groep 

geïnventariseerd.   

 

Het muZEEum maakt deel uit van het Erfgoedplatform Zeeland. Dankzij dit samenwerkingsproject 

met andere Zeeuwse partners kan het collectiebeheerprogramma Atlantis worden gebruikt.  Het 

vorige programma, Adlib, gaat in de huidige vorm verdwijnen. De migratie is technisch een 

complex proces, maar zal uiteindelijk resulteren in een nieuw Zeeuws online collectieplatform: 

Collectiezeeland.nl. De ontwikkelingen op digitaal gebied gaan snel.  Door het gebruik van Linked 

Open Data is het muZEEum klaar voor de toekomst.  

 

Uitgaande bruiklenen: Stadhuismuseum Zierikzee (schilderijen), Historische Huizen Gent 

(munten). Een 17e-eeuws schilderij van Adriaen Verdoel is geretourneerd naar de eigenaar. De 

bruikleen aan het attractiecentrum Het Arsenaal is beëindigd vanwege sluiting van 't Arsenaal. Een 

groot terracotta beeld van Michiel de Ruyter is naar de COVRA verhuisd. 

 

Ingaande bruiklenen: Het muZEEum heel trots dat het de sleutel van de grafkelder van Michiel de 

Ruyter als museumobject heeft verworven.  

Bij bodemonderzoek voor de aanleg van windparken voor de kust van Walcheren kwamen twee 

kanons boven water. De firma Blauwwind heeft de restauratie op zich genomen en de kanons in 

bruikleen gegeven aan het muZEEum. Tot de herinrichting zijn de kanons te zien in het 

gemeentehuis.  

Het Zeeuws maritiem muZEEum heeft een zeldzame scheepsstoel uit 1621 in bruikleen gekregen. 

Het is zeer waarschijnlijk de oudste overgebleven maritieme stoel. Mogelijk is hij gemaakt voor de 

kapitein van het schip de Middelburgh. 

 

Financiën 

Het muZEEum sluit het boekjaar 2021 af met een verlies van -€25.804,- Het verlies komt op conto 

van de lange sluiting van het muZEEum en daardoor in ruim vijf maanden geen inkomsten uit kaart- 

en winkelverkoop en verhuringen. Het muZEEum heeft gebruik kunnen maken van de ruimhartige 

steun van onder andere de NOW-regeling, het Kickstart Cultuurfonds, coronacompensatie-bijdragen 

van de gemeente en de provincie. 

 

Verhuur en events 

Dankzij verschillende covidproof-maatregelen ontving het muZEEum alsnog: 

20 vergaderingen 

5 huwelijken 

 

 

 



Steun voor het muZEEum  

Het Zeeuws maritiem muZEEum kreeg veel financiële steun voor het realiseren van zijn plannen en 

daar zijn we zeer dankbaar voor. 

We kregen een bedrag van het Mondriaanfonds voor het aantrekken van een tijdelijke medewerker 

collectiebeheer. De provincie Zeeland ondersteunde het project Onderwaterarcheologie in 

Zeeland. We ontvingen coronasteun van NOW, Kickstart Cultuurfonds, de gemeente Vlissingen en 

de provincie Zeeland.  

De herinrichting van het muZEEum wordt mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij, het 

Mondriaanfonds, het VSB Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de stichting Dioraphte, de 

Samenwerkende Maritieme Fondsen, de Rabobank, de stichting Maritieme Activiteiten de Ruyter 

en SMPV.   

We zijn bijzonder blij met de meerjarige ondersteuning van onze sponsors: Damen, North Sea Port 

en het Loodswezen, Orsted, Lineage, Finsa, De Ruyter Training en consultancy en Schipper 

accountants. In 2021 heeft een nieuwe sponsor zich hierbij aangesloten: Ovet. 

 

Samenwerking 

Het Zeeuws maritiem muZEEum zoekt de samenwerking op.  

De vijf themamusea - het Watersnoodmuseum, het Zeeuws Museum, het Bevrijdingsmuseum 

Zeeland en het Industrieel Museum Zeeland en wij - zijn in '21 intensiever met elkaar gaan 

samenwerken onder andere in het Oral History-project DNA van Zeeland.  

Het muZEEum werkt samen met het Rijksmuseum aan een inventarisatie van de objecten uit het 

VOC-schip 't Vliegend Hert. 

Samen met Erfgoed Zeeland werkt het muZEEum mee aan een doorgaande leerlijn langs 

erfgoedinstellingen in Zeeland: Reizen in de Tijd. 

Met de Zeeuwse Bibliotheek neemt het muZEEum deel aan het online collectieplatform 

CollectieZeeland.nl via het collectiebeheerprogramma Atlantis. 

Het Zeeuws maritiem muZEEum is in gesprek met HZ University of Applied Sciences en Scalda over 

gemeenschappelijke leerdoelen voor studenten. 

 

Personeel 

Met de coronaregeling van het Mondriaanfonds heeft het muZEEum voor de looptijd van één jaar 

een collectiemedewerker kunnen aantrekken voor het collectieproject 't Vliegend Hert. Het 

ziekteverzuim was ondanks corona zeer beperkt. Het vrijwilligersbestand heeft de coronacrisis 

goed doorstaan. Een aantal vrijwilligers is tijdelijk afgehaakt, het aantal definitieve afmeldingen is 

beperkt gebleven. De 76 trouwe en enthousiaste vrijwilligers zijn onmisbaar voor de openstelling 

en ondersteuning van het muZEEum op velerlei gebieden. We zijn ons erg bewust van de grote 

waarde van onze vrijwilligers voor het muZEEum en we blijven ons continu inzetten om het 

vrijwilligersbestand op peil te houden.  

 

Gebouw en verduurzaming 

Het muZEEum wil het museumgebouw verduurzamen. In '21 is het kantoorgedeelte van het 

muZEEum heringericht en zijn er voorzetramen geplaatst. We maken ons zorgen om de 

klimaatinstallaties die veel storingen geven en soms uitvallen. Enkele storingen hebben geleid tot 

lekkages. Het muZEEum laat nu uitzoeken of de klimaatinstallaties vervangen moeten worden.  



 

Hoge waarderingen 

Bezoekers geven aan dat ze het muZEEum zeer waarderen. Niet alleen staan er ronkende woorden 

in ons gastenboek en als reactie in de verkiezing van het Leukste Uitje van Zeeland, ook online 

wordt het muZEEum geprezen. 

 

Bij Tripadvisor krijgt het muZEEum een Uitmuntend (4,5/ 5) en is het nu de nr.1 

bezienswaardigheid van Vlissingen. 

Bij Google krijgt het muZEEum 4,4/ 5. 

Bezoekers vinden het muZEEum ‘Fantastisch’ (8,1/ 10) bij Zoover. 

Op het platform Uitzinning scoren we een 9/ 10: super leuk. 

In 2021 ontving het muZEEum brons bij de verkiezing van het Leukste Uitje van Zeeland (ANWB), 

met een uitstekende score op gastvrijheid. 

 


