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BETREFT: aanvraag bijdrage vernieuwing Zeeuws maritiem muZEEum 

 

Vlissingen, 28 maart 2019 

 

Geachte heer Verhulst, 

 

Zeeland is een provincie van zeevaarders. Overal ter wereld zijn Zeeuwen te vinden die actief zijn in de 

maritieme sector. Dat is nu zo en dat was vroeger zo. Het Zeeuws maritiem muZEEum laat zien hoe groot 

de invloed is van de zee op ons verleden én op ons heden.  

Het muZEEum behoort al jaren tot de top van maritieme musea van Nederland, maar is na 15 jaar hard toe 

aan vernieuwing. De Stichting Maritiem Museum Zeeland heeft een ambitieus plan gemaakt om het 

muZEEum nog beter het maritieme verhaal van Zeeland te laten vertellen. Dit plan gaat uit van een 

nationale profilering van het muZEEum als hét zeevaardersmuseum van Nederland, met Michel de Ruyter 

als boegbeeld. Hij verbindt als geen ander de geschiedenis van Zeeland met die van Nederland. Maar de 

nieuwe presentatie gaat ook over het belang van de maritieme sector anno nu.  

De Stichting vraagt de Provincie Zeeland mee te denken en te helpen om dit plan mede mogelijk te maken.  

 

Met de nieuwe presentatie mikt het muZEEum op een breder (inter)nationaal publiek en tegelijkertijd een 

sterkere binding met de regionale bevolking. Vanaf april wordt het muZEEum officieel één van de 

Canonmusea van Nederland. Daarnaast zijn wij in gesprek het Rijksmuseum en het Scheepvaartmuseum 

om intensiever samen te werken op het gebied van collectie en tentoonstellingen.  

Ook regionaal is er nog een wereld te winnen. Het muZEEum is in gesprek met NorthSeaPort om de 

huidige havenactiviteiten en daaraan gerelateerde bedrijvigheid op een aantrekkelijke manier in het 

muZEEum te presenteren.  Met (mbo/hbo) onderwijsinstellingen is een samenwerking in de maak om hun 

(maritieme) opleidingen terug te laten komen in het muZEEum. Een belangrijke doelstelling van het 

muZEEum is, om álle schoolkinderen van Zeeland - middels één of meerdere bezoeken – de betekenis van 

Zeeland als maritieme provincie mee te geven.  

 

Wij vragen aan de provincie Zeeland voor de realisering van het vernieuwingsplan een éénmalige bijdrage 

van € 200.000,- en een jaarlijkse structurele bijdrage van € 50.000,-. Voor meer informatie en de 

achtergronden verwijzen wij u naar de bijlage bij deze brief. Graag lichten wij onze aanvraag en plannen 

toe in een persoonlijk onderhoud.   

 

Met vriendelijke groet, 

Namens bestuur Stichting Maritiem Museum Zeeland  

  

 

 

 

BIJLAGE: Toelichting aanvraag vernieuwingsplan Zeeuws maritiem muZEEum 



Toelichting aanvraag Zeeuws maritiem muZEEum 
 

Nationale profilering 

Het Zeeuws maritiem muZEEum wil hét zeevaardersmuseum van Nederland worden met Michiel de Ruyter 

als boegbeeld. Hét maritieme museum waar bekende en minder bekende (Zeeuwse) zeevaarders vertellen 

over hun zeereizen, ondernemerschap, moed, successen en tegenslagen. Over hoe Zeeland door de 

eeuwen heen altijd verbonden is geweest met de rest van de wereld, toen maar nu nog steeds. Over hoe 

de wereldhandel ontstond en Zeeland rijkdom en macht vergaarden in de 17de eeuw. Maar ook diepe 

sporen naliet die nog steeds een rol spelen. De nieuwe presentatie maakt de historie actueel en relevant 

door thema’s over identiteit, VOC verleden, slavenhandel en immigratie van context, reflectie en vragen te 

voorzien. 

