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. En nog veel meer!

Het jaar ging van start met op vrijdag
18 januari de opening van de ten-
toonstelling 'De Ramp, 60 jaar ant-
woorden en vragen', samengesteld
door ir. Gerrit Jan Schiereck. Hij is
werkzaam geweest bij Rijkswater-
staat en de TU Delft.

De tentoonstelling had een weten-
schappelijke benadering van de Wa-
tersnoodramp die in de nacht van 1
februari 1953 de kust van Zuidwest-
Nederland, delen van België en En-
geland overviel.

De vragen en antwoorden die door
de gevolgen ontstonden werden cen-
traaf gezet in de tentoonstelling, zo-
als de communicatie en de stand van
zaken in de waterhuishouding.
Professor dr. ir. S.N. Jonkman, hoog-
leraar Integrale Waterbouwkunde TU
Delft, opende de tentoonstelling, na-
dat hij sprak over het vraagstuk over-
stromingsrisico's.

Tentoonstelling'De Ramp, 60 iaar
antwoorden en vragell'.

Op verschillende manieren werd het
ondenrverp bij de bezoekers onder
de aandacht gebracht. In de ten-
toonstel lingszaal gaven verschillen-
de platen op de vloer een beeld van
de gebieden die door de Waters-
noodramp werden getroffen en de
keringen die de gebieden tegen-
woordig beschermen. Bezoekers
konden in de filmzaal en in de ten-
toonstellingszaal films van de ramp
bekijken. De interactieve modellen
uit onze collectie, zoals de waterta-
fels en de modellen van waterkerin-
gen van de Oosterschelde, Holland-
sche lJssel en de Maeslantkering,
vulden de teksten op de panelen
prachtig aan.
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Model van de Maeslantkering
Tijdens de opening van de tentoon-
stelling konden de bezoekers voor
het eerst het bijzondere model van
de Maeslantkering van de Rotter-
damse Nieuwe Waterweg bezichti-
gen. Modelbouwer Nijs Baan heeft
het model gemaakt op schaal 1:500
met behulp van informatie van
Rijkswaterstaat. Uiteindelijk zal het
model op de bovenste verdieping
geplaatst worden waar het een per-
manente plaats krijgt tussen de an-
dere modellen van waterkeringen.

Deltaviewer
De staf Deltacommissaris heeft de
Deltaviewer ontwikkeld. Dit is een
computerprogramma waarop be-
zoekers op een interactieve manier
inÍormatie kunnen krijgen over hoe
Nederland in het verleden, heden en
de toekomst omgaat met water. De
deltaviewer is voor iedereen interes-
sant door de grote diversiteit van
informatie en omdat de gebruiker in
het programma zelf onderwerpen
kan kiezen waar hij meer vanaf wil
weten. De gebruiker kan, na een
algemene introductie, informatie

opvragen over wateropgave per
regio en op nationaal niveau. De
Deltaviewer komt in het najaar in het
paviljoen van het Educatief Water-
bouwkundig ErÍ bij de watertafels te
staan.

LesbrieÍ Waters nood ram p
Het Waterschap Hollandse Delta
heeft een lesbrief ontwikkeld over
de Watersnoodramp die de leer-
lingen op school konden volgen.
Deze was ook te downloaden op
onze website. Het waterschap
schreef bij deze lesbrieÍ ook een
verhalenwedstrijd uit, bij de herden-
king van de Watersnoodramp. De
drie prijswinnaars van de wedstrijd
mochten op kosten van het water-
schap het Nationaal Baggermuseum
bezoeken met hun klas en kregen
een rondleiding door de tentoonstel-
l ing.

Ed ucatieÍ Waterbouwku nd i g
Erf
De paviljoens van het Educatief
Waterbouwkundig ErÍ zijn bijna ge-
reed. Verschillende vrijwill igers van
de technische dienst hebben zich
ingezet met onder meer het verven
van wanden en deuren en het be-
werken van de vloeren. In de loop
van het jaar worden de paviljoens
ingericht en kunnen bezoekers,
onder begeleiding van een rondlei-
der, het erÍ bezichtigen.

Nieuwe opslag
Naast de bouw van de paviljoens
heeft de technische dienst hard
gewerkt aan een nieuwe opslag
achter het museum. Ook hier heb-
ben onze vrijwill igers zich ingezet
met onder andere het betimmeren
van de wanden en het verven van
de binnen- en buitenkant, Deze

opslag was hard nodig, omdat wij
hierdoor in de toekomst meer moge-
l i jkheden hebben om de verschi l len-
de modellen en benodigdheden
voor tentoonstellingen en activiteiten
op te slaan.

Collect ie
De collectie is in de eerste helÍt van
2013 aangevuld met zeer diverse
objecten. Deze vullen de verschil-
lende onderwerpen die wij in de
tentoonstellingen behandelen goed
aan. D. de Rover uit Sliedrecht heeft
fotoalbums en een tegeltableau
geschonken. Een bestek van een
open baggermolen is gedoneerd
door D. de Graaf uit Hendrik-ldo-
Ambacht.

