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Samenvatting vooraf 
In opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland en de Stichting Renesse is recent 
onderzoek gedaan naar de toekomst van de musea op Schouwen-Duiveland. Het resultaat 
van die verkenning is neergelegd in de rapportage Schatkamers in Verbinding (januari 2018). 
Ten aanzien van de kleinere musea op Schouwen-Duiveland wordt in Schatkamers in 
Verbinding voorgesteld te zoeken naar een doorontwikkeling van de kleinere musea met als 
kernbegrippen ‘beleving’ en ‘participatie’, in een verdergaande vorm van samenwerking met 
professionele ondersteuning. In opdracht van de Vereniging Musea Schouwen-Duiveland 
(VMSD) heeft Marco van Vulpen, partner/senior adviseur cultuur & erfgoed van BMC, 
gespecialiseerd in de museumsector en goed bekend met de situatie op Schouwen-Duiveland, 
opdracht gekregen de beoogde doorontwikkeling van de kleinere musea nader uit te werken. 
Dit heeft geresulteerd in onderhavige rapportage Ontwikkelperspectief kleinere musea 
Schouwen-Duiveland. De voorstellen in deze rapportage worden gedragen door de betrokken 
musea. 
 
Het museale bestel van Schouwen-Duiveland bestaat uit acht musea: Watersnoodmuseum 
Ouwerkerk, Stadhuismuseum Zierikzee, Brouws Museum, Brusea, Burghse Schoole, Streek- 
en Landbouwmuseum Goemanszorg, Museumhaven Zierikzee en het Cameramuseum. De 
twee eerstgenoemde musea kennen een professionele kernorganisatie; de andere zes musea 
zijn vrijwilligersmusea. Dit zijn de musea die in deze rapportage worden aangeduid als de 
‘kleinere musea’. 
 
De museumsector in Nederland doet het goed, maar dat komt vooral door de grote musea; 
de kleine en middelgrote musea hebben het moeilijk. De Raad voor Cultuur heeft in april van 
dit jaar met haar advies In wankel evenwicht de noodklok geluid en opgeroepen de kleine 
musea in ons land beter te ondersteunen. Natuurlijk omdat musea van belang zijn vanwege 
hun collecties en als ons collectieve geheugen, maar evenzeer omdat zij economisch en 
maatschappelijk waardevol kunnen zijn, zo blijkt ook uit onderzoeken van o.a. de landelijke 
Museumvereniging en het NBTC.   
 
De economische waarde van musea zit ‘m niet alleen in absolute bezoekersaantallen en 
bestedingen van museumbezoekers, maar ook en vooral in het vergroten van de 
aantrekkelijkheid van een gebied. Regio’s die niet alleen een mooie natuur hebben, maar ook 
een goed aanbod van vrijetijdsvoorzieningen en bijzondere cultuurhistorie, doen het goed. 
Musea spelen hierin een belangrijke rol, omdat zij de cultuurhistorie beter beleefbaar kunnen 
maken en als slechtweervoorziening kunnen dienen voor als het buiten even wat minder is. 
Ook zijn musea een troefkaart in het kader van seizoensverlenging.  
 
Met Tij van de Toekomst en de nieuwe Agenda Toerisme 2018-2026 geeft de gemeente aan 
de toeristische sector verder te willen versterken. Het beleefbaar maken van de 
cultuurhistorie, het ‘Verhaal van Schouwen-Duiveland’, wordt daarbij belangrijk geacht. Ook 
zoekt de gemeente en de toeristische sector naar versterking van jaarrond-voorzieningen. De 
musea op Schouwen-Duiveland, ook de kleinere, kunnen daartoe een belangrijke bouwsteen 
zijn. Maar dat zijn ze op dit moment nog veel te weinig. Waar bijvoorbeeld de musea op 
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Texel en Ameland vanuit krachtenbundeling kans zien om respectievelijk 450.000 en 250.000 
museumbezoekers te trekken op respectievelijk 900.000 en 600.000 toeristen, valt er op 
Schouwen-Duiveland nog een wereld te winnen. Op 8,5 miljoen toeristen (!) trekken de 
gezamenlijke musea slechts zo’n 138.000 bezoekers. Het Watersnoodmuseum is goed voor 
het leeuwendeel daarvan (ca. 90.000); de zes kleinere musea samen trekken ca. 25.000 
bezoekers en het Stadshuismuseum Zierikzee 23.000. Dat moet beter kunnen! 
 
Musea kennen ook een maatschappelijke waarde. Ze kunnen de cultuurhistorie van een dorp, 
stad of streek betekenis geven en tegelijkertijd gemeenschapszin bevorderen. Inwoners zijn 
geïnteresseerd in de geschiedenis en het verhaal van hun plaats en zijn bereid om in 
gezamenlijkheid hun erfgoed te verzorgen en te ontsluiten. Zo kunnen levendige 
erfgoedgemeenschappen ontstaan. Het nieuwe college van Schouwen-Duiveland heeft 
gemeenschapszin en leefbaarheid van de kernen hoog in het vaandel staan. De musea, zeker 
ook de kleinere, kunnen hierin van betekenis zijn. Ook al is het lastig steeds voldoende 
vrijwilligers te vinden, de zes kleinere musea tellen samen niet minder dan zo’n 200 
vrijwilligers.   
 
Om de economische en maatschappelijke waarde van de kleinere musea op Schouwen-
Duiveland te vergroten moet er het nodige gebeuren. Te beginnen bij het museale aanbod 
zelf. Over de hele linie – bij het ene museum wat meer dan bij het andere - zal het museale 
aanbod aan kwaliteit moeten winnen en meer onderscheidend moeten zijn: 
• Meer focus: beter een enkel thema goed gepresenteerd, dan van alles wat. 
• Presentatievormen die inspelen op de wensen van het publiek: als het even kan 

verhalend, niet alleen statisch, ook interactief. 
• Buiten de muren van het museum: verbinding zoeken met andere points of interest die 

aansluiten passen bij het museale verhaal.  
 
Voor elk van de kleinere musea hebben we in dialoog een concreet aangescherpt 
museumprofiel kunnen opstellen, met voor elk museum een focus op enkele hoofdthema’s: 
Brouws Museum nieuwe stijl: 
• De Gouden Eeuw van Brouw  
• Loodswezen 
• Garnalenvangst 

Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg: 
• Meekrap 
• Vlas 
• Zeeuwse Paard 
• Veranderend landschap 

Brusea: 
• Visserij  
• Mosselcultuur  

Museumhaven Zeeland: 
• Scheepsbouw 
• Maritiem 

De Burghse Schoole (SWK): 
• Onderwijs anno 1920 
• Ringburgwal en de Vikingen 
• Atlantikwall 

Cameramuseum: 
• Ontwikkeling van de fotocamera 
• Schouwen-Duiveland in beeld 
 

 
Met deze profielen en hoofdthema’s ontstaat ook meer scherpte in het Verhaal van 
Schouwen-Duiveland. SCEZ heeft laten weten gelukkig te zijn met de profilering die zich nu 
aftekent. Wat nog node wordt gemist in het Verhaal van Schouwen-Duiveland is een goed 
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museaal aanbod op het zo belangrijke thema ‘Maritiem’. Dat zou het beste kunnen in 
Zierikzee als een coproductie van de Museumhaven en het Stadhuismuseum, waarbij ook een 
deel van de collectie van Brouws Museum kan worden betrokken.  
 
De kleinere musea kunnen met deze focus hun krachten bundelen en in gezamenlijkheid het  
Verhaal van Schouwen-Duiveland vertellen. Die samenwerking heeft dan concreet betrekking 
op: 
• Profilering op de eigen hoofdthema’s; betere presentaties. 
• Gezamenlijk collectiebeleid; uitwisseling van collectie. 
• Gezamenlijke introductie Verhaal van Schouwen-Duiveland. 
• Gezamenlijk programma wisseltentoonstellingen. 
• Gezamenlijk programma museumeducatie. 
• Gezamenlijke publiciteit en marketing. 
 
Om de samenwerking op deze punten daadwerkelijk van de grond te krijgen is professionele 
ondersteuning nodig. Vanuit onze ervaring in de museumsector en met andere kleinere 
(vrijwilligers-)musea stellen wij de volgende professionele ondersteuning voor: 
• 0,5 fte coördinator/aanjager die de musea helpt betere presentaties te krijgen, fondsen te 

werven, collectie-uitwisseling in gang te zetten, het programma wisseltentoonstellingen 
coördineert en het vrijwilligersbeleid professionaliseert.  

• 0,3 fte medewerker pr & marketing voor het opzetten en uitvoeren van combitickets, 
doelgroep-arrangementen en publiciteitscampagnes. 

• 0,5 fte medewerker museumeducatie voor het opzetten en uitvoeren van 
museumeducatie voor het onderwijs en nieuwe educatieprogramma’s voor volwassenen 
en groepsontvangsten. 

 
Al met al is nodig 1,3 fte professionele ondersteuning. De jaarlijkse kosten daarvan bedragen 
afgerond € 100.000,-. Voor de bekostiging hiervan wordt een beroep gedaan op 
gemeentelijke middelen. Voor de fondswerving van projecten en investeringen worden goede 
mogelijkheden gezien bij regionale en landelijke fondsen; de coördinator/aanjager zal daar 
een kei in moeten zijn. Vooralsnog kan gewerkt worden met ZZP-constructies; op termijn kan 
desgewenst worden overgestapt naar vaste dienstverbanden.   
 
Aan bestuurlijke vormgeving zijn verschillende varianten in ogenschouw genomen: 
• Fusie van de zes kleinere musea. Ligt niet voor de hand, want sluit niet aan op lokale 

oriëntatie, netwerken, gemeenschappen.  
• Oprichten nieuwe ‘stichting samenwerking kleinere musea’. Voordelen: afzonderlijke 

stichtingen kunnen blijven bestaan en het samenwerkingsverband wordt eenduidig 
vormgegeven, waarbij het eigenaarschap bij de kleinere musea zelf ligt. Nadelen: is een 
extra bestuurslaag en overlapt met de VMSD die nu al als taak heeft vorm en inhoud te 
geven aan samenwerking. 

• Shared service organisatie voor de professionele ondersteuning van de kleinere musea 
binnen de VMSD. Nodig: statutaire aanpassing en instellen van een werkgroep waarin de 
kleinere musea zitting nemen, samen met de coördinator/aanjager.  

Alles overziend stellen wij de VMSD-variant voor. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding en context 
 
Het vigerende museumbeleid van de gemeente Schouwen-Duiveland is neergelegd in de nota 
Naar een samenhangend Museumbestel, Kadernota museumbeleid 2016-2019 Schouwen-
Duiveland. In deze nota zijn de uitgangspunten van de gemeente vastgelegd voor de 
structurele en incidentele ondersteuning van de verschillende musea van Schouwen-
Duiveland. Voor de uitvoering van dit beleid hanteert de gemeente een aantal instrumenten, 
onder andere: 
1. De subsidiebeschikking voor het verzelfstandigde Stadhuismuseum. 
2. De structurele ondersteuning van het Watersnoodmuseum. 
3. De structurele ondersteuning van de overige zes kleinere musea. 
4. De bekostiging van een educatief medewerker voor de ontwikkeling van de 

educatieprogramma’s van de musea en de koppeling naar de basisscholen. 
5. De bekostiging van een driejaarlijks samenwerkingsproject waarvan de uitvoering is 

neergelegd bij het Watersnoodmuseum. 
 
De gemeente hecht veel waarde aan de samenwerking tussen de musea voor het vergroten 
van de effectiviteit en doelmatigheid van de musea. De samenwerking tussen de musea is 
vrijwillig maar niet vrijblijvend en richt zich vooral op het terrein van educatie, promotie, 
collectiebeheer en bedrijfsvoering. De structurele ondersteuning van de musea zoals 
genoemd onder 1, 2 en 3 zal in het jaar 2019 worden geëvalueerd. De beschikking voor de 
educatief medewerker zoals genoemd onder 4 is voor 2 jaar toegekend en zal in 2018 worden 
vernieuwd. Het samenwerkingsproject zoals genoemd onder 5 is voor 3 jaar toegekend en 
loopt in 2018 af; voor een vervolg zijn voorstellen nodig. De vigerende beleidsnota heeft een 
looptijd tot en met 2019.  
 
Begin 2017 is door de Vereniging Musea Schouwen-Duiveland (VMSD) een overleg gestart 
met de Stichting Renesse en de gemeente over een aantal gesignaleerde knelpunten, onder 
andere met betrekking tot de huisvestingsproblematiek die enkele kleinere musea 
ondervinden en de achterblijvende resultaten van de samenwerking, met als verondersteld 
gevolg: geen toename in bezoekersaantallen en een afnemend vrijwilligersbestand.  
 
Het overleg met de Stichting Renesse en gemeente heeft ertoe geleid dat in het kader van 
het samenwerkingsproject een verkenning is uitgevoerd naar de oplossingsrichtingen. Het 
resultaat van die verkenning is neergelegd in de rapportage Schatkamers in Verbinding van 
januari 2018. In dit rapport wordt ten aanzien van de kleinere musea op Schouwen-
Duiveland onder andere voorgesteld: 
• Te zoeken naar een doorontwikkeling van de kleinere musea met als 

kernbegrippen ‘beleving’ en ‘participatie’. 
• De mogelijkheden te verkennen tot krachtenbundeling van de kleinere musea in de vorm 

van verdergaande samenwerking.  
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• De ontwikkeling van de kleinere musea te realiseren met gezamenlijke professionele 
ondersteuning. 

 

1.2 Opdrachtformulering 
 
Adviesbureau BMC heeft de opdracht gekregen om in samenspraak met de betreffende 
musea de mogelijkheden tot verdergaande samenwerking verder te laten uitwerken. Deze 
uitwerking moet leiden tot aanbevelingen die kunnen rekenen op draagvlak bij de kleinere 
musea, de VMSD, de gemeente en de Stichting Renesse. Daarmee wordt tevens een bijdrage 
geleverd aan de evaluatie en herijking van het museumbeleid Kadernota 2016-2019.  
 
De opdracht aan BMC luidt om in samenspraak met betrokken musea, VMSD en gemeente op 
te leveren:  
• Een ontwikkelperspectief voor elk van de kleinere musea afzonderlijk, zowel qua 

presentatie en beleving als qua positionering, betekenis, zingeving en draagvlak in de 
eigen omgeving. 

• Een uitgewerkt voorstel voor welke elementen een gezamenlijke aanpak noodzakelijk is 
voor het effectief en doelmatig realiseren van de ontwikkelperspectieven. 

• Een uitgewerkt advies over hoe deze - niet vrijblijvende - samenwerking het beste kan 
worden vormgegeven. 

