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Voorwoord
2019 was een jaar van tegenstellingen. Het aantal groepsbezoeken aan ons
museum nam toe. Het aantal individuele bezoekers nam af. Op de dagen dat
we open waren en geen entree hieven, was er maar mondjesmaat bezoek. In
het voorjaar was er veel bezoek, in het najaar uitzonderlijk weinig. Wellicht heeft
het zeer warme weer invloed gehad. De stranden waren overvol en dat heeft er
waarschijnlijk toe geleid dat er wat minder toeristen het binnenland van Zeeland
opzochten.
Over het algemeen was het voor het museum een goed jaar. Te meer ook
omdat we vier nieuwe vrijwilligers mochten verwelkomen. Dat was hard nodig,
want voor de ontvangst van groepen zijn veel gidsen nodig.
Ook voor het beheer van ’t Uusje is een nieuw bestuurslid ons komen versterken.
Kortom, positieve berichten en echt nodig om ons museum in de lucht te
houden.

Henri Houben Antwerpen 1858 - 1931 “Haven van Arnemuiden”
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Een minder positief bericht is dat de ﬁrma Minderhoud de winkel sluit in
Arnemuiden. Een positief bericht in verband daarmee is dat we diverse unieke
objecten kregen, zodat die wel in Arnemuiden blijven.
2019 was ook het jaar dat ons museum 40 jaar bestond, wat we hebben onderstreept met een uitstapje voor alle vrijwilligers. We bezochten per touringcar het
Kasteel van de fam. Marnix van St. Aldegonde en de prachtige stad Mechelen
waar ook lijnen zijn met de geschiedenis van Arnemuiden.
In 2019 is in samenwerking met de gemeente Veere de restauratie door Monica
Martens uit Aardenburg van het schilderij Arm 47 is afgerond en het schilderij in
langdurige bruikleen is ontvangen.
In Zeeland is de bevrijdingsherinnering gestart en ook in 2020 zal dit nog landelijk zijn beslag krijgen. Ook dit is historie: wanneer we terugdenken aan die jaren
komen mij altijd zaken als vrijheid van meningsuiting en Jodenvervolging voor de
geest. Onbegrijpelijk en steeds weer schokkend hoe met mensen werd, en ook
wordt, omgegaan. Des temeer is een dankbaar gedenken ook na 75 jaar nog
actueel en gepast. In dit verband kan gemeld worden dat onze Tweede Wereldoorlog tentoonstelling wat zal worden uitgebreid en ook in 2020 te zien zal zijn,
waarvoor u hartelijk wordt uitgenodigd.
Maar dat is niet het enige. In 2019 is uitgebreid overleg geweest met het bestuur
van de Werf. In gezamenlijkheid wordt is in 2020 een grote tentoonstelling
gemaakt over de Werf met een modelwerf en modelschepen. Dat is zeker een
bezoek aan ons museum waard.
We zien uit naar uw bezoek.
Leen Schouls
Voorzitter
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Bewaren en laten zien,
daar zijn we van.
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Bezoekers
Het aantal museumbezoekers is dit jaar wat gestegen. De cijfers van Erfgoed Zeeland
geven aan dat ons museum in 2014 3208 bezoekers had, in 2015 waren dat er 3306
en in 2016 waren het er 3489. Dat is daarmee tot nu toe ons topjaar. In 2017 kwamen
er 3416 bezoekers en voor 2018 mogen we 3466 als bezoekersaantal noteren. 2019
geeft een lichte stijging met 3550 bezoekers. Dit is vooral het gevolg van de Belgische
bezoekers die met bussen vol de weg naar ons museum wisten te vinden.
In 2019 hebben we
een proef genomen
met openstelling op
vrijdagmiddag tijdens
de schoolvakanties. Dit
leerde ons dat dit alleen
tijdens de zomervakantie
in een behoefte voorziet.
Het bestuur zal dit dan
ook het komende jaar zo
uitvoeren.
Dit jaar was het 75 jaar geleden dat Arnemuiden werd bevrijd. Uiteraard wilden we dit
bijzondere feit niet zomaar voorbij laten gaan. Er is in de oorlogsjaren veel gebeurd.
Het landschap is daardoor ook veranderd. Dat willen we laten zien. Het Museum
Arnemuiden heeft dit jaar een thematentoonstelling ingericht met als titel “Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog”. Er is een ﬁetstocht ontwikkeld die de bezoeker
krijgt. Want wat is er nu nog te zien in het landschap rondom Arnemuiden?
Maar ook hebben we een prachtig bord laten maken voor bij de boerderij van Janse.
Dat licht toe wat daar is gebeurd in 1944.
De opening van de thematentoonstelling werd opgeluisterd door een lezing van
Hans Sakkers, specialist in de geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog in Zeeland.
Opvallend was ook dit jaar dat we helaas geen scholen konden verwelkomen.
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Pr-commissie
De pr-commissie heeft dit jaar echt veel werk verzet. Veelal achter de schermen zijn
ze druk. De organisatie van de opening van de thematentoonstelling om maar eens
wat te noemen. En een nieuwe folder zag het levenslicht.
Verdere activiteiten waren de contacten met
de busondernemers, reclame-uitingen in
de pers, contacten met de Tourist Shop en
het VVV. Maar ook op beurzen waren we
vertegenwoordigd met een in het ooglopende stand.