Speciaal naar aanleiding van de
tentoonstelling 'De Ramp, 60 jaar
antwoorden en vragen', heeÍt G.
Vaarwater uit Papendrecht een aan-
tal foto's en een fotoalbum over de
Watersnoodramp aan het museum
gegeven. Een groot aantal foto's is
door Boskalis gedoneerd, R.F. Bos
uit Dordrecht heeft een aantal Íoto-
albums en f i lms geschonken met
daarop werkzaamheden van Boska-
l is.

Baggerbedrijf De Boer organiseerde
een bijeenkomst eind april. Hiervoor
hebben zij de tentoonstellingsruimte
ingericht met onder meer een model
van de sleephopperzuiger Elbe.
ledereen was erg enthousiast over
dit model en zij hebben daarom
besloten dit aan het museum te
schenken.

De Vereniging van Waterbouwers
besloot een aantal modellen aan het
museum te schenken: de emmer-
baggermolen Montgomery van Th.
Smeulers, een model van een vloei-
baggermolen en de Castor. Model-
len die de collectie goed aanvullen.
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Ook gaven zij een aantal foto's en
Íotoalbums en relatiegeschenken,
zoals bronzen plakken en speldjes.

Van Oord heeft een aantal theedo-
zen gegeven die zij als relatiege-
schenk gebruiken. Naast de relatie-
geschenken van baggerbedrijven uit
het verleden die wij in de collectie
hebben is dit een uitstekend voor-
beeld van hedendaagse relatiege-
schenken.

Ook de collectie van de bibliotheek
is aangevuld met een aantal boeken
van K. d'Angremond en een bord-
spel 'Nederland, Nat & Droog'. De
Heer schonk een aantal boeken
voor de bibliotheek.

Elektrische treinen
We begonnen het jaar in de kerst-
vakantie met een presentatie van
elektrische treinen van Jesse Hou-
dé. Speciaal voor de tentoonstelling
Moerdijk Spoorbrug heeft hij zijn
elektrische treinen opgesteld. Er
ontstond helaas verwarring toen er
bij het persbericht een foto werd
geplaatst van een model van een
stoomtrein, in plaats van een elek-
trische trein. Desondanks werd de
grote groep bezoekers goed opge-
vangen door de vrijwill igers die na
de eerste dag voorbereid waren.
Met een gratis kop koÍfie was het
museum in de kerstvakantie druk
bezocht.

Leven aan boord
Op vrijdag 17 mei openden wij de
tentoonstel l ing'Leven aan Boord'.
We hebben een poging gewaagd
om aan de hand van belevenissen
van vri jwi l l igers, hun famil ieleden en
vrienden een beeld te geven hoe
het leven aan boord van de verschil-
lende schepen en molens was. De
belevenissen van onze eigen vrijwil-
ligers stonden centraal en daarnaast
zijn er ook verhalen uit de literatuur
gebruikt.

In de tentoonstelling werd onder-
meer ingegaan op werk in de ma-
chinekamer en op de brug, werktij-
den en leefomstandigheden en hoe
deze door de jaren heen verander-
den. Ook het contact met het thuis-
front kwam aan bod. Zo konden de
mannen vroeger 1 keer in de drie
maanden naar huis bellen. Tegen-
woordig is er internet aan boord en
kan de bemanning zonder veel
moeite contact hebben met thuis.
Vanuit het thuisfront kan de familie
door de site
www. mari netraff ic. com/aisin I de
locatie van het schip achterhalen.

Voor de hedendaagse informatie
hebben wij speciaal van Van Oord
met dank aan Bakker Sliedrecht een
aantal mooie foto's gekregen van de
Artemis, de nieuwste cutterzuiger.
Foto's van de messroom, hutten en
wasruimtes geven een goede indruk
hoe het leven aan boord anno 2013
is.

'Adriaan Volkerdag'
Ook dit jaar was speciaal voor deze
verjaardag iedereen met de naam
van Adriaan, Adri, Ariane, Arie, Ar-
jen etc. en Volker welkom voor een
gratis kop koffie op zaterdag 13 juli.
Hier zijn ook dit jaar veel bezoekers
op afgekomen.

Pi lot educatie HAVO/VWO
ln het voorjaar deed een middelbare
school uit Rotterdam mee aan de
HAVOA/WO pilot "Bagger Bagger
Bagger". De leerlingen van de mid-
delbare school kwamen op deze
manier meer te weten over bagge-
ren. Zij hadden op school al geko-
zen voor een technische richting en
hier ter plaatse konden ze een quiz
oplossen en hun nieuw verworven
kennis in een poster zetten, die
besproken werd aan het einde van
de les.

In het spoor van de Koning.. .
Voor de inhuldiging van Koning Wil-
lem-Alexander en Koningin Maxima
hadden wij in het museum een activi-
teit georganiseerd, speciaal gericht
op het bezoek van onze toenmalige
Prins Willem-Alexander aan het mu-
seum. Door middel van een speur-
tocht konden kinderen, via voetstap-
pen op de grond, binnen en buiten
naar de plaatsen lopen waar Willem-
Alexander had gestaan. Op die
plaatsen hing een foto van hem tij-
dens zijn bezoek op die plaats en
konden ze vragen beantwoorden. De
foto's en de oranje voetstappen wer-
den geleverd door Druk&Print te
Sliedrecht.