 

Met een nationale profilering gekoppeld aan het krachtige eigen Zeeuwse verhaal, denken wij veel beter te 

kunnen inspelen op de potentie die het muZEEum heeft als topattractie. Dat willen we doen door niet 

alleen de boeiende (maritieme) geschiedenis van Zeeland te presenteren, maar vooral ook de 

hedendaagse betekenis van de maritieme sector te laten zien. En wat is een mooiere plek om dit verhaal te 

vertellen dan het muZEEum, waar jaarlijks 80.000 schepen bijna aanraakbaar voorbijvaren. 

 

De stichting beoogd de realisatie van het vernieuwingsplan fasegewijs te laten plaatsvinden in de periode 

najaar 2019-voorjaar 2021. Het streven is om het muZEEum in deze periode open te houden voor publiek. 

 

Naar 60.000 bezoekers 

Met de vernieuwing willen we beter inspelen op de belangrijkste doelgroepen voor Zeeland: families uit 

binnen- en buitenland, die komen voor het avontuurlijke Land in Zee gevoel, dat nauw aansluit bij de 

maritieme tradities van Zeeland. Dat betekent dat we ons meer gaan richten op de niet-traditionele 

museumbezoeker, die een avontuurlijke, leerzame maar vooral samen fijne belevenis zoekt. Daarnaast 

gaat het muZEEum zich vooral richten op haar educatieve rol voor schoolgaande kinderen.  

Gezien de nog steeds toenemende populariteit van Zeeland als toeristenprovincie, de fors gegroeide 

bezoekersaantallen van andere (vernieuwde) musea en attracties in Zeeland en het huidige relatief lage 

aandeel lokale bezoekers, is de prognose dat het bezoekersaantal van vernieuwde muZEEum van de 

huidige 35.000 na realisatie, stijgt naar minimaal 60.000 per jaar.  

 

De nieuwe presentatie 

De vernieuwing bestaat uit de volgende onderdelen: 

A. DE OPMAAT: belevingspresentatie over onderwaterarcheologie in de gewelven onder de Nieuwbouw 

en Lampsinshuis. De ontdekking en opgraving van het vergane VOC-schepen ‘t Vliegent Hert’ en 

‘Rooswijk’ vormen de brug naar het verleden. Het muZEEum beschikt over een van de rijkste collecties 

onderwaterarcheologie van Nederland. Uniek aan deze collectie zijn de vele persoonlijke bezittingen 

van de bemanning. In samenwerking met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 

B. HET GROTE VERHAAL: zeevaarders van de 17c en 18c eeuw, een pakkende historische presentatie in 

het Lampsinshuis met hoofdpersonen Michiel de Ruyter en koopmansfamilie Lampsins. De zeereis 

start met de bouw van een schip, de bemanning, bepakking en bestemming. Waar gingen de reizen 

naartoe? Hoe kwamen ze er? Wat was het doel? Over de befaamde driehoekshandel, de kaapvaart, 

‘ontdekking’ van nieuwe gebieden, wetenschap en ziektes. Waarom oorlog interessanter voor de 

Zeeuwen was dan vrede en waarom zoveel grote zeevaarders uit Zeeland kwamen. En waarom we er 

met trots en gemengde gevoelens terugkijken op deze tijd. In samenwerking met Rijksmuseum en 

Scheepvaartmuseum. 

  



C. MODERNE ZEEVAART: de zeevarenden van nu, een presentatie van maritieme ontwikkelingen vanaf de 

19e eeuw tot heden in de Nieuwbouw. Over de neergang en de wederopbouw: de komst van de 

Rijksmarinewerf, vestiging van scheepswerf ‘De Schelde’, ontwikkelingen in de zeevaart en de recente 

fusie met de havens van Gent. Met verhalen over het nu van zeevaarders aan boord van 

containerschepen, loodsboten, offshoreschepen en luxe jachten. In samenwerking met de maritieme 

sector en maritieme opleidingen. 

