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Arnemuiden in oorlogstijd.

Voorwoord
Het afgelopen jaar was op verschillende punten succesvol te noemen.
De bestuursvacature voor penningmeester werd opgevuld in de persoon van
Jacob Flipse, een gedreven penningmeester is mij wel gebleken die de zaken
snel en accuraat aanpakt.
Het aantal museumbezoekers is licht gestegen. Was het in 2014 net 3000, in
2015 was het 3306. Dat ligt ook wel een beetje in de Zeeuwse lijn.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur besloten dat er meer voor kinderen gedaan
moet worden. Dit is vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan van het bestuur dat
het afgelopen jaar opnieuw is vastgesteld.
De thematentoonstelling over het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog gaf
een beeld van het dagelijks leven in die tijd. Sommige bezoekers herkenden uit
verhalen de objecten. Maar er waren ook mensen die dit echt niet wilden zien.
Het zien van geschiedenis kan ook emoties oproepen.
Ook de opening van de Stiltekamer, een plek ter nagedachtenis aan omgekomen Arnemuidse vissers, was een belangrijke bijdrage aan een toenemend
aantal bezoekers.
Het gaat in ons museum niet alleen om de geschiedenis, maar ook en vooral
over mensen. Zij maken de geschiedenis.
Onze vrijwilligers hebben zich weer bijzonder ingezet het afgelopen jaar. Er
wordt door hen hard gewerkt aan een nieuw seizoen. Een woord van dank aan
hun adres is dan ook zeker op zijn plaats. Ook het komende jaar willen zij u
graag weer ontmoeten in ons prachtige museum.
Het bestuur heeft op het einde van 2015 Kees van de Ketterij benoemd tot Erebestuurslid. Hij heeft aangegeven per 1 januari 2016 zijn bestuursfunctie neer
te leggen na meer dan 25 jaar en het bestuur brengt door deze benoeming zijn
dankbaarheid voor zijn inzet tot uitdrukking. We missen in hem een gedreven
bestuurslid.
Leen Schouls
voorzitter
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Bezoekers
Het aantal museum bezoekers is licht gestegen. Was het in 2014 net 3000, in 2015
was het 3306. Een stijgend aantal bezoekers is ook te zien bij andere Zeeuwse musea.
Ongeveer 240 kinderen van verschillende scholen uit Arnemuiden, maar ook daarbuiten bezochten ons museum. Nu leende onze thematentoonstelling zich ook wel voor
een lespakket. De Tweede Wereldoorlog is nu eenmaal voor kinderen een spannend
en aanspreekbaar onderwerp.
Nog steeds zien we een toenemend aantal bezoekers uit België. Hun belangstelling
voor de historie van onze provincie en stad waarderen we. Uiteraard komt dit ook
door de stand van de gemeente Middelburg tijdens de Vakantiesalon te Antwerpen,
wat een vierdaagse presentatie is van en voor vakantiebestemmingen. Ook onze vrijwilligers zijn daar een paar dagen geweest in streekdracht uiteraard om ons museum
te promoten.

Samenwerking
Door de besturen van de Historische Vereniging Arnemuiden en het Museum is besloten tot het opzetten van de bibliotheek. Inmiddels is een werkgroepje gevormd en
aan de slag gegaan. Medewerking wordt hieraan ook verleend door de Documentatiegroep van Stichting Behoud Hoogaars. Zij stellen maritieme boeken ter beschikking.

Maritieme zaken
De tentoonstelling “de Hollandse boot”, die door de Werf is gerealiseerd in ons museum, heeft nauwelijks extra bezoekers getrokken. Deze tentoonstelling blijft tot aan het
einde van 2016.

Thematentoostelling 40-45
De thematentoonstelling was door de
commissie goed opgezet. Het was ook het
goede moment, vorig jaar was het 75 jaar
geleden dat de Duitsers ons land binnen
vielen en 70 jaar geleden dat ze onze contreien weer verlieten. Het was niet zozeer
op de militaire geschiedenis gebaseerd,
maar het ging meer over wat men in die dagen meemaakte in Arnemuiden. Wat overkwam je in je gewone doen van elke dag?
In het bijzonder willen we hier Lenard van
Belzen bedanken voor de vele attributen die
hij beschikbaar had gesteld en ook Janneke
Lindenberg voor het boekwerk dat ze had
samengesteld en dat een totaalbeeld geeft
van die periode in Arnemuiden.

Stiltekamer
Ook de opening van de stiltekamer was een belangrijke bijdrage aan een toenemend
aantal bezoekers. Maar dit is niet het belangrijkste wat het bestuur bewoog om deze
kamer te realiseren. Een stuk geschiedenis op een waardige wijze in beeld brengen,
dat was het argument. De commissie Stilte Kamer heeft haar werk goed gedaan. Dit
blijkt mede uit de slachtofferlijst die ook is gebruikt voor het monument ter herdenking van de omgekomen vissers dat in januari 2016 is onthuld. Deze lijst werden
grotendeels door de comissie Stilte Kamer samengesteld.
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Aangekocht
Door het museum zijn een behoorlijk aantal objecten aangekocht afkomstig uit de
bouwput van de Emté. Deze object werden op internet te koop aangeboden. De
objecten zijn van historische waarde en zijn vrijwel allen ouder dan 400 jaar. Het zijn
veelal kleine metalen voorwerpen, maar ook een benen kam maakt deel uit van deze
aankoop.

‘t Uusje
Bij ’t Uusje van Eine zijn de kozijnen gerestaureerd en geschilderd: dat ziet er weer
mooi en apart uit. Bij het vooronderzoek bleek dat de kleuren vroeger heel anders
waren. Daarom is besloten alles in de oorspronkelijke kleuren terug te brengen, met
een opmerkelijk resultaat.