 

1.3 Verantwoording 
 
De opdracht is uitgevoerd door drs. Marco van Vulpen, partner/senior adviseur cultuur & 
erfgoed van ons bureau. Hij is gespecialiseerd in de museum- en erfgoedsector. Zijn 
adviespraktijk bestaat uit visie- en conceptontwikkeling, verzelfstandigingen, fusies, 
samenwerkingsverbanden, interimmanagement en het ontwikkelen van nieuwe marketing- 
en verdienmodellen. Grotere opdrachten in de afgelopen jaren: interim-directie Breda’s 
Museum, inclusief verzelfstandiging en fusie met Museum Of The Image (MOTI), 
verzelfstandiging Museum Jan Cunen in Oss, inclusief planontwikkeling uitbreiding museum + 
vernieuwing collectiepresentatie); verzelfstandiging en herhuisvesting Museum van Bommel 
van Dam in Venlo; exploitatieproblematiek Rijksmuseum Huis Doorn; 
haalbaarheidsonderzoek gezamenlijke huisvesting en publiekspresentaties van de Helmondse 
collectiebeheerders in de Collectiefabriek; second opinion ondernemingsplan 
bezoekerscentrum Huis van Weldadigheid Drenthe, Unesco werelderfgoed. In vorige functies 
is Marco van Vulpen onder andere algemeen directeur geweest van de Amersfoortse musea. 
Ook is hij directeur geweest van KCO, de provinciale kunst- en erfgoedinstelling van 
Overijssel, waaronder een provinciaal centrum beeldende kunst en de adviesfunctie met 
museum- en erfgoedconsulenten.  

Marco van Vulpen is goed bekend met de musea op Schouwen-Duiveland. In 2015 heeft hij in 
samenspraak met de musea en de gemeente de kadernota Naar een samenhangend 
museumbestel opgesteld. Als oud-Brouwenaar is Marco van Vulpen betrokken bij de nieuw 
opgerichte Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven. De kleinere musea op Schouwen-
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Duiveland hebben op voorhand aangegeven hierin geen belemmering te zien om Marco van 
Vulpen onderhavige onderzoeksopdracht te laten uitvoeren. 

Deze rapportage is tot stand gekomen in samenspraak met betrokken organisaties. Daartoe 
zijn bilaterale gesprekken gevoerd met de besturen van de betrokken musea en tussentijdse 
overleggen gevoerd met het dagelijks bestuur van de VMSD en met de beleidsadviseur van 
de gemeente. Ook zijn gesprekken gevoerd met betrokken deskundigen, waaronder de 
(voormalig en beoogd) educatiemedewerker, de museumadviseur van SCEZ en de externe 
pr/marketing-adviseur. Afrondend heeft een plenaire bijeenkomst plaatsgevonden met de 
besturen van alle kleinere musea en een delegatie van de VMSD dd. 20 augustus.   
 

1.4 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 (Uitgangssituatie) schetsen wij eerst een beeld van hoe de kleinere musea er 
op dit moment voor staan, mede aan de hand van de recente rapportage Schatkamers in 
Verbinding van Berends Beleid & Advies. Ook gaan wij in dat hoofdstuk op de vraag wat er 
voor nodig is om kleine musea succesvol te laten, op basis van praktijkervaringen elders en 
onderzoek van o.a. de landelijke Museumvereniging. In hoofdstuk 3 (Kleinere musea: 
probleem of kans?) geven we aan welke kansen er liggen voor de kleinere musea op 
Schouwen-Duiveland en welk economisch en maatschappelijk belang aan deze musea kan 
worden toegekend. In de volgende hoofdstukken werken we uit wat er voor nodig is om die 
museale kansen te grijpen. In hoofdstuk 4 doen we dat op inhoud en geven we aan welke 
aanscherping van de respectievelijke museale profielen wenselijk is. Op basis daarvan gaan 
we in hoofdstuk 5 in op de mogelijkheden die er liggen om meer te halen uit samenwerking 
en hoe dat kan bijdragen aan een betere presentatie van het Verhaal van Schouwen-
Duiveland. In hoofdstuk 6 tenslotte geven we aan wat qua organisatie nodig is aan 
professionele ondersteuning en hoe dat bestuurlijk kan worden vormgegeven.  
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Hoofdstuk 2 Uitgangssituatie  
 

2.1 De positie van kleine musea: In wankel evenwicht  
 
De museumsector in ons land doet het over het geheel genomen goed; bezoekersaantallen 
stijgen (in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld …) en gemiddeld genomen weten musea steeds 
meer eigen inkomsten te verwerven. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat het succes 
vooral bepaald wordt door de grote musea met hun blockbusters, in de grote steden en de 
randstad. De kleinere musea in de regio hebben het moeilijk; bezoekersaantallen staan daar 
juist onder druk, vrijwilligersbestanden vergrijzen en bijgevolg wordt het steeds lastiger de 
exploitatie rond te krijgen.  
 
Over de positie van de kleinere musea in ons land heeft de Raad voor Cultuur recent de 
noodklok geluid. In haar rapportage In wankel evenwicht (april 2018) pleit de Raad voor 
Cultuur er voor de kleinere musea beter te ondersteunen, omdat juist deze musea met hun 
collecties en verhalen waardevol zijn voor het cultuurhistorische besef van inwoners uit 
steden, dorpen en streken, bijdragen aan de beleving daarvan en – mits goed gebracht – ook 
een aantrekkingskracht kunnen uitoefenen op bezoekers/toeristen. De Raad voor Cultuur 
geeft aan dat ondersteuning van de kleinere musea broodnodig is door meer financiële 
ondersteuning en professionele ondersteuning te bieden, betere en betaalbare toegang te 
verschaffen tot collecties van de grote musea en de onderlinge samenwerking tussen musea 
te stimuleren.  
 

2.2 Wat is nodig om de positie van kleine musea te versterken? 
 
Over de positie van de kleinere musea in de regio, zijn de laatste jaren verschillende 
publicaties en rapporten verschenen, o.a. de Museumvereniging en de Raad voor Cultuur. 
Deze publicaties en rapporten zijn vrij eensluidend over wat er nodig is om (ook) van kleinere 
musea aantrekkelijke en duurzame voorzieningen te maken, met breed draagvlak in de 
(lokale) samenleving.  
 
De opgave waar de kleine musea in de regio voor staan, kan als volgt worden samengevat:    
• Zorg voor een onderscheidend museaal profiel: 
- Breng focus aan in het verhaal van jouw museum. Beter een enkel thema goed 

gepresenteerd, dan van alles wat. 
- Speel met je presentatie (vaste opstelling, wisseltentoonstellingen) in op de wensen van 

het publiek: verrassende presentatievorm, als het even kan verhalend, niet (alleen) 
statisch, maar (ook) interactief, verdiepende voor de ‘die-harts’. 

- Denk ook buiten de muren van het museum: welke points of interest in de omgeving 
passen bij het verhaal van jouw museum? Zijn die in de presentatie mee te nemen? 

- Verbind het verleden met het heden en de toekomst. 
• Verbind je met de lokale samenleving: 
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- Bied een platform voor inwoners die geïnteresseerd zijn in jouw museale thema’s c.q. 
het erfgoed van jouw dorp, stad of streek. 

- Wat kun jij betekenen voor andere maatschappelijke organisaties in de buurt (welzijn, 
zorg, onderwijs)? 

- Welke stakeholders zijn voor jouw museum van belang (gemeente, 
bewonersplatforms/dorpsraad, lokale bedrijven, middenstand, pers) en wat kun je 
doen om met hen in contact te staan van deze stakeholders. 

• Vergroot de slagkracht van je organisatie: 
- Wie niet sterk is moet slim zijn; zoek de samenwerking op met verwante 

musea/organisaties in de regio. 
- Werk samen met commerciële aanbieders die ook jouw doelgroep bedienen 

(arrangementen, gezamenlijke publieksagenda’s).  
- Organiseer professionele ondersteuning, mogelijk vanuit een groter museum, mogelijk 

vanuit de samenwerking met verwante kleine musea.  
 

2.3 Analyse (kleinere) musea Schouwen-Duiveland; Schatkamers in Verbinding 
 
De recente rapportage Schatkamers in verbinding van Berends Beleid & Advies bevat een 
SWOT-analyse van hoe de musea op Schouwen-Duiveland er voor staan. Voor de kleinere 
musea luidt die kort samengevat: 
 
Sterk Zwak 
De historische locaties, collecties en 
(lokale) verhalen 

Grote afhankelijkheid van vrijwilligers 

Inzet van medewerkers en vrijwilligers Onvolkomen organisatie (collectiebeheer en 
financiën) 

 Communicatie 
 Beperkte ruimte voor aanpassingen in de 

presentatie 
Kans Bedreiging 
Meer educatie Te weinig vernieuwing in presentatie 
Samenwerking van de musea in pr Afname van financiële middelen 
Lokale samenwerking  

 
Verder constateert Berends Beleid & Advies in zijn rapportage: “Kijkend naar het totale 
verhaal van cultuurhistorie op Schouwen-Duiveland ontbreekt er nog een overkoepelende 
visie, verdienen de lokale collecties een sterkere profilering en kunnen ten gevolge daarvan 
collectiedelen die minder met het eiland te maken eventueel worden afgestoten, zeker als er 
door nadere profilering ruimte voor nieuwe collectieonderdelen zou moeten komen. Maar in 
de beleving van de cultuurhistorie van het eiland hoeft de focus niet uitsluitend meer te 
liggen op een collectie, ook andere vormen van beleving zijn, zeker gezien de behoeften van 
de hedendaagse toerist, mogelijk”. 
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Aan belangrijkste opgaven voor de groep kleinere musea noemt Berends Beleid & Advies 
samengevat:  
• Meer lokaal draagvlak en de daaruit voortkomende aanwas van vrijwilligers; vrijwilligers 

meer voor projecten dan jaren durend (bestuur)werk. 
• Een rijker ingevulde profilering van de musea met wat meer eigentijdse beleving van het 

verhaal;  
• Meer slagkracht in organisatie, communicatie en bedrijfsvoering. 
 
De door Berends Beleid & Advies genoemde ontwikkelopgaven zijn wat ons betreft goed 
gekozen. Ze sporen ook volledig met de aanbevelingen die vanuit landelijke analyses door 
o.a. de Museumvereniging en de Raad voor Cultuur worden gedaan. 
 
Berends Beleid & Advies tekent bij de drie genoemde opgaven aan dat voor de komende 
periode de meest wezenlijke is: meer slagkracht in organisatie, communicatie en 
bedrijfsvoering. “De vernieuwing in profiel en draagvlak zal meer van buiten moeten komen. 
Alleen als de slagkracht beter wordt, is er vernieuwing op andere gebieden mogelijk en kan 
ook het lokale draagvlak van de kleine musea groeien, waaronder de groei in vrijwilligers. In 
de afgelopen drie jaar zijn er dankzij de samenwerkingsprojecten op deelterreinen voor alle 
musea weliswaar stappen voorwaarts gezet, maar dat heeft niet tot grotere individuele 
slagkracht van de kleine musea geleid”. 
 
Wij kunnen deze prioritering als zodanig onderschrijven, maar voegen daar aan toe dat het  
ook hoog tijd is om een meer inhoudelijke stip op de horizon te zetten: wat is het 
onderscheidende museale profiel van de afzonderlijke (kleinere) musea en hoe draagt dat bij 
aan het grotere Verhaal van Schouwen-Duiveland? Het heeft alleen zin om meer slagkracht in 
organisatie, communicatie en bedrijfsvoering te bewerkstelligen wanneer er ook een 
toekomstperspectief op inhoud ligt, zowel voor elk van de kleinere musea afzonderlijk als 
voor het geheel van de musea op eiland c.q. het Verhaal van Schouwen-Duiveland. Vorm 
volgt inhoud. In deze rapportage schetsen wij daarom zowel een inhoudelijk 
ontwikkelperspectief per museum, als een visie het Verhaal van Schouwen-Duiveland als 
geheel, om vervolgens in te gaan op de vraag hoe een en ander bereikt en georganiseerd kan 
worden. Maar eerst gaan we in op de vraag of de kleinere musea als probleem of als kans 
moeten worden gezien … 
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Hoofdstuk 3 Kleinere musea: probleem of kans?  
 

3.1 Economisch belang 
 
Er valt echt winst te boeken; bewezen praktijkvoorbeelden  
Musea zijn in potentie van belang om bezoekers naar een stad of streek te trekken. Daarvoor 
hoef je geen Museum De Fundatie, Drents Museum of Rijksmuseum te zijn. Ook kleinere 
musea in meer perifeer gelegen gebieden kunnen bijdragen aan het toerisme. Juist in 
toeristische regio’s blijken musea een waardevol onderdeel te kunnen zijn van de beleving 
van het gebied en daarmee een belangrijk onderdeel van de toeristische propositie.  
 
In de rapportage Schatkamers in verbinding van Berends Beleid & Advies werd al gewezen op 
het succes van de musea op Ameland. Daar zijn de musea verenigd in een grotere museum 
organisatie: Stichting Amelander Musea (STAM). STAM omvat verschillende cultuurhistorische 
publieksattracties, waaronder het Bunkermuseum, het Natuurcentrum Ameland, het 
Landbouw- en Juttersmuseum, Maritiem Centrum Abraham Fock, de Vuurtoren, Molen De 
Phenix en Cultuurhistorisch Museum Sorgdrager. STAM trekt jaarlijks zo’n 150.000 betalende 
bezoekers en daarnaast nog eens zo’n 100.000 bezoekers rondom specifieke evenementen. 
Dat zijn forse publieksaantallen. Natuurlijk vormen de musea van STAM niet de 
hoofdaanleiding om naar Ameland te gaan, maar ze dragen wel bij aan de aantrekkelijkheid 
om naar Ameland te gaan. En ze vormen aantrekkelijke voorzieningen voor als het even wat 
minder mooi weer is om naar het strand te gaan. Ook zijn de musea opgenomen in een 
bredere aanpak om toeristen goed te bedienen. Zo vormen ze de knooppunten van fiets- en 
wandelroutes over het eiland. Ameland trekt jaarlijks zo’n 600.000 toeristen die goed zijn 
voor ca. 2 miljoen overnachtingen.  
 
De krachtenbundeling van cultuurhistorische plekken en musea op Ameland staat in de 
museumsector bekend als het Amelander Model en heeft ook op ander plekken in ons land 
navolging gekregen. Bijvoorbeeld op Texel waar Ecomare, Museum Kaap Skil, Vuurtoren 
Texel en de Oudheidkamer zijn ondergebracht in de Stichting Texelse Musea. Met de vier 
locaties worden jaarlijks zo’n 450.000 bezoekers bediend. Natuurlijk is Ecomare van oudsher 
de grote publiekstrekker, maar ook de andere locaties trekken volop publiek. Zo trekt 
Museum Kaap Skil jaarlijks zo’n 70.000 bezoekers. Ook voor Texel geldt dat de musea het 
vooral moeten hebben van de toeristen die toch al naar het eiland komen. Texel trekt 
jaarlijks een kleine 900.000 toeristen, met ca. 3 miljoen overnachtingen. 
 
Toeristisch beleid Schouwen-Duiveland 
De gemeente Schouwen-Duiveland heeft in 2011 de toekomstvisie Tij van de Toekomst 
opgesteld. Deze visie is nog steeds actueel en vormt een belangrijke bouwsteen van het 
nieuwe collegeprogramma. Tij van de Toekomst gaat uit van drie overkoepelende thema’s:  
• Wonen; 
• Werken; 
• Verblijven. 
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De missie van Tij van de Toekomst is als volgt geformuleerd: “De dynamiek en veelzijdigheid 
van water, land, natuur en cultuur maken van ons eiland een geliefde vakantiebestemming. 
In de komende dertig jaar koesteren, versterken en verduurzamen we die onderscheidende 
kwaliteiten en blijft recreatie en toerisme een belangrijke, zo niet dé belangrijkste 
economische sector”. 
 
