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Voorwoord
Ook voor Museum Scheldewerf is het jaar 2021 beheerst door de gevolgen van de
uitbraak van het Covid-19 virus. Het Museum is open geweest wanneer dat mogelijk
was en heeft toch nog een redelijk aantal bezoekers ontvangen die met
belangstelling en waardering de collectie bekeken hebben.
Museum Scheldewerf blijft zich inzetten om zijn doelstelling “Het behouden en tot
leven brengen van de scheepsbouwgeschiedenis van Vlissingen” te realiseren.
Het Museum bevindt zich op een unieke locatie in het gebouw aan De Willem

Ruysstraat 100 te Vlissingen waar vroeger de Bedrijfsgeneeskundige Dienst van
scheepswerf Koninklijke Maatschappij De Schelde, later Koninklijke Schelde Groep,
was gevestigd.
Als bestuur voelen wij ons gesteund door de inzet van veel vrijwilligers, de financiële
bijdragen van Vrienden van het Museum, sponsors en subsidieverstrekkers en de
hulp van diverse instanties op museaal en toeristisch gebied.
Het jaar 2021 heeft ons ook iets goeds gebracht: de crowdfundingsactie voor de
aankoop van het gebouw heeft voldoende opgeleverd om het pand “de Oude
Verbandkamer” te kunnen kopen. Met hartelijke dank aan de vele particulieren,
bedrijven, instanties, sponsors en subsidiegevers!
Op 30 december 2021 vond het notarieel transport plaats, en sindsdien is de
Stichting Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen de trotse eigenaar van het pand “de
Oude Verbandkamer”!
De steun die wij ervaren hebben van de geldgevers geeft ons energie en motivatie
om ons nog meer in te zetten voor Museum Scheldewerf.

Namens het bestuur,
Doeke Roos jr., voorzitter
Bestuur en vrijwilligers
Het bestuur bestaat uit:
Doeke Roos jr.
Peter Feij
Riet Roelse-Daalhuizen

voorzitter
penningmeester
secretaris

Coördinator:
Marian Roos-Koolwijk
Adviseurs van het bestuur:
Jan van Beekhuizen
Ada van Hoof
Bert van Hoepen
In 2021 waren circa 26 vrijwilligers betrokken bij het Museum. Helaas is in 2021 één
van onze vrijwilligers overleden, wij zullen zijn inbreng missen. Gelukkig hebben zich
3 nieuwe vrijwilligers gemeld om het team te versterken.
De vrijwilligers verrichtten o.m. de volgende werkzaamheden:
•
•
•
•

het verzorgen van rondleidingen;
het aanwezig zijn als suppoost tijdens de openingstijden;
het verrichten van werkzaamheden aan het pand i.v.m. onderhoud en
verbetering van toegankelijkheid en indeling;
het verrichten van werkzaamheden ter reparatie/verduurzaming van de
collectie;

•
•

het in kaart brengen en voor publiek toegankelijk maken van de collectie;
het verzorgen van koffie/thee/frisdrank voor de bezoekers.

Als gevolg van de coronamaatregelen was het niet mogelijk een vrijwilligersdag te
organiseren.

Activiteiten
Helaas hebben we in 2021 vanwege corona geen extra activiteiten kunnen
organiseren. Gedurende de openingsperioden hebben we bezoekers op afspraak
ontvangen en groepen rondgeleid. In totaal hebben 920 personen het Museum
bezocht.
Exposities
De bezoekers konden in ons Museum o.a. de volgende permanente
tentoonstellingen bewonderen:
•
•
•

het model van het passagiersschip Kungsholm;
de foto’s van het Scheldekwartier, theater/ontvangstruimte van De Schelde;
de werkstukken van de Bedrijfsschool.
Een nieuwe tentoonstelling “Scheldekunst” is in voorbereiding, de opening
hiervan is uitgesteld tot 2022.

Lezing
In oktober heeft John Brosens een interessante lezing gegeven naar
aanleiding van het verschijnen van zijn boek “Partizanen aan de Schelde”.
Voor deze lezing was veel belangstelling.
Filmzaal
In de filmzaal zijn gedurende de openingstijden van het Museum doorlopend films
vertoond over scheepsbouw in vroeger tijden.
Kinderactiviteiten
Voor kinderen is er een leuke speurtocht uitgezet, ook zijn er diverse
knutselactiviteiten. Hiervan is in 2021 tijdens de openingstijden regelmatig gebruik
gemaakt.