Baggermuseum goes Florida!
Twee jaar na de tentoonstelling van
het Panamakanaal is de maquette
dan eindelijk vertrokken uit de stal-
ling aan de Molendijk. Verpakt door
onze buren IHC Merwede is de 12
meter lange maquette naar Florida
verscheept. De University of Florida
heeft in Jacksonville een tentoonstel-
ling gepland in het kader van het
aankomende 1O0-jarige bestaan van
het kanaal en onze maquette is daar
een centraal punt in. We ztjn reuze
trots.
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4O iaar aan de dijk
Op 23 juni was het museum 40 jaar
aan de dijk gevestigd. In 1973 is het
museum afgesplitst van het Slie-
drechts Museum en gevestigd aan
de Molendijk 16 ( in 1976 werd het
huidige pand aan Molendijk 204
betrokken). Speciaal voor deze dag
hebben wij op 22 juni een open dag
gehouden met gratis entree en een
kop koffie oÍ thee voor alle bezoe-
kers. Hiervoor was een groot aantal
vrijwi ll igers behu lp zaam.

Het museum kreeg een Íeestelijke
uitstraling door de vlaggen van onze
sponsoren die Wil Kalis en Hans
Houdé hadden opgehangen aan de
buitenkant van het museum en van
het koetshuis. Een groot aantal
boeken is verkocht en ook een aan-
tal relatiegeschenken. De model-
bouwvereniging Alblasserdam heeft
een demonstratie gegeven van hun
modelboten. Hiervoor hebben zti
een tent opgesteld om de elektra te
beschermen tegen de regen. De
Friesland lag speciaal voor deze
dag onder stoom en een groot aan-
tal bezoekers bewonderde het drij-
vend monument. Wij hebben op
deze dag, ondanks het wisselvallige
weer bijna 300 bezoekers mogen
verwelkomen. Dat is pas een ver-
jaardagsvisite!

IHC rondleiding
In juni zijn we voor het eerst be-
gonnen met de IHC rondleiding.
Vanaf die datum geven rondleiders
één keer in de twee weken een
rondleiding op de scheepswerf aan
de Molendijk. In de vorm van een
arrangement leidt de rondleider de
bezoekers eerst door de scheeps-
werf en daarna langs de Friesland
en het koetshuis.

Door deze combinatie is het moge-
lijk om het verleden, dat bezoekers
in de Friesland zien, en de heden-
daagse scheepsbouw op de werf
van IHC met elkaar te verbinden.
ln het museum zijn de modellen op
schaal en op de werf kunnen be-
zoekers een idee krijgen van de
daadwerkelijke grootte. Hierdoor
geven wij bezoekers de mogelijk-
heid om de beleving zo volledig
mogelijk te maken.

Bemanningssterkte
De aÍgelopen periode heeft een
aantal vrijwill igers zich aangemeld
om het vrijwill igersteam te onder-
steunen. We hebben een vacature
voor een secretaresse uitgezet bij
het gemeentelijke Vrijwill igerspunt
en daar zijn veel reacties op ge-
komen.

De nieuwe vrijwill igers doen graag
vrijwill igerswerk, totdat ze een
betaalde baan vinden.

Pauline Kruithof helpt enthou-
siast mee aan het samenstellen
van handboeken voor de hooÍd-
suppoosten en rondleiders, zodat
geïnteresseerde toekomstige vrij-
wi l l igers zich kunnen inlezen in de
werkzaamheden.

Tijdens de zoektocht naar een
nieuwe baan wil Petra Kroon
graag bezig blijven in haar vakge-
bied en daarom heeÍt zij Àch aan-
gemeld om als vrijwill iger betrok-
ken te zijn bij de administratie. Zij
richt zich nu op de vrijwill igersad-
ministratie.

In het eerste gesprek met Catha-
rine Schenkel bleek dat er veel
activiteiten in het museum zijn
waar zijzich op wil richten. Ze
werkt nu als educatie hooÍdsup-
poost voor de schoolklassen die
langskomen.

Cristina Popa is inmiddels al een
aantal weken bezig met het in-
werken van een aantal hooÍdsup-
poosten op de nieuwe kassa die
in het najaar achter de balie komt.
Door haar jarenlange ervaring met
moderne kassa's kan zij iedereen
hier goed bekend mee maken.

Maatschappel ijke stagiai res
Ook dit jaar hebben wij hulp ge-
kregen van twee maatschappelij-
ke stagiaires die met verschillende
aÍdelingen hebben meegeholpen.
Joeri VerhoeÍ en Roy de Jager
hebben enthousiast meegehol-
pen met de nieuwe tentoonstel-
ling, schilderen van de opslag en
de werkzaamheden voor de mu-
seumwinkel.