Uit het in 2016 uitgevoerde toeristisch imago-onderzoek van Right Marktonderzoek komt de 
onderstaande top-10 van aanleidingen om naar Schouwen-Duiveland te komen: 
1. Natuur (83%) 
2. Cultuur / historie (69%) 
3. (Actief) er op uit (67%) 
4. Wandelmogelijkheden (62%) 
5. Kust / strand (61%) 
6. Culinair (60%) 
7. Winkelen (50%) 
8. Bezoeken attracties 42% 
9. Fietsmogelijkheden (39%) 
10. Bezoeken evenementen (34%) 
 
In de concept Agenda Toerisme 2018 - 2026 wordt terecht als sterk punt van Schouwen-
Duiveland genoemd het grote aanbod in cultuur en historie. Als zwak punt wordt genoemd 
geen herkenning als jaarrond-bestemming en Zierikzee als monumenten en maritieme stad 
onvoldoende geprofileerd. Als kans wordt genoemd de verlenging van het seizoen 
(winterperiode) en het beter benutten van de ‘schouderseizoenen’, waarvoor 
slechtvoorzieningen nodig zijn. Dat zou o.a. kunnen door ‘beleving en storytelling centraal te 
stellen in de ervaring van onze cultuurhistorie’, zo wordt in de nota gesteld. ‘Hieraan 
koppelen we pakkende jaarrond doe-activiteiten, vooral gericht op kinderen'.  
 
Met jaarlijks 5,2 miljoen overnachtingen, nog eens 3,2 miljoen dagtoeristen, € 245 miljoen 
aan inkomsten uit toerisme en zo’n 15.600 banen in de toeristisch-recreatieve sector speelt 
Schouwen-Duiveland in vergelijking met genoemde praktijkvoorbeelden van Texel en 
Ameland een divisie hoger. Gek genoeg geldt dat niet voor de bezoekersaantallen bij de 
eilandelijke musea; de bezoekersaantallen van de musea op Schouwen-Duiveland liggen 
verhoudingsgewijs ver onder het niveau van Texel en Ameland. In afgeronde getallen trekken 
de musea op Schouwen-Duiveland de volgende bezoekersaantallen: 
• Watersnood Museum: 90.000; 
• Stadhuismuseum Zierikzee: 23.000; 
• De zes kleinere musea bij elkaar: 25.000. 
 
Er is geen hogere wiskunde voor nodig om te concluderen dat er qua bezoekersaantallen op 
het gebied van musea/cultuurhistorie op Schouwen-Duiveland nog een wereld te winnen valt. 
Met de praktijkvoorbeelden van Ameland en Texel voor ogen, kunnen ook de kleinere musea 
hierbij een rol van betekenis spelen.  
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Met het beter benutten van de museale en cultuurhistorische kwaliteiten van Schouwen-
Duiveland kan ook naadloos worden ingespeeld op de behoeften die bezoekers van 
Schouwen-Duiveland hebben; als nr. 2 aanleiding om naar het eiland te komen wordt immers 
genoemd: cultuur/historie. Met het beter benutten van de museale en cultuurhistorische 
kwaliteiten als aanbod voor toeristen wordt ook ingespeeld op de ambities van Tij voor de 
Toekomst. 
 
Ten aanzien van de aanbevelingen van de concept Agenda Toerisme 2018-2026 liggen er 
concrete kansen voor de musea, ook de kleinere musea. De musea kunnen zich verder 
ontwikkelen als centra voor ‘beleving en storytelling’ van de cultuurhistorie van Schouwen-
Duiveland in alle seizoenen, jaarrond. Daarvoor is nodig dat de musea hun aantrekkelijkheid 
voor toeristen verder vergroten. Het zou goed zijn de potentie van de musea en de kansen 
die er liggen om de beleving van het eiland verdergaand te vergroten, concreet te benoemen 
in de definitieve rapportage van de Agenda Toerisme 2018-2026. Vanuit de musea 
constateren wij een grote bereidheid om hierin samen op te trekken met het platform 
toerisme en te participeren in werkgroepen voor de uitvoering. 
 
We concluderen dat (ook) de (kleinere) musea op Schouwen-Duiveland een economische 
waarde vertegenwoordigen en die nog onvoldoende wordt benut. Om de economische waarde 
van de musea beter te benutten als aantrekkelijke, jaarrond publieksattracties, zal het 
aanbod van de afzonderlijke musea moeten worden versterkt en zal de slagkracht van de 
museumorganisaties moeten worden vergroot. 
 

3.2 Maatschappelijk belang 
 
In het erfgoedveld wordt veel onderzoek gedaan naar placemaking ofwel: hoe erfgoed een 
plaats betekenis geeft en tegelijkertijd gemeenschapszin kan bevorderen. Er zijn 
verschillende manieren waarop erfgoed een rol speelt in het vormen van gemeenschappen: 
als setting, als focus en als platform. In het eerste geval (setting) gaat het om het 
reactiveren van de gemeenschap, waardoor erfgoed een nieuwe invulling en betekenis krijgt; 
het vormt het decor voor activering van gemeenschapszin. In het tweede geval (focus) staat 
het erfgoed meer centraal. Burgers komen samen om erfgoed te bespreken, te restaureren 
en er storytelling mee te bedrijven. In beide gevallen wordt het erfgoed gebruikt voor een 
gemeenschappelijk verhaal. Deze twee manieren van omgang met erfgoed komen bijeen in 
de derde rol: erfgoed als platform. Erfgoed draagt bij aan een manier van het organiseren 
van dingen, om samen bijeen te komen en te werken aan de verhalen van de gemeenschap.  
 
De rol die musea en erfgoed kunnen spelen bij het bevorderen van gemeenschapszin sluit 
goed aan bij de doelstellingen van het nieuwe college. In het Collegeprogramma staat onder 
de kop Leefbare kernen met betrokken bewoners: “We faciliteren sociaal maatschappelijke en 
culturele initiatieven van burgers die de leefbaarheid bevorderen als deze voldoende 
draagvlak hebben en voorzien in een gezamenlijk gevoelde behoefte. Daarbij willen we 
initiatieven uitdrukkelijk niet overnemen maar ondersteunen waar dit nodig is”. 
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De kleinere musea op Schouwen-Duiveland vormen op zichzelf al levendige 
erfgoedgemeenschappen. Op dit moment zijn de 6 kleinere musea al zo’n 200 vrijwilligers 
actief. Niettemin staat de sociaal-maatschappelijk functie van de kleinere musea onder druk: 
het blijkt steeds lastiger vrijwilligers en bestuursleden te vinden. Ook andere vormen van 
betrokkenheid van inwoners bij hun plaatselijke museum zijn nog beperkt. Om het erfgoed 
en de musea in de verschillende kernen een meer prominente rol te geven bij het bevorderen 
van gemeenschapszin zullen nieuwe wegen moeten worden bewandeld. Gelukkig worden 
daartoe al nieuwe initiatieven ondernomen. Zo onderzoekt Streek- en Landbouwmuseum 
Goemanszorg hoe zij zich meer kan verbinden met de erfgoedkwaliteiten van Dreischor 
(‘mooiste ringdorp van Zeeland’) en met ondernemers die zich ook richten op de 
toeristenmarkt (arrangementen). Een en ander als gezamenlijke opgave van inwoners en 
lokale partijen om Dreischor beter op de kaart te zetten. Een ander voorbeeld is te vinden in 
Brouwershaven, waar vanuit de inwoners een Stadsvisie is ontwikkeld, waarbinnen cultuur en 
erfgoed een belangrijke pijler vormt om het stadje weer aantrekkelijk te maken voor 
toeristen en de gemeenschapszin te bevorderen.  
 
We concluderen dat (ook) de (kleinere) musea en het erfgoed in de verschillende kernen een 
belangrijke rol kunnen spelen bij het bevorderen van gemeenschapszin. Ook constateren we 
dat het bevorderen van gemeenschapszin middels cultuur en erfgoed een belangrijke 
doelstelling vormt voor het nieuwe college. Ook in dit opzicht ligt er dus een kans voor de 
(kleinere) musea.  
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Hoofdstuk 4 Aanscherping museale profielen 
 

4.1 Vooraf 
 
In Schatkamers in verbinding maakt Berends Beleid & Advies een onderscheid in drie 
‘museumclusters’: 
• Het Watersnoodmuseum als zelfstandige entiteit; 
• De buitenmusea (in alfabetische volgorde: Brouws Museum, Brusea, De Burghse Schoole, 

Goemanszorg); 
• Zierikzee (in alfabetische volgorde: Cameramuseum, Museumhaven, Stadhuismuseum). 
 
In deze rapportage gaat het om de kleinere musea, dat wil zeggen de musea die anders dan 
het Watersnoodmuseum en het Stadhuismuseum geen beroepskrachten in dienst hebben. 
Dus: Brouws Museum, Brusea, De Burghse Schoole, Streek- en Landbouwmuseum 
Goemanszorg, Cameramuseum en Museumhaven Zeeland. 
 
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland heeft in haar rapportage Inventarisatie Collecties Acht 
Musea Schouwen-Duiveland (2016) opgeroepen tot betere profilering van de musea op 
Schouwen-Duiveland. In dit hoofdstuk vatten wij eerst kort samen wat SCEZ heeft gemeld 
over de noodzaak tot scherpere profilering. Vervolgens schetsen wij voor elk van de kleinere 
musea (cluster buitenmusea en cluster Zierikzee) een ontwikkelperspectief op inhoud, met 
een voorstel voor aanscherping van het museale profiel.   
 

4.2 SCEZ: noodzaak tot betere profilering 
 
Om te komen tot aantrekkelijke publiekstrekkers geeft de SCEZ-rapportage uit 2016 een 
goed beeld van de opgave tot betere profilering: “Vertellen de acht musea van Schouwen-
Duiveland samen de geschiedenis van het eiland, zoals op de nieuwe folder wordt verwoord? 
De geografische gebondenheid van de collecties en de doelstellingen van de musea tonen aan 
dat slechts 32% van de museale collecties gericht is op de regio Schouwen-Duiveland. Dus zo 
‘Schouwen-Duivelands’ is de collectie op het eiland niet. En willen alle musea gezamenlijk wel 
het ‘Verhaal van Schouwen-Duiveland’ vertellen? Elk museum op het eiland heeft zijn eigen 
karakter en eigenheid, maar een overkoepelende visie ontbreekt. 
Musea spelen met de door hen beheerde voorwerpen een belangrijke rol in de overdracht van 
kennis over en inzicht in de omgevingsgeschiedenis. Maar wat opvalt is dat veel musea hun 
regionale en lokale collecties kunnen verbeteren, door zich scherper te profileren en 
veelvoorkomende en algemene collecties af te stoten. Door de regionale gebondenheid nog 
kritischer te benaderen, duidelijke keuzes te maken en accenten te leggen kan de uniciteit 
van de streek nog beter gepresenteerd worden. Door overlap en dubbeling tegen te gaan, 
worden afzonderlijke collecties sterker en kunnen betrokken musea zich beter profileren. 
Provinciaal en gemeentelijk museumbeleid kunnen hiertoe aanzetten. Maar de motivatie voor 
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collectieprofilering en collectiemobiliteit moet toch vooral vanuit de museumwereld zelf 
komen.” 
 
In de bijlage hebben wij vanuit de SCEZ-rapportage voor elk van de kleinere musea 
basisinformatie opgenomen over hun collectie. 
 
In de gesprekken die wij met elk van de kleinere musea hebben gevoerd, hebben wij de 
bereidheid geproefd om aan de oproep van SCEZ tegemoet te komen. En daadwerkelijk te 
komen tot een aanscherping van het museale profiel, met scherpe keuzes op thema ’s en 
daarmee op profilering van de collecties en uitwisseling. Voor elk van de kleinere musea 
hebben we een aansprekend ontwikkelperspectief kunnen benoemen.  
 

4.3 Brouws Museum 
 
Recent is in Brouwershaven een Stadsvisie opgesteld. Niet vanuit een ivoren toren, maar 
door de inwoners en vertegenwoordigers van lokale organisaties en ondernemers. De 
Stadsvisie bestaat uit een aantal programmalijnen om het stadje te revitaliseren. Eén van de 
programmalijnen van de stadsvisie is: de aantrekkelijkheid van Brouwershaven als 
toeristisch-recreatieve bestemming te vergroten en daartoe te komen tot een samenhangend 
aanbod van culturele evenementen en erfgoedpresentaties. Om deze programmalijn uit te 
kunnen voeren is de Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven opgericht.  
 
Voor wat betreft de erfgoedpresentaties heeft de Stichting Cultuur & Erfgoed in samenspraak 
met de Stadsraad, de ondernemersvereniging en de initiatiefnemers van de Stadsvisie de 
volgende sleutelprojecten benoemd: 
• De Gouden Eeuw van Brouw. Als het even kan in het koor + consistorie van de Grote of 

Sint Nicolaaskerk. Vaste presentatie over de ontstaansgeschiedenis van Brouwershaven, 
de zeehandel, de Spaanse overheersing en over Jacob Cats. Multimediale presentatie; 
Vadertje Cats neemt ons mee in de verhalen van Brouw. Ondersteund met bijzondere 
documenten/collectie. Ruimte voor wisseltentoonstellingen.   

• In de nabijheid van het Tonnenmagazijn: het verhaal van Brouwershaven als de 
voorhaven van Rotterdam; het loodswezen/betonning. Buitenpresentatie, openbaar 
toegankelijk. Met opengewerkte/bewerkte tonnen, waarin bijzonderheden over het 
loodswezen, de vaargeulen en de aanleg van de Nieuwe Maas (waarmee een einde kwam 
aan Brouwershaven als voorhaven van Rotterdam) worden gepresenteerd. Mooi ensemble 
buiten, hufterproof. Met QR-code of app met verdiepende informatie.            

• In de oude haven: het verhaal van de garnalenvangst door de eeuwen heen. Op een 
oude, authentieke garnalenkotter. Multimediale presentatie aan boord, in combinatie 
authentieke objecten (netten, korven) en oral history/filmpjes van Brouwenaren die nog 
actief zijn geweest in de garnalenvangst. Garnalenkotter kan op de kant (werfsfeer). ‘s 
Zomers mogelijk ook als rondvaart. Inclusief broodje garnaal!          

• De Trappen van Brouw; erfgoedwandeling. Standbeeld van Jacob Cats plaatsen op een 
fraai plateau; monumentale blikvanger: de Trappen van Brouw. Op de trappen kunnen 
bezoekers even verpozen, ijsje eten enz. Tevens alternatieve tribune bij buitenoptredens. 
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Staande wanden van de trappen als dragers van beeldinformatie over de verhalen van 
Brouw. Drie traptreden; drie erfgoedthema’s (zoals boven genoemd). De Trappen van 
Brouw vormen het startpunt van een erfgoedwandeling langs de cultuurhistorische 
hoogtepunten van Brouw. 