Overige activiteiten
In verzorgingstehuis Scheldehof zijn verschillende voorwerpen en gereedschappen
van het Museum in een grote kast uitgestald, voor menige bewoner een herinnering
aan het werkzame leven.
Het Museum is ook fietscafé, en wordt op diverse toeristische sites vermeld. Naast
het NS-station zijn we het enige fietsoplaadpunt in Vlissingen.
De Bovenzaal wordt incidenteel aan derden verhuurd, dit levert extra inkomsten op.
Geplande activiteiten voor 2022:
Nieuw toilet laten installeren: De Lions Vlissingen hebben hier in 2019 al gelden voor
gedoneerd.
Filmzaal opknappen en nieuwe beamer en mediaplayer installeren.
De kosten hiervoor komen uit een speciaal vrijwilligersfonds vanuit het Prins
Bernhard Cultuurfonds.
In de permanente tentoonstelling een wand invoegen met Marinebouw.
Kosten komen uit de jaarsubsidie van de gemeente Vlissingen
Tentoonstelling Scheldekunst in de bovenzaal vorm geven.
Kosten komen uit de jaarsubsidie van de gemeente Vlissingen
Wifi aanleggen en wifiversterkers plaatsen.
Pinautomaat aanschaffen en installeren.
Kosten komen uit de jaarsubsidie van de gemeente Vlissingen.
Scheldecollectie inventariseren in het nieuw registratiesysteem Atlantis, te beginnen
met de collectie van Damen/Amels waarvoor we de komende vijf jaar een jaarlijkse
subsidie ontvangen.
Als verdere tegenprestatie is het de bedoeling dat deze collectie in het museum
wordt tentoongesteld.
Opslagruimte in de Machinefabriek ontruimen.
Kelder voorzien van ventilatiegaten en nieuwe steunbalken
Kosten hiervoor komen uit een projectpot Scheldekwartier.

Collectie
Sinds de oprichting is een indrukwekkende collectie van historische objecten, gereedschappen
en apparatuur verzameld die herinneren aan het scheepsbouwverleden van Vlissingen. De
collectie bestaat anno 2021 uit:
•
•

een verzameling van gereedschappen en machines uit de voormalige
Scheldecollectie van de KMS;

•
•

diverse scheepsmodellen;
algemene documentatie zoals het tijdschriftenarchief van de KMS, boeken, foto’s en
films die betrekking hebben op techniek en scheepsbouw;
•
het archief bestaande uit o.m. delen uit het Scheldearchief, persoonlijke archieven van
werknemers en delen van het privé-archief van Scheldedirecteur J.W. Hupkes;
•
voorwerpen verband houdende met de scheepsbouwgeschiedenis van Vlissingen.
De verzamelingen zijn ondergebracht in het open depot op de eerste verdieping van
het Museum en onze opslag in de Machinefabriek. De collectie is in het verslagjaar
opnieuw uitgebreid door schenkingen van oud- Scheldepersoneel, familie of relaties
daarvan.
Een deel van de collectie is tentoongesteld in het Museum.
In 2021 is een begin gemaakt met het registreren van de collectie in een nieuwe
landelijke database, die mettertijd door iedere belangstellende te raadplegen is.
Hierin werken we samen met het Zeeuws maritiem MuZEEum.

Publiciteit
Middels artikelen in de PZC en De Bode hebben we het Museum onder de aandacht
gebracht. Ook op de vernieuwde website en facebook is informatie te vinden.
Via RTV zijn leuke en interessante filmpjes verspreid over het Museum.
Wij hebben deelgenomen aan het project Museum TV. Vanuit deze professionele
begeleiding is een mini-documentaire over het Museum gemaakt en enkele korte
filmpjes die o.a. te zien waren op onze website en bij Omroep Zeeland.
Crowdfundingsactie
Eind 2020 zijn we een crowdfundingsactie gestart om geld bijeen te krijgen voor de
aankoop van het pand. Zoals al gemeld in het voorwoord hebben we het bedrag bij
elkaar gekregen! Het is voor ons een grote steun te weten dat velen het belangrijk
vinden dat Museum Scheldewerf blijft bestaan.

Externe contacten
In verslagjaar zijn er o.a. contacten/gesprekken geweest met Janneke de Wit
(adviseur van de Zeeuwse Musea), Hans van Houdt (projectleider van het
Scheldekwartier), Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Infopunt Vlissingen en de
gemeente Vlissingen, Onno Bakker (directeur MuZEEum) en Johan de Visser
(financieel directeur Bouwbedrijf Joziasse B.V.).
Museum Scheldewerf is lid van de Vereniging Zeeuwse Musea die zich richt op
kennisbevordering en behoud en uitbreiding van de collecties van de musea in
Zeeland. De Vereniging Zeeuwse Musea geeft een museumgids uit, die ruim
verspreid wordt.

De bestuursleden en enkele vrijwilligers hebben deelgenomen aan cursussen die
georganiseerd werden door de Vereniging Zeeuwse Musea.