D. DE COLLECTIE BEKEKEN: een open depot presentatie die laat zien hoe vernieuwingen vanuit de 

maritieme wereld grote impact hebben op ons dagelijkse leven. Van conservering van voedingswaren 

toen en nu, logistieke ketens, innovaties in de scheepsbouw, energietransitie door de eeuwen heen, 

etc. Objecten uit de collectie staan centraal en worden verbonden thematische verbonden met hun 

hedendaagse (en toekomstige) equivalenten. Waar kwamen de uitvindingen vandaan? Wie bedacht ze 

en wat zijn de innovaties van vandaag? Met een educatieve werkruimte waar kinderen zelf voor even 

collectiemedewerker worden. In samenwerking met Erfgoed Zeeland en Zeeuws Archief.  

 

Interactief en uitdagend 

In elke ruimte wordt de bezoeker uitgedaagd zelf na te denken, samen te doen of puur te beleven. Het 

vernieuwingsplan behelst ook een verbetering van de routing door middel van een aantal bouwkundige 

ingrepen. Deze worden nu besproken met de eigenaar van het gebouw: de gemeente Vlissingen.  

 

Duurzaam gebouw, duurzame inrichting 

Tegelijkertijd met de herinrichting, is de doestelling om het meest duurzame museumgebouw van Zeeland 

te worden. Het muZEEum wil binnen vijf jaar klimaatneutraal zijn en wil daarmee een voorbeeld stellende 

rol vervullen voor de overige erfgoedgebouwen in Zeeland. Ook de vernieuwde presentatie wordt 

duurzaam van aard, door een modulaire aanpak en gebruik van duurzame materialen en techniek.  

 

Begroting en financiering 

Het vernieuwingsplan van het muZEEum is begroot op 1,6 miljoen euro. Het vernieuwingsplan voorziet in 

een stabiele financiële exploitatie van met muZEEum.  

Het Zeeuws maritiem muZEEum heeft op basis van haar vernieuwingsplan en bijbehorende begroting, 

begin februari van dit jaar een gift mogen ontvangen van de BankGiroLoterij ten bedrage van € 400.000,-. 

De voorwaarde voor besteding van dit bedrag is dat het plan conform ingediend voorstel wordt uitgevoerd 

en dat er sprake is van cofinanciering. Het muZEEum gaat de komende maanden haar definitieve 

vernieuwingsplan indienen bij (landelijke) fondsen. In het voortraject heeft een aantal fondsen al positief 

gereageerd op de plannen. Ook bij de landelijke fondsen wordt gevraagd om cofinanciering, waarbij een 

bijdrage van overheden gezien wordt als blijk van vertrouwen.    

Naast fondsenwerving is er overleg met strategische partners. Zo kijkt het muZEEum samen met 

NorthSeaPort naar een mogelijke invulling van een havenpresentatie als ‘tegenhanger’ van de presentatie 

in het NorthSeaPort ontvangstruimte in Gent. Met maritieme onderwijsinstellingen wordt bekeken hoe in 

de nieuwe presentatie de maritieme werkers/zeevaarders van de toekomst geworven kunnen worden.  

Het muZEEum wordt inmiddels structureel gesteund door een aantal maritieme bedrijven, de komende 

tijd wil het muZEEum dit verder uitbreiden.  

 

De aanvraag 

De basis van het vernieuwingsplan van het muZEEum is om de potenties als topattractie beter te benutten. 

Met een markant gebouwencomplex, ligging aan de Westerschelde en rijke collectie, heeft het muZEEum 

de ingrediënten in huis om dat waar te maken. Wij vragen aan de provincie Zeeland voor de realisering van 

het vernieuwingsplan een éénmalige bijdrage van € 200.000,- en ter garandering van de toekomstige 

continuïteit een jaarlijkse bijdrage van € 50.000,-.  Graag lichten wij onze aanvraag en plannen toe in een 

persoonlijk onderhoud.   

 

 