• De nog aanwezige Vestingwal weer beleef- en ervaarbaar maken.  
 
De vaste erfgoedpresentatie over de Gouden Eeuw van Brouw is gedacht als 
doorontwikkeling van Brouws Museum. De locatiekeuze van de Grote Kerk of Sint 
Nicolaaskerk is ook van strategisch belang. Voor dit monumentale gebouw wordt momenteel 
een herbestemming gezocht. Insteek daarbij is de combinatie van een commerciële 
kostendrager, mogelijk in de sfeer van horeca met brouwerij, met een publieksfunctie, in 
casu Brouws Museum nieuwe stijl c.q. De Gouden Eeuw van Brouw.  
 
De Grote of Sint Nicolaaskerk (beschermheilige van de zeevarenden) is ruimtelijk en mentaal 
een prima plek voor het museale verhaal van de Gouden Eeuw van Brouw. Zeker in de 
gedachte combinatie met horeca ontstaat tevens een interessante propositie voor 
arrangementen en groepsontvangsten. 
 
Brouws Museum heeft de afgelopen jaren de nodige problemen ondervonden met het vinden 
van vrijwilligers. Met de Stadsvisie en de activiteiten van Stichting Cultuur & Erfgoed 
Brouwershaven hebben zich inmiddels nieuwe vrijwilligers aangemeld. Het ligt in de 
bedoeling deze vrijwilligers duurzaam te betrekken bij de erfgoedpresentaties. Daarbij is de 
kennisoverdracht en participatie van Brouws Museum cruciaal. 
 
 
Naast genoemde sleutelprojecten wil Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven ook cultuur- 
en erfgoedmanifestaties organiseren. Zo wordt in september van dit jaar de manifestatie 
Dichter bij Cats georganiseerd, in samenwerking met Brouws Museum en de Zeeuwse 
Bibliotheek. Om te vieren dat het dit jaar 400 jaar geleden is dat Jacob Cats debuteerde als 
dichter met zijn Sinne- en Minnebeelden. De manifestatie bestaat uit een tentoonstelling en 
een gevarieerd programma met optredens en lezingen.   
 

4.4 Brusea 
 
Brusea heeft een uitgebreide collectie, met een accent op de mosselcultuur. Het bestuur is 
graag bereid mee te gaan in een aanscherping van het museumprofiel. Waar Brusea nu als 
Visserijmuseum en Oudheidkamer door het leven gaat, wordt onderkend dat verdere 
specialisering en profilering op het thema Mosselcultuur kansen biedt. De collectie biedt daar 
alle aanleiding toe, maar ook het gegeven dat Bruinisse de ‘hoofdstad van de mosselvisserij’ 
vormt. 
 
De huidige vaste presentatie in Brusea kenmerkt zich door een grote hoeveelheid informatie 
en collectie. We zien mogelijkheden die vaste presentatie te herschikken en aantrekkelijker te 
maken vanuit het hoofdthema van de Mosselcultuur: 
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• Informatie en collectie over het thema Mosselcultuur in een nieuwe eigentijdse 
presentatievorm brengen, langs een paar verhaallijnen: 
- Ontwikkeling van de mosselkweek door de eeuwen heen. Ook met het verhaal van de 

mosseloorlogen tussen de visserijgemeenschappen van o.a. Yerseke, Tholen en 
Reimerswaal. 

- Ontwikkeling van de schepen/vloot waarmee de mosselen werden en worden 
binnengehaald. Daarin ook het verhaal van het ‘kreunende kromhoutje’: het kraken 
en piepen van de houten vissersschepen die mee moesten in de vooruitgang, waarbij 
de zeilen werden vervangen door een motor in een schip dat daar niet voor gebouwd 
was.  

- Wat kun je doen met de mossel? Eten natuurlijk! Maar ‘wist u dat’ mosselen ook 
gebruikt worden voor lijmproductie? 

- Het leven in een mosseldorp. In deze verhaallijn aandacht voor het sociale aspect. De 
oudheidkamer beoogt een beeld te geven van een vissersgezin anno 1900. Met een 
stevige restyling van de oudheidkamer kan dit worden verbeterd. Mogelijk met 
inschakeling met stylist/ontwerper van het Zeeuws Museum. In deze verhaallijn ook 
aandacht voor de mosseloproer van 1773.  

• Bij een herschikking van de vaste presentatie ook meer aandacht te besteden aan de 
mosselcultuur van vandaag de dag. Met een beeld van de moderne vissersvloot die vanuit 
Bruinisse de mosselen vangt. En een multimediale presentatie van nieuwe technieken 
voor de mosselkweek, o.a. de hangcultuur en het verkrijgen van het mosselzaad. Zo’n 
multimediale presentatie geeft een beeld van de actuele mosselvisserij in Bru en zou dan 
ook als coproductie met de lokale mosselbedrijven moeten worden opgezet. Daarover 
zullen de banden met de Bruse Visserijvereniging worden aangehaald. 

• Bij een herschikking van de vaste presentatie zou ook gekeken moeten worden of er 
substantieel ruimte kan worden vrijgespeeld voor wisseltentoonstellingen. In een ruimte 
voor wisseltentoonstellingen kunnen specifieke onderdelen van de mosselcultuur nader 
worden belicht, bijvoorbeeld in samenwerking met het Oosterscheldemuseum in Yerseke, 
dat ook aandacht besteedt aan de mossel- en oestervisserij. Ook kunnen 
wisseltentoonstellingen worden gepresenteerd vanuit de samenwerking met de musea op 
Schouwen-Duiveland.  

 
In de huidige opzet kent Brusea al een aantal interactieve elementen. Zo is er voor de jeugd 
een speurtocht en een werktafel waaraan geknutseld kan worden met mossel- en 
oesterschelpen. Voor volwassenen is er de mogelijkheid om zelf bolussen te bakken en 
mosselen te koken. Bij een herschikking van de vaste presentatie zou bezien kunnen worden 
of deze op zich goed bedachte activiteiten nog wat verder aangekleed kunnen worden, zodat 
ze ook volwaardig onderdeel kunnen zijn van een arrangement voor groepen. 
 
Over arrangementen gesproken: met een geactualiseerde presentatie liggen er kansen om de 
samenwerking met bedrijven in de mosselcultuur aan te halen: 
• Met enkele mosselvissers de mogelijkheid van een rondvaart aan te bieden; 
• Met de visrestaurants en viswinkels een kortingsarrangement. 
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Met een verdere focus op het hoofdthema van de mosselcultuur is er een goed vertrekpunt 
om de collectie nog eens teen het licht te houden. Zo zou de omvangrijke collectie 
huishoudelijke artikelen en inventaris voor een deel ontzameld kunnen worden. De collectie 
klederdracht en speelgoed zou uitgesorteerd kunnen worden en voor een deel overgeheveld 
naar andere musea. De meekrapcollectie zou beter tot z’n recht kunnen komen bij het 
Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg, waar meekrap een van de hoofdthema’s. 
Omgekeerd zou vanuit de andere musea gekeken moeten worden of er collectie is die beter 
bij Brusea past. Al met al denken we dat voor Brusea tot een meer compacte collectie 
gekomen kan worden die gemakkelijker op orde te houden is qua collectiebeheer en –
registratie. 
 
Het bestuur van Brusea geeft aan graag bereid te zijn te komen een aanscherping van het 
museum in bovenstaande zin. Maar dat kan niet op eigen kracht. Om de beoogde 
aanscherping te kunnen bewerkstelligen is professionele ondersteuning nodig. Daarover meer 
in hoofdstuk 5.  
 

4.5 De Burghse Schoole 
 
Museum De Burghse Schoole is onderdeel van Stichting Westerschouwen Kultureel (SWK). 
Museum De Burghse Schoole heeft een focus op een beperkt aantal thema’s: het onderwijs 
van ca. 100 jaar geleden en de vroegmiddeleeuwse tijd, toen de Vikingen ook de Zeeuwse 
kust afstroopten, waaronder de Kop van Schouwen. 
 
Het thema ‘onderwijs’ heeft als zodanig niet specifiek iets met het Verhaal van Schouwen-
Duiveland te maken, maar is wel legitiem, omdat De Burghse Schoole zich in een historisch 
schoolgebouw bevindt. In De Burghse Schoole is een klaslokaal helemaal ingericht in de sfeer 
en met het meubilair van hoe een school was zo’n 100 jaar geleden. Wat De Burghse Schoole 
op dit punt aantrekkelijk maakt voor groepen en toeristen, is dat de mogelijkheid wordt 
geboden om in groepsverband een les te volgen en je het gevoel te geven of je honderd jaar 
terug in de tijd wordt gezet. De Burghse Schoole kan daartoe een acteur inzetten die ‘zijn 
leerlingen’ taal- en rekenles geeft: Ot en Sien van het leesplankje, rekenen met het telraam 
en schrijven op een lei, zittend in de schoolbank. Wij denken dat het thema onderwijs, zoals 
neergezet door De Burghse Schoole aantrekkelijk is voor groepsbezoeken waarin het nuttige 
met het aangename wordt verenigd. Als beleving voor gezinnen met kinderen, families en 
vriendengroepen die op vakantie zijn in Zeeland/ Schouwen-Duiveland en die iets bijzonders 
willen beleven voor als het even wat minder mooi weer is. Ook een prima attractie voor 
groepsreizen van touroperators met een seniorenpubliek. 
 
Als ontwikkelperspectief op het thema onderwijs noemen wij de volgende punten: 
• Het belevingselement, c.q. werken met acteurs zou verder kunnen worden uitvergroot. 

Dat wil zeggen: 
- Actief promoten en als arrangement in de markt zetten. 
- Publiek ‘meevoeren’ naar 100 jaar terug, bijvoorbeeld met een eenvoudig kledingstuk 

(pet, muts). 
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- Acteurs verder trainen op onderwijsmethoden van 100 jaar terug, met oog voor de 
beleving en voor de verschillen met lesmaterialen van vandaag de dag.  

• De onderwijscollectie is momenteel wel heel omvangrijk. Omdat in onze ogen niet zozeer 
de museale kwaliteit van de onderwijscollectie centraal staat, maar meer het 
belevingsaspect, zou de collectie compacter kunnen worden gemaakt. 

• Bij beleving en groepsontvangst zou horeca goed passen. Hierop komen we onderstaand 
terug bij de ruimtelijke aspecten. 

 
De vroegmiddeleeuwse tijd; het verhaal van de ringburgwal en de Vikingen. Dit is een 
hoofdthema dat van alles te maken heeft met Schouwen-Duiveland. Vanaf ca. 900 stroopten 
de Vikingen de Wets-Europese kusten af. Zeeland kende toen een enkele rijke 
nederzettingen, onder andere die van Scaltheim op de Kop van Schouwen. Om zich tegen de 
Vikingen te beschermen hadden de inwoners van Scaltheim hun nederzetting versterkt met 
een ringwalburg. De ringburgwal ligt pal naast Museum De Burghse Schoole. Op initiatief van 
Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek is in 2007 een 
reconstructieplan van de ringwalburg uitgevoerd. Het binnenterrein is opgehoogd en de 
aarden wal is met inbegrip van de houten palissade gedeeltelijk teruggebracht. Ook is een 
toegangspoort gereconstrueerd. Vanaf het museum is een mooie wandeling te maken over ’t 
Hoge Burgh, een eeuwenoud pad dat dwars over dit beschermde archeologische monument 
loopt. 
 
Ontwikkelperspectief hoofdthema Verhaal van de ringwalburg en de Vikingen. Dit hoofdthema 
is als zodanig zeer onderscheidend en tot de verbeelding sprekend. Ook het gegeven dat de 
ringburgwal naast Museum De Burghse Schoole ligt, biedt een unieke kans uit te pakken met 
dit verhaal. Met dat uitpakken valt in onze ogen nog winst te behalen: 
• Museum De Burghse Schoole zou zich kunnen ontpoppen tot bezoekerscentrum van de 

Karolingische ringwalburg. Dat zou kunnen door in het museum 1 zaal geheel te wijden 
aan dit thema en in een multimediale opzet met collectiepresentaties te verhalen over: 
- Hoe was het leven van de toenmalige bewoners van Scaltheim; waar bestonden ze 

van, hoe woonden ze? Daarbij ook het verhaal van de Brabers. 
- Hoe was de ringwalburg als verdedigingswerk opgebouwd? Een beeld van de 

aardenwal, de palissade en de gracht? Waren er in Zeeland meer van dit soort 
ringburgwallen? 

- Wat is het verhaal van de Vikingen, wat bewoog hen om hun gewelddadige 
strooptochten uit te voeren? Tot waar kwamen ze en hoe lang bleven ze? Heeft 
Scaltheim zich met succes kunnen verdedigen of niet? 

• De Ringwalburg zelf is weliswaar in 2007 gereconstrueerd, maar de belevingswaarde voor 
het publiek is nog beperkt. Het zou goed zijn om met Staatsbosbeheer als 
terreinbeheerder te bezien hoe de ringburgwal op locatie inzichtelijker en aantrekkelijker 
kan worden gemaakt voor het publiek. 

• De wandelroute van De Burgshe Schoole naar de Ringwalburg zou ook aantrekkelijker en 
informatiever kunnen worden gemaakt, o.a. met Vikingelementen.   
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Recent heeft de Stichting Westenschouwen Kultureel (SWK), waaronder Museum De Burghse 
Schoole valt, een eerste plan gemaakt om het verhaal van de Ringwalburg beter te kunnen 
vertellen. Het plan voorziet in: 
• Het plaatsen van een ‘klapbank’ of ‘ankerplaats’. Een ‘klapbank’ is een zitmeubel voor 

buiten waarop het publiek verhalen kan horen over de betreffende plek. Vanuit de 
gemeente bestaat reeds het plan om zo’n klapbank in Burgh te plaatsen. SWK stelt nu 
voor dat dan te doen bij de Ringwalburg en dan op deze ‘klapbank’ het verhaal van 
Scaltheim en de Vikingen te vertellen, mogelijk verteld als ‘ooggetuigenverslag’ van een 
inwoner van Scaltheim. 

• De route van De Burghse Schoole naar de Ringburgwal te verlevendigen met 
doorkijkpanelen. Doorkijkpanelen zoals die inmiddels al op verschillende plekken op het 
eiland zijn geplaatst om te herinneren aan de gekrompen en verzonken dorpen. In dit 
geval wil SWK graag doorkijkpanelen plaatsen die laten zien wat hoe zo’n ringwalburg 
was opgebouwd en welke functies de Ringwalburg accommodeerde, maar ook beelden 
van de Vikingen.  

• Replica’s historische huisjes. SWK stelt voor het eerdere idee om in de Ringwalburg 2 of 3 
replica’s van plaggen huisjes te plaatsen, nieuw leven in te blazen. In die huisjes kan dan 
een beeld worden gegeven van het leven in de Ringwalburg. Mogelijk te combineren met 
wat commerciële functies (bijvoorbeeld verkooppunt De Graanhalm). En te gebruiken als 
decor voor historische opvoeringen. 