Schilderijen
Het afgelopen winterseizoen zijn weer en aantal schilderijen
naar Luxemburg gebracht om daar te worden gerestaureerd. Ze waren keurig op
tijd terug. De kleuren zijn opgefrist, de afbeelding werd helder. Dit project is hiermee
afgerond.

Het bestuur heeft besloten om de ramen in de Trouwzaal te voorzien van folie dit
om het zonlicht wat te temperen en zo de schilderijen beter te beschermen tegen
zonlicht en ook de schittering wat weg te nemen.

Toekomst
•

Het bestuur heeft besloten dat in 2016 aandacht gegeven zal worden aan het
opknappen van een kamer. Het is de bedoeling ieder jaar een kamer onderhanden te nemen.

•

De visserijkamer zal opnieuw worden ingericht en daarbij wordt ook gedacht aan
onze jeugdige bezoekers.

•

Bij “t Uusje van Eine” zal het schilderwerk aan de voorzijde, de straatzijde, terhand
worden genomen.

•

De Filmzaal zal verder gerenoveerd worden en in oude stijl worden gebracht.

•

De PR commissie zal verder doorgaan met haar werk. In deze tijd is dat een belangrijke taak die inzicht vraagt in hetgeen het publiek beweegt om ons museum
te bezoeken, of juist niet.
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Bestuur
Leen Schouls 				Joost Adriaanse
voorzitter 				geschiedkundig onderzoek
Distelstraat 4				

Jenny Weijermanweg 26

4341 JP Arnemuiden			

4462 GB Goes 		

tel. 0118-602824				tel. 0113-211241
Gertrude van de Ketterij

		

Benny van der Horst

secretaris					

beheerder ’t Uusje van Eine

Molenzicht 13				

Prins Hendrikstraat 13

4341 CR Arnemuiden			

4454 CJ ‘s-Heerenhoek

tel. 0630741755				tel. 0113-352806
Leo van Belzen (ad interim)		

Jacob Flipse

penningmeester				penningmeester
Tarweakker 11				

Burgem. Langebeekestraat 13

4341 MD Arnemuiden

4341 AR Arnemuiden

		

tel. 0118-604362				tel. 0118-604979
		
Kees Kusse 				

Wim van der Heijden

techniek en veiligheid

streekdracht/projecten

Nieuwstraat 17

		
		

Dorpsstraat 23

4341 AR Arnemuiden			

4341 NB Kleverskerke

tel. 0118-601873				

tel. 0118-602725

Bets van Schaik-Siereveld		

Ineke Bliek- van Noort

sociale zaken 				

commercieel beheerder en PR

Schorerstraat 21				Clasinastraat 9
4341 GM Arnemuiden 			

4341 ER Arnemuiden

tel. 0118-601711				

tel. 0118-436058

Peter Sijnke				Kees van de Ketterij
adviseur

			

erebestuurslid

p/a Zws. Archief, Hofplein 16		

Schorerstraat 5

4330 AB Middelburg			

4341 GM Arnemuiden

tel. 0118-678814				tel. 0118-601668

Financiën
Wat betreft de financiën staan we er gezond voor en is er budget voor onderhoud
en aanschaffingen. Uiteraard blijft het zaak om verantwoord met de middelen van de
stichting om te springen.
We zijn gestopt met het sturen van acceptgirokaarten, door nieuwe ontwikkelingen in
het betaalverkeer werd dit zowel een dure als onpraktische manier van overboeken.
We begrijpen dat dit ook voor onze donateurs even wennen is, mogen we u desondanks ook dit jaar toch weer verzoeken om uw donatie via een eigen overschrijving
aan ons over te maken met vermelding van uw adres?
Bij voorbaat vriendelijk dank hiervoor.
De penningmeester

Orgel met herenbank kerk Kleverskerke
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Informatie
Openingstijden
Vanaf 27 april tot 1 november is het museum elke woensdag- en zaterdagmiddag van
13.00 -17.00 uur geopend. De combikaart is in samenwerking met de Stichting Historische
Scheepswerf C.A. Meerman in het leven geroepen. Met deze kaart, die op beide locaties
kan worden aangeschaft, kunt u zowel ons museum als de scheepswerf bezoeken.

Entree
			Normaal tarief museum 		Combikaart
Volwassenen		€ 3,50				€ 5,00
Kinderen t/m 12		gratis				gratis
Donateurs		vrij entree			n.v.t.
Groepen (minimaal 10 pers.)		
Volwassenen		€ 3,00				€ 4,50
Kinderen t/m 12 jaar

gratis				

gratis

Adressen
’t Stadthuys, Langstraat 35 en ‘t Uusje van Eine, Langstraat 28
Telefoon 0118 603242 (tijdens openingstijden)
Internet: www.museumarnemuiden.nl
E-mail: info@museumarnemuiden.nl
Bankrekeningnr: NL25 RABO 0303 8150 51
Beheerder ’t Stadthuys				‘t Uusje van Eine
Leen Schouls					

Benny van der Horst

Distelstraat 4					Prins Hendrikstraat 13
4341 JP Arnemuiden				

4454 CJ ’s Heerenhoek

tel. 0118-602824					tel. 0113-352806
Reserveringen en groepsbezoek
Ineke Bliek- van Noort
Clasinastraat 9
4341 ER Arnemuiden
tel. 0118-436058

Museum Arnemuiden
niet kinderachtig,

maar wel voor kinderen!
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Prins Maurits

Eén van de gerestaureerde schilderijen,
te bezichtigen in de trouwzaal.

Een uitgave van
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