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BETREFT: 5 themamusea 
 
 
        Ouwerkerk, 23 april 2019 
 
Geachte heer De Bat, beste Jo-Annes, 
 
De vijf themamusea van Zeeland, te weten het Bevrijdingsmuseum Zeeland, het Zeeuws 
maritiem Muzeeum, het Industrieel Museum Zeeland, het Zeeuws Museum en het 
Watersnoodmuseum richten zich tot u met een gezamenlijk verzoek. 
 
De vijf musea nemen in het museale bestel van Zeeland een bijzondere plaats in. De musea 
laten themagewijs de geschiedenis van Zeeland zien en zijn onderdeel van de Canon van 
Nederland. Indrukwekkende gebeurtenissen worden belicht; de Slag om de Schelde, Michiel 
de Ruijter, de watersnoodramp, de industriële ontwikkeling en de geschiedenis van Zeeland 
in al haar facetten. 
 
Het rapport van de commissie Balkenende inzake de economische structuurversterking van 
Zeeland onderstreept ook het belang van een goede culturele infrastructuur van musea. Een 
sterk vestigingsklimaat en een kansrijke economische ontwikkeling kunnen niet zonder. Het 
imago van Zeeland is eveneens gebaat bij het benutten van de sterke troeven op museaal en 
ander cultureel gebied. De vijf themamusea kunnen hieraan een betekenisvolle bijdrage 
leveren.  
 
Dat alles heeft ook te maken met onze culturele identiteit. Onze collecties zijn meer dan 
waardevol en moeten zichtbaarder worden gemaakt voor een breed publiek. Wij achten het 
van groot belang dat de verhalen van de 5 musea die zo bijzonder en van nationale dan wel 
internationale betekenis zijn, een veel breder publiek bereiken - vooral ook jongeren - en 
voor het voetlicht kunnen worden gebracht. 
 
Het recente rapport ‘Een nieuw samenspel tussen overheden’ van de Raad voor cultuur 
levert een goede basis om hierin te investeren nu Zeeland is aangewezen als kansrijke 
cultuurregio. 
 
De provincie heeft in haar cultuurbeleid deze 5 musea dan ook een bijzondere functie 
toegedicht. In de afgelopen tijd hebben de 5 directies deze handschoen opgepakt en de 
samenwerking vormgegeven.  
 
Concreet zien wij o.a. de navolgende ontwikkelingskansen: 
 

- Project Reizen in de tijd. Dit project behelst de opzet van een gezamenlijk educatief 
beleid voor basis-, voortgezet- en hbo/wetenschappelijk onderwijs. Dit project zal in 
nauwe samenwerking met Erfgoed Zeeland en Cultuurkwadraat worden 
vormgegeven. In de provincie Gelderland is dit gelanceerd en een succes gebleken. 



Andere musea en organisaties kunnen op termijn gemakkelijk aansluiten en ervan 
gaan profiteren. 
 

- Alle basisschoolleerlingen in Zeeland bezoeken minimaal één keer alle 5 
themamusea; hiertoe is naast bovengenoemd educatief programma gratis 
busvervoer noodzakelijk. De Watersnoodmuseumbus gedurende het 65ste 
herdenkingsjaar van de Ramp heeft laten zien dat het werkt. 
 

- Versterking en ondersteuning van de overige musea in Zeeland. De 5 themamusea 
kunnen ieder op hun thema andere musea betrekken om het verhaal te verdiepen 
en te versterken. De 5 themamusea kunnen advies en ondersteuning geven op het 
gebied van collectiebeheer, bedrijfsvoering en marketing.  

 
- Presentatieplekken creëren op economisch en cultureel van belang zijnde locaties; 

op plekken die jongeren aanspreken; samenwerking bevorderen met economische 
organisaties; zowel in de provincie als daarbuiten (o.a. regio Rotterdam, West 
Brabant en Vlaanderen); van pop-up musea, deelname aan uitmarkt, festivals, 
congressen tot economische beurzen. 

 
- Bijdrage in netwerk Scheldemondregio op cultureel en toeristisch gebied van 

maritiem erfgoed, industrieel verleden, WO II, ramp 1953 en bewustwording 
waterveiligheid.  
 

- Inhoud geven aan het communicatieverhaal Land in Zee zowel in Nederland als in 
het buitenland. We sluiten aan bij de route Kunst, Cultuur en Food. Een gerichte 
aanpak m.b.t. deze 5 musea d.m.v. een strategische campagne in media (van 
interviews tot advertenties) en d.m.v. een social media offensief. 

 
Om deze samenwerking en ontwikkelingskansen vorm te geven willen wij gedurende een 
periode van 4 jaar e.e.a. gaan uitwerken en opzetten. Geen rapporten maar direct en 
concreet aan de slag op basis van programmamanagement. Met duidelijk omschreven 
kaders en doelen. De plannen liggen er. De 5 musea vullen in en voeren uit. Een jaarlijks 
uitvoeringsbudget van € 200.000,- vanuit de provincie achten wij noodzakelijk om hier op 
een gezonde manier invulling aan te kunnen geven.  
 
Vanuit de 5 musea zal worden bijgedragen in de vorm van ureninzet. Voorts is gebleken dat 
wanneer dit door de provincie wordt ondersteund er kansrijke mogelijkheden liggen voor 
aanvullende subsidies vanuit o.a. het Fonds voor de Podiumkunsten en het Mondriaanfonds. 
 
Wij verzoeken u dan ook om dit voorstel te betrekken bij de samenstelling van het 
programma van het nieuw te vormen College en de gevraagde middelen beschikbaar te 
stellen. De 5 musea kunnen hiermee bijdragen en invulling geven aan genoemde 
uitgangspunten van het rapport Balkenende. 
 
Hoogachtend, 