 
De Burghse Schoole heeft nu 1 zaal voor wisseltentoonstellingen. Dat is op zich een goede 
zaak om herhalingsbezoek mogelijk te maken. Het maken van interessante 
wisseltentoonstellingen is echter geen sinecure. Het zou goed zijn om de samenwerking 
tussen de musea (ook) op dit punt aan te halen. Dat biedt de kans om hoogwaardige 
tentoonstellingen te maken over eilandbrede thema’s, waarbij elk museum het thema kan 
verbijzonderen voor de eigen streek. Bijvoorbeeld: 
• Verdronken Dorpen: eilandbrede tentoonstelling, met in dit geval verdiepende informatie 

over De Plompe Toren en het verhaal van verdronken dorp Koudekerke. 
• De strijd tegen het water. Een eilandbreed beeld van de impact die deze strijd heeft en 

heeft gehad op het landschap. Met in dit geval ook het verhaal van de duinen en de 
Rijksdominiale bossen en de Oosterscheldekering. 

 
De mogelijkheid bestaat om de naastgelegen woning bij het museum te betrekken 
(voormalige hoofdmeesterswoning). Dit biedt zou het museum enorm kunnen helpen om te 
komen tot een substantieel betere publiekspropositie: 
• Het schoolgebouw zelf biedt dan een structuur met drie zalen:  

- De onderwijsexperience. 
- Het verhaal van de ringburgwal en de Vikingen. 
- Ruimte voor wisseltentoonstellingen. 

• De hoofdmeesterswoning zou dan kunnen worden benut voor publieksvoorzieningen: 
- Een nieuwe, beter zichtbare entree. 
- Een ruimte waarin de hoofdthema’s van museum de Burghse Schoole worden 

geïntroduceerd en waarin middels de reeds beschikbare touchtable een overzicht 



 

23/47 Rapportage Toekomstperspectief kleinere musea Schouwen-Duiveland 

wordt geboden van de cultuurhistorische points of interest van de Kop van Schouwen 
(waaronder de monumenten(wandeling) en de andere Schatkamers op het eiland.  

- Eenvoudige, maar smaakvolle horecaruimte binnen en buiten in de tuin, annex aan de 
kruidentuin. 

- Een educatieruimte voor jong en oud; workshops en arrangementen in het kader van 
het toeristisch product i.s.m. lokale middenstand. 

- Boven: kantoor- en opslagruimte. 
 
En dan. De Kop van Schouwen kent nog een andere bijzondere wal: de Atlantikwall. In de 
duinen liggen nog bunkers die deel uitmaakten van de Atlantikwall. Er is een initiatiefgroep 
die werkt aan een plan om een van de bunkers voor het publiek toegankelijk te maken met 
daarin een presentatie over dit deel van de Atlantikwall. Een presentatie van de Atlantikwall 
maakt als zodanig geen deel uit van De Burghse Schoole (natuurlijk wel als point of interest 
op de touchtable), maar is beslist de moeite waard om gerealiseerd te worden. Het ligt dan 
voor de hand om dit aan te haken bij SWK, waaronder Museum De Burghse Schoole valt. Dit 
kan als positief neveneffect hebben dat de SWK qua bemensing nieuwe impulsen krijgt, met 
mogelijk ook nieuwe vrijwilligers. 
 

4.6 Streek- en landbouwmuseum Goemanszorg 
 
Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg is gesitueerd een prachtige rijksmonumentale 
boerderij en heeft ongeveer 5 jaar geleden een geheel nieuwe inrichting gekregen. De 
hoofdwoning is helemaal teruggebracht in de sfeer van begin 1900 met een deftige 
woonkamer, authentieke kelder, een verrassende bedstede, een knusse keuken en een 
originele opkamer. In de kamers zien we de bewoners van toen in de vorm van 
poppen/personages met authentieke klederdracht.  
 
Behalve het beeld dat gegeven wordt van het leven en werk op een grote boerderij rond 
1900 focust het museum op een beperkt aantal hoofdthema’s: 
• Meekrap. 
• Vlas. 
• Zeeuwse trekpaard. 
• (Landschappelijke) ontwikkeling van de streek. 
Deze thema’s worden belicht in de verschillende schuren van het boerderijcomplex.  
 
Voor kinderen is er een speelzolder, tevens educatieruimte. In de grote schuur is naast de 
vaste themapresentaties ook ruimte ingericht voor wisseltentoonstellingen. Op dit moment is 
dat een wisseltentoonstelling over het veranderd landschap van voor en na de 
watersnoodramp. Rondom het museum is een prachtige tuin aangelegd met oude en 
hedendaagse landbouwgewassen, kruiden en hoogstamfruitbomen. Museum Goemanszorg 
beschikt verder over een grote horecaruimte/museum café met buitenterras. Er worden 
demonstraties gegeven (vlas, hoefsmeden), rondleidingen verzorgd en arrangementen 
aangeboden, ook met een bezoek aan de nabijgelegen wijnboerderij. 
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Museum Goemanszorg lijkt de zaken goed op orde te hebben. En toch stagneren de 
bezoekersaantallen. Wat te doen? Als ontwikkelperspectief voor Goemanszorg kunnen de 
volgende punten worden benoemd: 
• Professionaliseren publiciteit en marketing. 
• Vrijwilligers gevraagd! 
• Museum positioneren als onderdeel van Zeelands mooiste ringdorp: Dreischor. 
• Nog meer focus en beleving op de hoofdthema’s. 
 
Professionaliseren publiciteit en marketing. Het aanbod van Museum Goemanszorg is de 
moeite waard niet alleen qua presentatie, maar ook aan proposities voor specifieke 
doelgroepen: aanbod voor kinderen, groepsarrangementen, rondleidingen enz. Het schort 
aan professionele capaciteit om het aanbod goed in de markt te zetten. Dit geldt natuurlijk 
ook voor de andere kleinere musea, maar voor Museum Goemanszorg is dit punt extra 
nijpend omdat het aanbod al op niveau is. In hoofdstuk 5 (Verhaal van Schouwen-Duiveland) 
en hoofdstuk 6 (Organisatorische vormgeving) gaan we hier nader op in en doen we een 
voorstel voor het beschikbaar krijgen van professionele capaciteit voor gezamenlijke 
publiciteit en marketing. 
 
Vrijwilligers gevraagd! Ook hier is Museum Goemanszorg niet uniek in. Ook de andere 
kleinere musea zijn zoekend om hun vrijwilligersbestand op peil te houden. Hoewel het 
vinden van geschikte vrijwilligers steeds lastiger lijkt te worden, denken we dat met enige 
professionele ondersteuning de kleinere musea geholpen kunnen worden in hun 
vrijwilligersbeleid. Voor het zoeken van nieuwe vrijwilligers kunnen gezamenlijke campagnes 
worden opgezet. Door dat eilandbreed te doen, denken wij dat in zijn totaliteit het aantal 
vrijwilligers kan groeien. Waar nu vooral in het eigen dorp/stadje wordt gezocht, kan het best 
zo zijn dat inwoners vanuit andere plaatsen op het eiland zich aangetrokken voelen tot een 
specifiek museum elders op het eiland. Dat zou zeker voor een Museum Goemanszorg 
kunnen gelden omdat de thematiek niet specifiek op Dreischor betrekking heeft, maar op het 
hele eiland. In hoofdstuk 5 en 6 doen wij ook dit punt een voorstel voor een gezamenlijke 
aanpak. 
 
Museum positioneren als onderdeel van Zeelands mooiste ringdorp: Dreischor. Museum 
Goemanzorg heeft als onderdeel van de afgesproken pilots uit het rapport Berends 
(Schatkamers in Verbinding) budget gekregen om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar 
de verbinding van het museum met erfgoedkern Dreischor:  
Pilot 1: Ontwikkeling erfgoedkern Dreischor met rol museum op het gebied van landbouw en 
landschap; voorbeeldproject voor mogelijk meer kernen. 
Erfgoed is meer dan musea, de gemeentelijke nota Erfgoedbeleid getuigt ervan. Zeker op 
Schouwen- Duiveland waar allerlei vormen van erfgoed te beleven zijn, waaronder monumenten, 
oude schepen, een archief (Gemeente Archief) en historische landschappen met archeologische 
monumenten. Zo lijkt het beschermde dorpsgezicht Dreischor vanwege de aanwezige 
cultuurhistorie een ideale plaats voor dagtoeristen om een authentieke totaalervaring te krijgen. 
Monumenten van buiten en enkele van binnen bekijken, rondwandelen in het ringdorp, aanwezige 
horeca als de wijnhoeve en boerderijwinkels bezoeken. 
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Museum Goemanszorg vertelt dan het verhaal over het ringdorp en de landbouw (voeding en 
vlas). En de landbouw niet alleen in historisch perspectief maar ook de huidige landbouw, wat 
voor het museum een kansrijke aanpassing van de huidige formule zal betekenen. Ook andere 
opgaven waar dit dorp voor staat kunnen meegenomen in de plannen. Een ontwikkelingsplan moet 
de grondslag zijn onder dit toekomstperspectief. Het zou tevens als inspiratie kunnen dienen voor 
de ontwikkeling van andere kernen. Het is in ieder geval een kansrijk project voor (Europese) 
fondsen. Essentieel is dat het plan past bij het gemeentelijk beleid en de dorpsvisie. Voor Museum 
Goemanszorg kan dit plan zowel meer lokaal draagvlak opleveren, als meer belevingswaarde 
voor zijn bezoekers. 
We onderschrijven van harte de insteek om de ontwikkeling van musea te verbinden met een 
dorps- of stadsvisie en aanknopingspunten te zoeken met andere kwaliteiten die vanuit 
toeristisch oogpunt interessant zijn. Ook om lokaal samenwerking te zoeken met partners die 
bij dat bredere verhaal betrokken zijn.  
 
Tot slot: nog meer focus op de hoofdthema’s en de beleving daarvan. De hoofdthema’s van 
Museum Goemanszorg zijn wat ons betreft onderscheidend en goed gekozen: meekrap, vlas, 
het Zeeuwse paard en de landschappelijke ontwikkeling van de streek. Niettemin denken we 
dat de focus nog scherper kan: 
• Het complex van Museum Goemanszorg kent een behoorlijke omvang met de nodige m2 

binnen en buiten. Toch is er relatief weinig ruimte voor de vaste presentatie van de  
hoofdthema’s. Tegelijkertijd wordt veel ruimte gebruikt voor het tentoonstellen van 
allerhande historisch gereedschap en landbouwwerktuigen zowel binnen (de hele omloop 
van de kap) als buiten. Het merendeel van deze gereedschappen en werktuigen is niet 
gerelateerd aan de hoofdthema’s en hebben ook geen bijzondere museale waarde. In tal 
van andere kleinschalige musea zijn dit soort collecties te vinden. Te overwegen valt te 
selecteren op gereedschappen en werktuigen die passen in de verhalen van de 
hoofdthema’s; de rest van de gereedschappen en werktuigen zou voor een belangrijk deel 
ontzameld kunnen worden.  

• Meer beleving. Op het hoofdthema vlas worden geregeld demonstraties georganiseerd 
(vlaskammen/‘repelen’). Dat is prima, want dat draagt bij aan de beleving van dit thema. 
En mensen kunnen dit ook zelf doen. Het zou goed zijn om ook op de andere 
hoofdthema’s meer beleving te krijgen. Zo zou het hoofdthema Het Zeeuwse Paard 
natuurlijk enorm aan kracht winnen, wanneer er buiten daadwerkelijk Zeeuwse paarden 
te bewonderen zijn. En dan als het even kan met demonstraties (hoeven beslaan, 
Zeeuwse Paard aan de ploeg). En waarom niet: Voor wat betreft de Meekrap: buiten een 
akkertje meekrapteelt en dan binnen de informatie hoe de meekrapwortel tot kleurstof 
wordt verwerkt. Dat laatste is nu al wel te zien, maar dan zou daar nog een 
belevingselement aan toegevoegd kunnen worden, bijvoorbeeld een werkplaats 
textieldrukken met meekrap. Natuurlijk allemaal makkelijker gezegd dan gedaan, want 
waar haal je de menskracht vandaan …? 

• Ook het thema (landschappelijke) ontwikkeling van de streek zou in de vaste presentatie 
sterker kunnen worden te belichten. Het gaat immers om een belangrijk thema dat de 
impact moet tonen van hoe water en wind het eiland hebben gevormd en hoe de mens de 
mens de natuur door de eeuwen heeft proberen te beteugelen, met inpoldering, 
bedijking, de aanleg van dammen enz.  
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• Meer ruimte voor wisseltentoonstellingen. Met een ontzameling van (een deel van) de 
gereedschaps- en werktuigencollectie kan meer ruimte worden vrijgemaakt voor de vaste 
presentaties van de hoofdthema’s. Ook kan meer ruimte worden geboden aan de 
wisseltentoonstellingen. In de samenwerking met de andere musea kan een hoogwaardig 
aanbod aan wisseltentoonstellingen met eilandbrede thema’s worden gepresenteerd. 

4.7 Museumhaven Zeeland 
 
De Museumhaven Zeeland is een museum op twee locaties. Op de buitenlocatie - aan de 
Oude Haven van Zierikzee - ligt de collectie historische schepen. Op een steenworp afstand 
ligt de Stads- & Commerciewerf, de museumwerf, waar de restauratiewerkzaamheden te 
bewonderen zijn. Beide locaties zijn voor het publiek toegankelijk. Net als Museum 
Goemanszorg heeft Museumhaven Zeeland de zaak aardig op orde. De bezoekersaantallen 
zijn redelijk (ca. 12.000 bezoekers jaarlijks), maar gelet op de drommen toeristen die 
jaarlijks op Schouwen-Duiveland en in Zierikzee komen, valt er nog het nodige te winnen. In 
dat opzicht prijst Museumhaven Zeeland zich gelukkig dat er net een enorm parkeerterrein 
bijgekomen is aan de Julianastraat, waardoor voortaan honderdduizenden toeristen al 
wandelend langs de museumwerf en de museumhaven de historische binnenstad bezoeken. 
Dat gaat zeker helpen! Wat ook gaat helpen is dat Museumhaven Zeeland een 
samenwerkingsverband aangaat met Scheepswerf Meerman in Arnemuiden en twee Belgische 
werven, waardoor de subsidiemogelijkheden in Oost-Vlaanderen en bij de provincie Zeeland 
worden vergroot. Niettemin zijn er nog andere ontwikkelopgaven te noemen om de 
Museumhaven nog aantrekkelijker te maken en meer bezoekers te trekken: 
• Verbetering infrastructuur. 
• Samenwerking in het cluster Zierikzee. 
• Uitpakken op het thema Maritiem.  
 
Verbetering infrastructuur. Museumhaven Zeeland is van het varend erfgoed. Dat betekent 
dat zowel de Oude Haven als het water bij de museumwerf aan de Vissersdijk, goed (lees 
vaker) gebaggerd moeten worden zodat de schepen er kunnen varen. Ook si voor 
Museumhaven Zeeland van belang dat er nieuwe steiger bij komt aan de nieuwe kade van de 
Vissersdijk. Het aanbod aan historische schepen is groot genoeg. Over het baggeren en meer 
steigers is de stichting in gesprek met de gemeente. 
 
Samenwerking in het cluster Zierikzee. In het rapport Schatkamers in Verbinding is de 
Museumhaven ingedeeld in het cluster Zierikzee. In dit cluster zitten ook het 
Stadhuismuseum en het Cameramuseum. Museumhaven Zeeland geeft aan de nodige kansen 
te zien in betere samenwerking met de erfgoedpartijen in Zierikzee. Dan gaat het niet alleen 
over de musea, maar ook om de vrijwilligersgroep die de openstelling en programmering van 
de Dikke Toren en de Noord-Havenpoort verzorgt, toneelgroep De Rederijkers Zierikzee, die 
op locatie historische spektakelstukken speelt en om de VVV en de citymarketeer. Momenteel 
is nog weinig sprake van samenhang. Voor Museumhaven Zeeland zou een samenwerking 
met deze partners kunnen bestaan uit: 
• Afstemming in publieksactiviteiten en horizontale programmering. Nu is het min of meer 

ieder voor zich. Het zou goed zijn een gezamenlijk sideprogramma op te zetten met 
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optredens, demonstraties en workshops en dat als geheel naar buiten te brengen. Ook 
minstens 1 keer per jaar een gezamenlijk thema afspreken het geheel als manifestatie in 
de markt te zetten. Bijvoorbeeld het thema als Walk of Fame biedt voor verschillende 
erfgoedpartijen de mogelijkheid om een eigen held/grote naam te presenteren.  

• Vrijwilligersbeleid. Iedereen werkt met vrijwilligers, maar er is geen afstemming. Zo heeft 
de Museumhaven voldoende vrijwillige handjes aan het werk als het gaat om restauratie 
en onderhoud van de schepen. Maar voor de openstelling van de steigers en de schepen 
en het vertellen van verhalen daarover, zoekt de Museumhaven nog goede vrijwilligers.  

Eigenlijk eenzelfde opgave dus als die in de pilot die Museum Goemanszorg uitvoert: hoe 
verbinden we het museum met de andere erfgoedkwaliteiten en werken we lokaal samen met 
partners om het geheel naar het publiek toe te ontsluiten? 
 
Uitpakken op het thema Maritiem. Wanneer we kijken naar de verschillende hoofdthema’s die 
de musea op Schouwen-Duiveland vertellen, missen we eigenlijk nog een heel belangrijk 
thema: maritiem. Zierikzee is natuurlijk de eilandelijke hoofdstad van dit thema. Zierikzee en 
het kielzog ook Brouwershaven, is rijk geworden van de overzeese handel en heeft ook een 
rijke geschiedenis op het gebied van de scheepsbouw. De museumwerf getuigt hier nog van. 
Maar met dit thema zou natuurlijk veel meer kunnen. En: het is een thema dat tot de 
verbeelding spreekt van een breed publiek. 
 
De belangrijke elementen van het thema Maritiem zijn er al: 
• De historische setting van de Oude Haven en ook de Nieuwe Haven. 
• De historische schepen en de activiteiten aan de Stads-& Commerciewerf. 
• De intrigerende verhalen met collecties van het Stadshuismuseum, bijvoorbeeld het 

verhaal van de slavenkas. 
• De collectie scheepsmodellen en navigatie-instrumenten van Brouws Museum. 
Toch zijn deze elementen nog niet samengebracht in een onderscheidende 
publiekspresentatie voor een groot publiek. 
 
De Oude Haven is het logische middelpunt waar deze maritieme elementen zouden kunnen 
samenkomen in een museale presentatie. Niet in de vorm van een duur gebouw, maar in de 
vorm van een historisch schip. Een museumschip waarin verschillende maritieme thema’s 
worden belicht waarin het schip centraal staat: 
• De ontwikkeling van de Zeeuwse en Zierikzeese scheepsbouw. Met historische 

tekeningen, scheepsmodellen, foto- en filmmateriaal. 
• Een zaal met de mooiste zee- en scheepsschilderijen. 
• Navigatie-instrumenten door de eeuwen heen. 
• Het leven aan boord, met o.a. de collectie scrimshaw (kunstvlijt aan boord). 
 
Een Maritiem Museum Zierikzee in de Oude Haven zou een samenwerkingsproject kunnen 
zijn van het Stadhuismuseum en de Museumhaven, waarin een deel van de collectie van 
Brouws Museum een plek zou kunnen krijgen. 
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4.8 Cameramuseum 
 
Het Cameramuseum vertelt het verhaal over de historie en het ontstaan van de fotografie in 
al haar facetten, van vroeger tot nu toe; wat heeft een prisma met fotografie te maken, 
wanneer en hoe werd de eerste foto gemaakt en wat is een camera obscura? In combinatie 
met de presentatie van de collectie fototechniek en –apparatuur wordt ook werk getoond van 
Schouwse fotografen, waaronder werk van de bekende natuurfotograaf Vijverberg. Behalve 
de collectiepresentatie kent het museum een interactief educatieprogramma met onder 
andere workshops Camera Obscura maken, pinholefotografie, workshops silhouetten maken 
en fotografieworkshops. Daarnaast biedt het Cameramuseum voor groepen en toeristen een 
fototour door Zierikzee, met de opdracht zelf de pracht van de binnenstad vast te leggen. En 
de mogelijkheid je in typisch Zeeuwse klederdracht te laten portretteren. Met het 
arrangement ‘Schrijven met licht’ kunnen onderdelen worden gecombineerd tot een dag- of 
middagarrangement. Daarnaast organiseert het Cameramuseum regelmatig lezingen. 
 
Het Cameramuseum heeft noodgedwongen haar huisvesting moeten opgeven. Het museum 
is op zoek naar een andere locatie. Het is wat ongemakkelijk om te schrijven over een 
ontwikkelperspectief voor het Cameramuseum zonder dat een vaste huisvesting is geregeld. 
 
Het Cameramuseum is qua collectie niet specifiek verbonden met Schouwen-Duiveland. Toch 
biedt het museum al op verschillende manieren linken met de eilandelijke context: de 
fototour door de historische binnenstad, fotowerken van Schouwse fotografen en de 
mogelijkheid jezelf te portretten in klederdracht.  
 
De ontwikkelopgave voor het Cameramuseum is natuurlijk primair: het vinden van goede en 
betaalbare huisvesting. Er van uitgaande dat dat lukt, is de volgende opgave om de 
bekendheid van het Cameramuseum verder te vergroten en het activiteitenprogramma dat er 
in de basis al is, beter in de markt te zetten. Dat veronderstelt ondersteuning bij promotie en 
marketing, maar ook: het vinden van vrijwilligers om de opening van het museum te kunnen 
borgen en handjes aan het werk om de publieksactiviteiten te kunnen begeleiden.  
 
Wanneer de eerste twee ontwikkelopgaven zijn gelukt en er meer professionele capaciteit 
beschikbaar zou zijn om de kleinere musea te ondersteunen, kan gedacht worden aan een 
verdere inkleuring van het activiteitenaanbod. Die verdere inkleuring zou dan vooral gezocht 
moeten worden in eilandelijke thema’s – het Verhaal van Schouwen-Duiveland – en als het 
even kan in de samenwerking met de andere kleinere musea. Gedacht kan worden aan: 
• Meedoen aan de eilandbrede wisseltentoonstelling. Mogelijk als tentoonstellingslocatie 

(mits de nieuwe huisvesting daar ruimte voor biedt) en/of met lezingen en workshops die 
inspelen op het thema van zo’n wisseltentoonstelling.  

• Fotowedstrijden ‘ Schouwen in beeld’, al dan niet als onderdeel van de 
wisseltentoonstellingen. 

• Workshops en cursussen vogel- en natuurfotografie, geïnspireerd door de Vijverberg. 
Een intensivering van de publieksactiviteiten zal zeker ertoe bijdragen dat er meer 
bezoekers/toeristen in het Cameramuseum komen, maar is alleen mogelijk wanneer ook het 
Cameramuseum kan profiteren van de beoogde professionele ondersteuning. 
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Hoofdstuk 5 Verhaal van Schouwen-Duiveland 
 

5.1 Samenhangend geheel aan thema’s 
 
Vanuit de geschetste ontwikkelperspectieven tekenen zich de volgende hoofdthema’s af: 
• Brouws Museum nieuwe stijl: 

- De Gouden Eeuw  van Brouw (zeehandel, Spaanse overheersing, Jacob Cats) 
- Loodswezen 
- Garnalenvangst 

• Brusea: 
- Visserij  
- Mosselcultuur  

• De Burghse Schoole (Stichting Westenschouwen Kultureel): 
- Onderwijs anno 1920 
- Ringburgwal en de Vikingen 
- Atlantikwall 

• Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg: 
- Meekrap 
- Vlas 
- Zeeuwse Paard 
- Veranderend landschap 

• Museumhaven Zeeland: 
- Scheepsbouw 
- Maritiem 

• Cameramuseum: 
- Ontwikkeling van de fotocamera 
- Schouwen-Duiveland in beeld  

 
Met het Watersnoodmuseum als themamuseum en het Stadhuismuseum Zierikzee dat de 
geschiedenis van monumentenstad Zierikzee en omgeving belicht, zijn de thema’s van het 
Verhaal van Schouwen-Duiveland gegeven. Een belangrijk - misschien wel het meest 
belangrijke thema – ontbreekt nog: de maritieme geschiedenis van Schouwen-Duiveland. 
Natuurlijk worden op verschillende museumlocaties onderdelen van dit thema gepresenteerd, 
maar een overtuigende eigentijdse museale presentatie hiervan ontbreekt nog. We hebben 
aangegeven dat binnen het cluster Zierikzee hier een kans ligt, als gezamenlijk initiatief van 
het Stadhuismuseum en de Museumhaven, waarbij ook (een deel van) de collectie van 
Brouws Museum kan worden geïntegreerd (collectie scheepsmodellen, navigatie). 
 
Het bewerkstelligen van onderscheiden museumprofielen en het bewaken van de samenhang 
daartussen vormt een belangrijk onderwerp voor samenwerking tussen de musea. Op deze 
manier ontstaat een samenhangende invulling van het bredere Verhaal van Schouwen-
Duiveland. Vanuit het bredere perspectief van het Verhaal van Schouwen-Duiveland tekenen 
zich ook andere vormen van inhoudelijke samenwerking af. 
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5.2 Gezamenlijk collectiebeleid 
 
In de rapportage Inventarisatie collecties acht musea Schouwen-Duiveland beschrijft SCEZ 
niet alleen de respectievelijk collecties, maar geeft zij ook concrete aanbevelingen en 
actiepunten voor de toekomst: 
• Wegwerken registratieachterstanden bij Brusea en De Burghse Schoole. 
• Collectie online verbeteren zodat aangehaakt kan worden op provinciale erfgoedsite 

Zeeuwse Ankers. 
• Collectieprofilering op basis van het ‘Verhaal van Schouwen-Duiveland’. 
• Onderlinge Collectiemobiliteit: op basis van aangescherpte profielen komen tot 

overhevelen en afstoten. 
• Zichtbaarheid en waardering van de collecties vergroten; mogelijk een top 100 

collectiestukken die samen de belangrijkste erfgoedthema’s van het eiland representeren. 
 
Met het aanscherpen van de respectievelijke museumprofielen en het benoemen van een 
beperkt aantal hoofdthema’s per museum wordt een goede basis gelegd om te komen tot 
collectieprofilering, collectiemobiliteit en betere zichtbaarheid middels een kerncollectie van 
bijvoorbeeld 100 stukken. 
 
Genoemde punten op het gebied van collectiebeleid vormen een tweede belangrijk onderwerp 
waarop de samenwerking zich zou moeten richten en waarmee in samenhang het Verhaal 
van Schouwen-Duiveland kan worden verteld. 
 

5.3 Gezamenlijke introductie op het Verhaal van Schouwen-Duiveland  
 
Om wat meer eenheid in de presentatie naar het publiek te krijgen zou het goed zijn wanneer 
elk van de kleinere musea een introductie te bieden heeft op het Verhaal van Schouwen-
Duiveland. Dat zou kunnen in de vorm van een touchtable waarop voor elk deel van het 
eiland en aan de hand van de hoofdthema’s de belangrijkste items en points of interest 
worden genoemd. 

 
Met de touchtable kan de bezoeker snel en overzichtelijk informatie krijgen over wat het 
Verhaal van Schouwen-Duiveland is en wat er aan schatten/musea te vinden is. Voor het 
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betreffende deel van het eiland c.q. museum waar de touchtable staat, biedt de touchtable 
verdiepende informatie. Eenheid bij verscheidenheid.  
 
De Burghse Schoole heeft reeds de beschikking over zo’n touchtable. Vanuit het 
samenwerkingsverband kan initiatief worden genomen om in elk van de aangesloten musea 
zo’n touchtable te krijgen met bovenstaande insteek. Met wat professionele begeleiding kan 
hiervoor een projectplan worden gemaakt, op basis waarvan fondsen kunnen worden 
geworven. 
 

5.4 Gezamenlijk programma wisseltentoonstellingen 
 
Wisseltentoonstellingen zijn goed voor herhalingsbezoek. Het zou mooi zijn wanneer elk van 
de kleinere musea de beschikking heeft over een ruimte voor wisseltentoonstellingen. Het 
organiseren van wisseltentoonstellingen kan goed vanuit de samenwerking worden opgezet.  
 
Het gezamenlijk programmeren van wisseltentoonstellingen biedt een nieuwe, interessante 
dimensie voor elk van de kleinere musea. Door de wisseltentoonstellingen gezamenlijk te 
organiseren, ontstaat de mogelijkheid voor grotere manifestaties die ook een groot publiek 
kunnen aanspreken. Nodig is wel dat de wisseltentoonstellingen van goed niveau zijn. 
 
Een gezamenlijk programma wisseltentoonstellingen moet zich richten op tot de verbeelding 
sprekende, eiland-brede thema’s waar elk museum wel iets mee kan. Mogelijke thema’s voor 
gezamenlijke wisseltentoonstellingen: 
• Verdronken Dorpen. In elk van de vier buitenmusea. Met een algemene basis die voor elk 

museum gelijk is, aangevuld met specifieke informatie en verhalen over verdronken 
dorpen in het betreffende deel van het eiland. 

• Schilderachtig Schouwen-Duiveland. Een (zomer-)tentoonstelling met schilderijen en 
fotowerken waarop de mooiste plekjes in de buurt zijn afgebeeld. Met wandelingen naar 
die plekjes toe. Mogelijk met een inzendingscomponent/prijs waarbij mensen 
aangemoedigd worden eigen werk in te sturen en waarvan een deskundige jury een 
selectie maakt die in de tentoonstelling wordt opgenomen. Aanknopingspunt voor het 
Cameramuseum? 

• Luctor et emergo; de strijd tegen het water. Een tentoonstelling die een beeld geeft van 
hoe de mens door de eeuwen heen gestreden heeft tegen overstromingen en welke 
impact dat gehad op het landschap. Ook hier: dezelfde tentoonstellingsbasis op elke 
museumlocatie, met een uitklap naar het specifiek verhaal van de betreffende streek. 

 
Het ontwikkelen en organiseren van gezamenlijke wisseltentoonstellingen is eveneens een 
belangrijk onderwerp waarop de samenwerking zich kan richten. 
 

5.5 Gezamenlijk programma museumeducatie 
 
De VMSD beschikt thans over een medewerker museumeducatie. Deze medewerker houdt 
zich bezig met: 
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• Het ondersteunen van de musea voor het verbeteren van met hun bestaande educatieve 
producten, zoals speurtochten en activiteiten.  

• Het organiseren en begeleiden van gezamenlijke projecten waar de acht musea aan 
deelnemen. 

• Contacten structureel versterken tussen het onderwijs en de musea en met organisaties 
als SCEZ en KCE. 

Voor de zomerperiode 2018 zijn de volgende educatieprojecten opgezet.  

 

Het ligt in de bedoeling om de inzet op het gebied van museumeducatie te continueren en 
waar mogelijk zelfs uit te breiden naar een algemeen publiek. Het is interessant om 
specifieke onderdelen van het educatieprogramma te verbijzonderen en ook aan te bieden 
aan een algemeen publiek. Bijvoorbeeld in de vorm van workshops en arrangementen voor 
groepen.  

Ook het continueren en uitbouwen van een programma museumeducatie  is een belangrijk 
onderwerp in de samenwerking van de musea. 
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5.6 Gezamenlijke publiciteit en marketing 
 
Met de voorgaande punten worden grote stappen gezet in verbetering van het museale 
aanbod. Daarmee ontstaat een betere basis om ook in gezamenlijkheid stappen te zetten op 
het gebied van promotie en marketing. Van belang daarbij is in te spelen op de belangrijkste 
doelgroepen: 
• Inwoners van het eiland; 
• Leerlingen basisonderwijs; 
• Toeristen met een onderscheid in twee doelgroepen: 

- De groeiende groep senioren; 
- Gezinnen met kinderen. 

 
Nadine van der Hulle en Lianne Mulder hebben recent vanuit het samenwerkingsproject ‘PR-
offensief’ ook aanbevelingen gedaan voor gezamenlijke publiciteit en marketing in de 
toekomst:  
• Combiticket. 
• Aansluiting op de hop-on/hop-off-bus (NB: gebruik beter promoten). 
• Algemene publiekscampagnes om de Schatkamers van het eiland te promoten. 
• Gerichte publiekscampagnes om gezamenlijke wisseltentoonstellingen te promoten. 
• Arrangementen met hoog doe-gehalte op de hoofdthema’s, gericht op inwoners en 

toeristen (vooral gezinnen met kinderen). 
• Propositie groepsreizen; touringcars, riviercruises. 
• Gebruik van social media stimuleren. 
 
Randvoorwaardelijk is dat de (kleinere) musea hun tarieven en openingstijden zoveel 
mogelijk harmoniseren. 
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Hoofdstuk 6 Organisatorische vormgeving 
 

6.1 Waarop richt de samenwerking zich? 
 
De samenwerking tussen de kleinere musea zou zich concreet moeten richten op de 
elementen die in het vorige hoofdstuk zijn benoemd bij het Verhaal van Schouwen-
Duiveland: 
• Toewerken naar profilering op de eigen hoofdthema’s. 
• Gezamenlijk collectiebeleid; uitwisseling van collectie. 
• Gezamenlijke introductie Verhaal van Schouwen-Duiveland. 
• Gezamenlijk programma wisseltentoonstellingen. 
• Gezamenlijk programma museumeducatie. 
• Gezamenlijke publiciteit en marketing. 
 
Behalve op de onderwerpen vanuit het Verhaal van Schouwen-Duiveland zou de 
samenwerking tussen de musea zich moeten richten op het professionaliseren van het 
vrijwilligersbeleid: 
• Werken met vrijwilligerscontracten. 
• Opzetten van campagnes om nieuwe vrijwilligers te werven. 
• Bevorderen uitwisseling van vrijwilligers.  
 
Met name op de samenwerkingsagenda ‘Verhaal van Schouwen-Duiveland’ is van belang 
goed af te stemmen met de twee grote musea. 

6.2 Benodigde capaciteit 
 
De kleinere musea bieden zowel in economisch als maatschappelijk opzicht interessante 
kansen. Daarvoor is nodig dat de respectievelijke museumprofielen worden aangescherpt en 
dat er geïnvesteerd wordt in structurele samenwerking op alle genoemde aspecten van het 
Verhaal van Schouwen-Duiveland, inclusief gezamenlijke publiciteit en marketing en 
ondersteuning bij het voeren van een aantrekkelijk vrijwilligersbeleid. Om de slag naar een 
aantrekkelijk, eigentijds en samenhangend stelsel van musea te maken is behoefte aan 
professionele ondersteuning op de verschillende onderdelen van de museale samenwerking.  
 
Wij gaan er vanuit dat de (kleinere) musea als zelfstandige vrijwilligersorganisaties blijven 
bestaan, maar dat op de genoemde samenwerkingsonderwerpen structureel professionele 
ondersteuning beschikbaar komt. Op basis van ervaringen bij andere vrijwilligersmusea in het 
land stellen wij onderstaande formatie voor om vorm en inhoud te geven aan de beoogde 
samenwerking: 
• 0,5 fte aanjager/coördinator die de musea kan ondersteunen bij: 

- De uitvoering van de respectievelijke ontwikkelperspectieven (opstellen 
projectplannen, aanvragen/fondswerving, begeleiden uitvoering). 
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- Het coördineren en (doen) uitvoeren van gezamenlijk collectiebeleid (verbeteren 
collectieregistratie, collectie-uitwisseling). 

- Het coördineren en (doen) uitvoeren van het programma voor gezamenlijke 
wisseltentoonstellingen. 

- Het coördineren en (doen) uitvoeren van vrijwilligersbeleid. 
• 0,3 fte medewerker pr & marketing: 

- Opzetten combitickets. 
- Ontwikkelen en in de markt zetten van doelgroep-arrangementen. 
- Opzetten algemene publiciteitscampagnes. 
- Opzetten specifieke publiciteitscampagnes rond gezamenlijke wisseltentoonstellingen. 

• 0,5 fte medewerker museumeducatie: 
- Het ondersteunen van de musea voor het verbeteren van met hun bestaande 

educatieve producten, zoals speurtochten en activiteiten.  
- Het organiseren en begeleiden van gezamenlijke projecten waar de acht musea aan 

deelnemen. 
- Structureel versterken van de contacten tussen het onderwijs en de musea en met 

organisaties als SCEZ en KCE. 
 
Al met al is behoefte aan 1,3 fte professionele ondersteuning. Inclusief werkgeverslasten 
bedragen de jaarlijkse kosten daarvan afgerond € 100.000,-.  
 
Vooralsnog kan gewerkt worden met ZZP-constructies; op termijn  kan overwogen worden 
over te stappen naar vaste medewerkers. 
 

6.3 Bestuurlijke vormgeving 
 
Varianten 
Er van uitgaande dat het lukt om structureel budget beschikbaar te krijgen voor professionele 
ondersteuning van de kleinere musea, dan is de vraag aan de orde hoe dit bestuurlijk vorm 
te geven. Verschillende varianten zijn denkbaar: 
1. Fusie van alle kleine musea in een nieuwe gezamenlijke exploitatiestichting. 
2. Behoud van de afzonderlijke museumstichtingen en de professionele ondersteuning 

onderbrengen in een nieuw op te richten ‘stichting samenwerking kleinere musea’. 
3. Behoud van de afzonderlijke museumstichtingen en de professionele ondersteuning 

onderbrengen in shared service organisatie als taak van de VMSD. 
 
Ad 1: Fusie van alle kleine musea in een nieuwe gezamenlijke exploitatiestichting 
Variant 1 gaat uit van een algehele fusie van de kleinere musea in een nieuwe gezamenlijke 
museumstichting. Dit lijkt ook gesuggereerd te worden in het rapport van Berends Beleid & 
Advies, onder verwijzing naar het Amelander model. Wij tekenen hierbij aan dat het in onze 
ogen noodzakelijk is dat de kleinere musea lokaal georganiseerd blijven en hun draagvlak 
lokaal organiseren. Dit pleit er niet voor te fuseren in een gezamenlijke museumstichting. Dat 
dit in Ameland en Texel wel is gebeurd heeft te maken met schaalgrootte van het gebied. 
Zeker Ameland, maar ook Texel kan worden beschouwd als één gemeenschap. Op 
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Schouwen-Duiveland ligt dat anders; daar zijn inwoners qua gemeenschap primair 
georiënteerd op de kern waarin zij wonen. Ook moet worden opgemerkt dat in Texel en 
Ameland alle musea hun museumexploitatie hebben ondergebracht in één 
exploitatiestichting, dus ook die van de grotere musea. Voor Schouwen-Duiveland is dat niet 
realistisch. 
 
Ad 2: nieuwe ‘stichting samenwerking kleinere musea’ 
Variant 2 gaat uit van behoud van de afzonderlijke museumstichtingen, waarbij de 
samenwerking c.q. professionele ondersteuning wordt ondergebracht in een gezamenlijk op 
te richten ‘stichting samenwerking kleinere musea’. Het voordeel van deze variant is dat de 
positie en de belangen van de kleinere musea eenduidig en herkenbaar worden 
georganiseerd. Het bestuur van zo’n ‘stichting samenwerking kleinere musea’ kan bestaan uit 
de vertegenwoordigers (voorzitters) van de afzonderlijke stichtingsbesturen met een 
onafhankelijke voorzitter. Het bestuur telt dan 7 leden. 
 
Het nadeel van variant 2 is dat het een extra bestuurslaag vormt in het eilandelijke 
museumbestel. Meer bestuurlijke drukte moet als het even kan voorkomen worden. Ook 
roept deze variant de vraag op hoe een nieuwe ‘stichting samenwerking kleinere musea’ zich 
verhoudt tot de taken/opdracht van de VMSD. In de statuten van de VMSD staat hierover 
(artikel 2):  
 
1. De Vereniging heeft als  doel: 

a) het behartigen van de belangen van de aangesloten musea; 
b) het bevorderen van de samenwerking tussen de aangesloten musea; 
c) het stimuleren van een op de toekomst gericht museaal beleid; 
d) het verhogen van de kwaliteit van de musea door het organiseren van gedeelde 

diensten; 
e) het werven van fondsen ten behoeve van gemeenschappelijke activiteiten van de 

aangesloten musea; 
 en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a) het vertegenwoordigen en behartigen van gezamenlijke belangen van de aangesloten 
musea; 

b) het behartigen van de belangen van een individueel aangesloten lid, indien gewenst; 
c) het stimuleren van het vrijwilligersbeleid en bevorderen van hun deskundigheid;  
d) het houden van themabijeenkomsten; en 
e) het voeren en gebruik maken van gezamenlijke publiciteit. 

 
De ‘stichting samenwerking kleinere musea’ overlapt voor een deel de doelstelling van de 
VMSD. Anders geformuleerd: in zekere zin wordt in deze variant de VMSD overbodig. 
Afstemming tussen de zes kleinere musea enerzijds en de twee grote musea anderzijds zou 
dan in een platform kunnen, maar daarvoor heb je geen vereniging zoals de VMSD nodig. 
 
Ad 3. Shared service organisatie kleinere musea als onderdeel van de VMSD 
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Ook deze variant gaat uit van behoud van de afzonderlijk museumstichtingen. De 
samenwerking tussen de zes kleinere musea zoals geschetst in deze rapportage wordt 
georganiseerd als shared service organisatie binnen de VMSD. De VMSD is immers opgericht 
om samenwerking te bevorderen; het uitvoeren van gedeelde diensten (shared services) sluit 
daar goed op aan.  
 
Het voordeel van deze variant is dat niet alleen de beoogde samenwerking tussen de zes 
kleinere musea kan worden vormgegeven, maar ook samenwerkingsprojecten waar de twee 
grotere musea bij betrokken (kunnen) zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van museumeducatie, 
het werken met combitickets en/of deelname aan wisseltentoonstellingen.   
 
Het nadeel van deze variant is dat het eigenaarschap van de shared service organisatie niet 
expliciet bij de 6 kleinere musea komt te liggen en dat daarmee de aansturing van de 
professionele ondersteuning c.q. de aanwending van de middelen daarvoor niet eenduidig bij 
de musea zelf komt te liggen. Dit nadeel moet dan ondervangen worden door in de statuten 
van de VMSD de shared service organisatie van de kleinere musea statutair te verankeren en 
in de organisatorische opzet van de VMSD de professionele ondersteuning van de kleinere 
musea goed te borgen, zodanig dat de middelen voor professionele ondersteuning van de 
kleinere musea ook beheerd worden door de zes kleinere musea zelf.  
 
Voorkeursvariant 
Alles overwegend denken wij dat variant 3 de meest wenselijke en realistische is. Dan 
hebben we het dus over een shared service organisatie gericht op professionele 
ondersteuning van de kleinere musea, onder te brengen bij de VMSD. Van belang is dan de 
shared service organisatie voor de kleinere musea expliciet te verankeren in de statuten. Wij 
stellen voor de statuten als te wijzigen (aanpassing Artikel 2. Doel): 
 
1. De vereniging heeft als doel: 

a) het behartigen van de belangen van de aangesloten musea; 
b) het bevorderen van de samenwerking tussen de aangesloten musea; 
c) het stimuleren van een op de toekomst gericht museaal beleid; 
d) het verhogen van de kwaliteit van de musea door het organiseren van gedeelde 

diensten; 
e) het werven van fondsen ten behoeve van gemeenschappelijke activiteiten van de 

aangesloten musea; 
 en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
2.  De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a) het vertegenwoordigen en behartigen van gezamenlijke belangen van de aangesloten 
musea; 

b) het bijdragen aan de beleidsontwikkeling op het gebied van het cultuurhistorisch 
erfgoed. 

c) het bevorderen van samenwerking voor alle aangesloten door het bieden van een 
platform voor informatie-uitwisseling over en afstemming van de werkzaamheden van 
de leden; 
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d) het bieden van professionele ondersteuning van de aangesloten vrijwilligersmusea 
middels het organiseren van gedeelde diensten ten aanzien van o.a. museale 
presentaties, collectiebeheer, educatie, marketingcommunicatie en vrijwilligersbeleid. 

e) het zorgen voor continuïteit van de onder lid 2d  genoemde ondersteuning door het 
planmatig werven en beheren van de benodigde middelen.  

 
Voor wat betreft de werkorganisatie van de VMSD stellen wij voor een afzonderlijke 
werkgroep ‘Ondersteuning kleinere musea’ in te stellen. Deze werkgroep bestaat dan uit 
vertegenwoordigers van de zes kleinere musea en de coördinator/aanjager. Deze werkgroep 
maakt jaarlijks een werkplan dat er goedkeuring wordt voorgelegd aan het dagelijks bestuur 
van de VMSD en dat in de ledenraadsvergadering wordt vastgesteld. De werkgroep geeft 
vervolgens uitvoering aan het werkplan. 
 
Wanneer overwogen wordt de professionele ondersteuning niet langer op ZZP-basis in te 
huren, maar over te stappen naar vaste medewerkers, kan overwogen worden deze 
medewerkers in dienst te nemen bij het Stadhuismuseum en te detacheren naar de VMSD. 
Deze optie is mede afhankelijk van hoe het Stadhuismuseum zich verder ontwikkelt en hoe 
het gemeentelijk museumbeleid voor de periode 2020-2023 eruit komt te zien.  
 

6.4 Financieel perspectief 
 
Met de gedachte professionele ondersteuning van de kleinere musea moet het mogelijk zijn 
om met investeringsgelden te werven voor betere presentaties, touchtables en herinrichting.  
Voor grotere investeringen en projecten kan een beroep worden gedaan op provinciale 
middelen en landelijke fondsen, waaronder het VSB-fonds, de Bankgiroloterij, Fonds 21 en 
het Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten. Projectsubsidies voor 
wisseltentoonstellingen en educatieprojecten kunnen worden aangevraagd bij o.a. de 
eilandelijke fondsen, waaronder Stichting Renesse, Cultuurfonds Zeelandia, Prins Bernard 
Cultuurfonds Zeeland, maar ook bij landelijke fondsen zoals het Fonds Cultuurparticipatie en 
het Mondriaanfonds. 
 
De bekostiging van de professionele ondersteuning zal uit gemeentelijke middelen moeten 
komen.  
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Bijlage 1: SCEZ-inventarisatie 2016 museumcollecties  
 

1. Brouws Museum 
 

 
 
 (bron SCEZ-rapportage 2016) 
 
Type museum 
Cultuurhistorisch, Maritiem 
 
Karakteristiek 
Het Brouws Museum is gevestigd in twee historische panden aan de voormalige handels- en 
vissershaven van Brouwershaven. Het Brouws Museum telt drie expositiezalen, een 
bibliotheek en een filmzaal. Hierin worden alle aspecten getoond van de relatie die 
Brouwershaven met de zeevaart onderhield. Zij doet dat aan de hand van authentieke 
scheepsmodellen, boeiende maritieme schilderijen, topografische kaarten, paskaarten, 
prenten en markante objecten van de mensen die op deze schepen voeren. 
 
Doelstelling 
Het Brouws Museum heeft zich tot taak gesteld voorwerpen bijeen te brengen die 
rechtstreeks of indirect met de geschiedenis van Brouwershaven verbonden zijn. 
 
Deelcollecties 
De deelcollecties zoals in MusIP opgenomen zijn gebaseerd op een bestaande indeling die al 
in het museum werd gehanteerd. Onderstaande deelcollecties zijn vastgesteld: 
1. Schilderijen (30) 
2. Scheepsmodellen (21) 
3. Topografische kaarten, Paskaarten en Prenten (16) 
4. Nautische instrumenten (13) 
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5. Scrimshaw (4) 
6. Collectie Brouwershaven (35) 
7. Varia (24) 
 

2. Brusea 
 

 
 
(bron SCEZ-rapportage 2016) 
 
Type museum 
Maritiem, Historisch 
 
Karakteristiek 
Verleden en heden van een mosselvisser en zijn gezin worden in twee gebouwen in Bruinisse 
getoond. Aan de ene kant wordt het werk van de mosselvisser belicht door een beeld te 
geven van de geschiedenis van de schelpdierenvisserij en dan vooral de mosselvisserij die in 
Bruinisse altijd belangrijk was. 
Aan de andere kant wordt het leven van de mosselvisser en zijn gezin belicht door een beeld 
te geven van de inrichting van het huis van een mosselvissergezin rond 1880. De 
streekdracht die zo typerend was voor Bruinisse wordt er getoond. In juli en augustus 
worden in de kruidentuin van het museum elke week demonstraties gegeven in het maken 
van Zeeuwse bolussen en het bereiden van mosselen. 
 
Doelstelling 
De Stichting Brusea heeft ten doel het instandhouden van het museum en alles daarin wat te 
maken heeft met de visserijgeschiedenis van Bruinisse in de ruimste zin van het woord. 
 
Deelcollecties 
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De deelcollecties zoals in MusIP opgenomen in 2005 zijn ongewijzigd. 
Brusea is ontstaan uit twee naast elkaar gelegen musea de Oudheidkamer en het 
Visserijmuseum. Deze musea zijn oorspronkelijk als twee zelfstandige musea opgezet, maar 
er vindt nauwe samenwerking plaats (één stichting). In januari 2002 heeft het 
stichtingsbestuur besloten tot reorganisatie, waarbij de musea als één moeten worden 
gezien. De overkoepelende instellingsnaam ‘Brusea’ wordt vanaf 2005 gevoerd. Brusea 
presenteert zich met de thema’s ‘leven’ en ‘werk’ van een mosselvisser en zijn gezin. De 
collectie zal als geheel, thematisch en naar tijd gepresenteerd worden. Het overgrote deel 
van de benodigde objecten voor de vaste tentoonstelling is reeds in bezit of in bruikleen bij 
de stichting. Oneigenlijke collecties zullen worden afgestoten of aan andere musea worden 
uitgeleend. 
 
Onderstaande deelcollecties zijn in twee thema’s (Werk en Leven) vastgesteld: 
1. Werk 
1.1 Mosselen (85) 
1.2 Oesters (10) 
1.3 Scheepsmodellen (39) 
1.4 Fossielen (17) 
1.5 Watersnoodramp  1911 (11) 
1.6 Diversen (226) 
2. Leven 
2.1 Huishoudelijke artikelen (385) 
2.2 Inventaris (138) 
2.3 Meekrap (48) 
2.4 Klederdracht (192) 
2.5 Speelgoed (40) 
2.6 Overige (30) 
 

3. De Burghse Schoole 
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(bron SCEZ-rapportage 2016) 
 
Type museum 
Historisch  
 
Karakteristiek 
Het museum bevindt zich in een voormalig schoolgebouw uit de periode 1843-1916. Er is een 
klaslokaal in originele staat, ingericht met oude schoolbankjes, lessenaar, kachel en 
wandplaten uit de tijd van Ot en Sien. Achter de school ligt een Karolingische burg, uit circa 
880, waaraan Burgh haar naam te danken heeft. In een lokaal is een expositie over de 
ringwalburg met maquette en archeologische vondsten. In een ander lokaal worden 
wisseltentoonstellingen georganiseerd. Daarnaast kan een bezoek worden gebracht aan de 
kruidentuin. 
 
Doelstelling 
Het Museum De Burghse Schoole stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de culturele 
biografie van Schouwen-Duiveland, waarbij voornamelijk de thema's school en archeologie 
van het dorp Burgh onder de aandacht worden gebracht. Het onderwijs tot 1961, wegens de 
voormalige dorpsschool waarin het museum is gevestigd. Daarnaast archeologie vanwege de 
achter het museum gelegen vroegmiddeleeuwse ringwalburg, de vroegste geschiedenis van 
het voormalige eiland. 
 
Deelcollecties 
De deelcollecties zoals in MusIP opgenomen zijn primair gebaseerd op de vakindeling die in 
het onderwijs (1) wordt gehanteerd en op de eerdere MusIP-rapportage bij Schoolmuseum 
‘Schooltijd’ in Terneuzen. Om de volledige collectie van het museum te kunnen beschrijven 
zijn er enkele deelcollecties aan toe gevoegd. Deze beschrijven die objecten die niet in een 
bepaald vakgebied kunnen worden opgenomen, maar die toch van belang zijn voor het 
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onderwijs, of voor het beschrijven van de omgevingssituatie. De collectie die in Terneuzen 
‘Kunstzinnige Vorming’ wordt genoemd is hier ‘Tekenen, Handvaardigheid en Lichamelijke 
Opvoeding’, vanwege de moderniteit van het woord kunstzinnige vorming. Verder zijn de 
deelcollecties ‘Rapporten en Schoolfoto’s’ en ‘Schoolbibliotheek’ toegevoegd omdat deze niet 
onder de vakindeling te plaatsen zijn. 
 
Naast de onderwijscollectie bevat het museum een archeologiecollectie (2) welke te maken 
heeft met de naastgelegen vroegmiddeleeuwse ringwalburg. Momenteel ontwikkelt 
Staatsbosbeheer, samen met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 
plannen voor een gedeeltelijke reconstructie van dit archeologische monument. Het museum 
zal zich in de (nabije) toekomst gaan profileren op de vroegste geschiedenis van het 
voormalig eiland Schouwen-Duiveland. 
 
Onderstaande deelcollecties zijn vastgesteld: 
1. Onderwijs  

1.1. Lezen en Taal (936) 
1.2. Schrijven (58) 
1.3. Rekenen (126) 
1.4. Zaakvakken (1096) 
1.5. Godsdienstonderwijs (30) 
1.6. Tekenen, Handvaardigheid en Lichamelijke Opvoeding (343) 
1.7. Ondersteunende middelen (84) 
1.8. Rapporten en Schoolfoto’s (95) 
1.9. Schoolbibliotheek (36) 

2. Archeologie (47) 
 

Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg 
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(bron SCEZ-rapportage 2016) 
 
Type museum 
Historisch 
 
Karakteristiek 
In het Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland, gevestigd in de Boerderij 
Goemanszorg in Dreischor, wordt de geschiedenis van het leven en werken van de bewoners 
van Schouwen-Duiveland tot aan de Watersnoodramp van 1953 treffend in beeld gebracht.  
 
Doelstelling 
De stichting heeft ten doel het in stand houden van een streek- en landbouwmuseum op het 
voormalig eiland Schouwen-Duiveland, het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen, 
geschriften, boeken, kaarten, tekeningen enz. van oudheidkundige, culturele en 
geschiedkundige aard en van zodanige zaken, welke uit dat oogpunt in de toekomst van 
waarde kunnen worden voor de Gemeente Schouwen-Duiveland. Het museum stelt zich tot 
doel het publiek te confronteren met, en te informeren over de schatten, die de streek heeft 
voortgebracht, zodat de belangstelling wordt opgewekt en kennis wordt vergroot.  
 
Deelcollecties 
Het museum beschikt voor de collectieregistratie over een eigen collectie-indeling. Voor die 
registratie wordt gebruik gemaakt van het geautomatiseerde systeem Adlib. De collectie-
indeling van het museum is echter zo fijnmazig dat zij niet geschikt is voor gebruik in Musip. 
Er worden in deze eigen registratie meer dan 40 categorieën onderscheiden (zie bijlage). Die 
hoeveelheid draagt niet bij aan een inzichtelijk beeld van de collectie. 
 
Per 01-06-2016 zijn in het Adlib-systeem van Museum Goemanszorg 3.862 objecten 
opgeslagen. Dit getal is onderhevig aan schommelingen in verband met opname en afstoting 
van objecten. In het gebouw en op het erf van het Streek- en Landbouwmuseum 
Goemanszorg worden de volgende collecties tentoongesteld: 
• Huishouding 
• Ambachten 
• Gereedschappen 
• Meekrap 
• Trekpaard 
• Vlas 
• Werktuigen 
• Documentatie 
 
Voor MusIP is de volgende indeling in deelcollecties gemaakt: 
1. Huishouding (1272) 
2. Ambachten (60) 
3. Landbouw (1228) 
4. Vervoer (70) 
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5. Documentatie (1134) 
6. Diversen (98) 
 

Museumhaven Zeeland 
 

 
(bron SCEZ-rapportage 2016) 
 
Type museum 
Maritiem 
 
Karakteristiek 
De Museumhaven Zeeland is gevestigd in de Oude Haven van Zierikzee. In het 
buitenmuseum ligt een aantal scheepstypes waarmee in vroeger tijd werd gevaren in de 
Zeeuwse Delta. Net buiten de Zuidhavenpoort ligt de scheepsrestauratiewerf (Stads- & 
Commerciewerf) van het museum. Hierin wordt aan de restauratie van schepen gewerkt. 
Rond deze restauratie is een presentatie opgebouwd en kunnen via een loopbrug de 
werkzaamheden bekeken worden. Volgens afspraak met andere maritieme musea op 
Schouwen-Duiveland, concentreert de expositie zich op de scheepsbouwtechnieken uit het 
verleden. Over de restauratie wordt aan de hand van foto's, films, tekeningen en tal van 
voorwerpen uitleg gegeven. 
 
Doelstelling 
De Stichting Museumhaven Zeeland heeft ten doel het inrichten en beheren van de Oude 
Haven in de stad Zierikzee als museumhaven. In de museumhaven wil de stichting vooral 
historische schepen die voorkwamen in het Deltagebied in de provincie Zeeland verzamelen 
en behouden. Daarnaast wil de stichting ook voorwerpen verzamelen en behouden die 
rechtstreeks of zijdelings verband houden met de verzamelde schepen en daarnaast wil de 
stichting vroegere scheepsbouwtechnieken tonen en bezoekers laten ervaren op welke 
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manier er vroeger gewerkt werd aan de schepen. Ook wordt de laatste jaren veel waarde 
gehecht aan het educatieve aspect d.m.v. een uitgebreid educatief programma. 
 
Deelcollecties 
De deelcollecties zoals in MusIP opgenomen zijn een bestaande indeling die al in het museum 
wordt gehanteerd. 
Onderstaande deelcollecties zijn vastgesteld: 
1. Schepen (7) 
2. Scheepsonderdelen (100) 
3. Scheepsmodellen en maquettes (5) 
4. Scheepsafbeeldingen  (8) 
5. Oude gereedschappen (150) 
6. Motoren (30) 
 
 
 

Cameramuseum 
 

 
(bron SCEZ-rapportage 2016) 
 
Type museum 
Historisch 
 
Karakteristiek 
Het Cameramuseum vertelt het verhaal over de historie en het ontstaan van de fotografie in 
al haar facetten, een ontdekkingstocht voor jong en oud. De Schouwse fotografen, donkere 
kamer, studio, projectie, stereo en natuurlijk veel camera’s en allerlei toebehoren komen aan 
bod en worden omlijst met levensechte taferelen verdeeld over drie verdiepingen. Er zijn veel 
activiteiten te boeken en u kunt, op afspraak, op de foto in klederdracht. 
 
Doelstelling 
Het bevorderen van de instandhouding van oude fototechnieken en fotoapparatuur met 
toebehoren en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
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bevorderlijk kan zijn. 
Alle inspanning van het Cameramuseum zijn erop gericht het ambachtelijk erfgoed, in dit 
geval de fotografie, in stand te houden en toegankelijk te maken voor een groot publiek. 
 
Deelcollecties 
We zijn uitgegaan van de objectcategorieën zoals die bij de collectieregistratie in Microsoft 
Works/Excel gehanteerd worden. Het aantal bruiklenen is bekend, maar lastig uit de 
database te filteren. Waar mogelijk is het aantal exact geteld, maar bij de grotere aantallen is 
een realistische inschatting gemaakt. 
 
De collectie bestaat uit 17.235 items, onderverdeeld in 12 deelcollecties: 
1. Camera’s (5.699) 
2. Nederlands (315) 
3. Stereo (1.000) 
4. Onderwater (27) 
5. Films (499) 
6. Doka (787) 
7. Projectie (298) 
8. Toverlantaarn (4.000) 
9. Presentatie (48) 
10. Non-camera (253) 
11. Foto’s (309) 
12. Publicaties (4.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