Samenwerking
De Werf heeft een wat onbekend scheepstype in ons museum onder de aandacht
gebracht, namelijk de peilboot die ook op deze Werf gebouwd werd. Dit was een
tweejaarlijkse tentoonstelling en was dus ook in 2019 te zien.
De Werf en het museum besloten dit jaar een gezamenlijke tentoonstelling op te
zetten over de Werf rond 1920/1930. Met maquettes, scheepsmodellen, gereedschap
en vooral ook de mensen die er werkten. Dat blijkt best een moeilijk project. Goed
overleg en plannenmakerij is noodzakelijk om tot een mooie tentoonstelling te komen.
Er wordt hard aan gewerkt.
Door voorzitterswisselingen bij de Werf en de
Stichting Behoud Hoogaars is er geen voorzittersoverleg geweest in 2018.
In 2019 was er weer een eerste overleg. Samen
met de Zeeuwse Documentaire Stichting is de
documentaire Soldaat zonder wapen vertoond
in de Arne.
Door goede samenwerking met de Historische
Vereniging Arnemuiden is het dagboekje van mevrouw Jans Boone - de Hamer verschenen en in heel Arnemuiden bezorgd en toegezonden aan de leden/donateurs
van onze organisaties.
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Documentatiecentrum van het Museum en de
Historische Vereniging Arnemuiden
Het documentatiecentrum van ons museum en de Historische Vereniging Arnemuiden bevat momenteel circa 425 boeken, brochures en andere documenten. Hiervan
zijn 55 boeken in bruikleen verkregen van de Stichting Behoud Hoogaars. 75 boeken
zijn aangeschaft uit het daarvoor door het museum en de HVA beschikbaar gestelde
budget. Ruim 200 boeken en dergelijke zijn verworven uit schenkingen of gekopieerd
van de originelen. Het boekenbezit is ordelijk en op alfabet (per auteur) gerangschikt
in de speciale, afsluitbare ruimte op de begane grond van het museum. De collectie
is opgenomen in een catalogus. Deze catalogus omvat van elk boek of document de
korte inhoud en de nummers van pagina’s waarin passages voorkomen die een relatie
hebben met de geschiedenis of het erfgoed van Arnemuiden. De inhoud van de catalogus is te vinden op de websites van de Historische Vereniging Arnemuiden en van
het Oudheidkundig Museum Arnemuiden.

‘t Uusje
‘t Uusje is steeds een publiekstrekker waar nostalgie
en herkenning trefwoorden zijn. De verlichting is
verder uitgebreid en verbeterd en er is geschilderd
en gerepareerd. Dit alles onder de bezielende leiding
van ons nieuwe bestuurslid, speciaal voor ’t Uusje,
Hans Muis.
De vochtige achterkamer blijft een probleem.
Daarom is besloten dit grondig aan te pakken,
deskundigen gaan er mee aan de slag.

’t Stadthuys
In goede samenwerking met de gemeente zijn de muren in de centrale hal voorzien
van een prachtige lambrisering en ook de muur in de keuken werd gerenoveerd. De
uitvoering was bij het Museum gelegd, maar de kosten komen voor rekening van de
gemeente.
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Vrijwilligersbijeenkomst
De jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst was dit jaar een uitstapje naar België. Omdat
het museum 40 jaar bestond was het uitstapje wat uitgebreider dan gebruikelijk. We
bezochten per touringcar het Kasteel van de fam. Marnix van St. Aldegonde en de
prachtige stad Mechelen waar ook lijnen zijn met de geschiedenis van Arnemuiden.

Toekomst
De thematentoonstelling 2020 zal gaan over 75
jaar bevrijding, waarbij het draait om herinneringen
aan de oorlog die vandaag de dag nog zijn te
zien. Dit dus voor het tweede jaar.
De plannen voor een grote tentoonstelling over
en in samenwerking met de Werf zijn uitgewerkt.
We hopen u het resultaat in 2020 te laten zien.
Op een aantal plaatsen zullen beeldschermen
tonen wat er vroeger te zien was in Arnemuiden.
Er zal in 2020 gestart worden met de mogelijkheid voor pinbetaling.
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Financiën
In het jaar 2019 hebben we een klein overschot gerealiseerd van circa € 3.000, terwijl
we een klein tekort verwacht hadden. Vooral de entreegelden en cateringopbrengsten
waren hoger dan verwacht als gevolg van de vele groepen die we mochten ontvangen.
Eind 2019 hadden we een spaarsaldo van € 21.000 ten opzichte van € 18.000 eind
2018. Zoals in het verslag van vorig jaar al is aangegeven, verwachten we in 2020 extra
kosten als gevolg van investeringen in een opknapbeurt van één van de kamers van
het museum.
Het seizoen 2020 gaan we in met grote onzekerheid. Als gevolg van het coronavirus
mag het museum voorlopig nog niet opengaan. Daarnaast zijn er geen aanmeldingen meer voor groepen die het museum willen bezoeken. Het is op dit moment niet
duidelijk wat de uiteindelijke gevolgen zullen zijn, maar er zal een daling van de inkomsten komen. Gelukkig hebben we in de voorgaande jaren een buﬀer opgebouwd,
zodat we niet direct in geldnood zullen komen. Het tekort zal in 2020 echter naar
verwachting groter zijn dan begroot.
Om de exploitatie van het museum te kunnen bekostigen en te kunnen investeren in
de toekomst van het museum kunnen we niet zonder de ﬁnanciële steun van onze
donateurs. Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen? U kunt uw donatie naar ons
overmaken onder vermelding van ‘donatie 2020’ en uw adres. Ons bankrekeningnr is:
NL25 RABO 0303 8150 51
Bij voorbaat vriendelijk dank hiervoor.
De penningmeester
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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. In de zomervakantie zal op vrijdagmiddag het museum
ook geopend zijn. 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
Individuelen

Normaal tarief museum

Combikaart

Volwassenen

€ 4,50

€ 7,00

Kinderen t/m 12

gratis

gratis

Donateurs

vrij entree

n.v.t.

Groepen (minimaal 10 pers.)
Volwassenen

€ 4,00

Kinderen t/m 12 jaar

gratis

gratis

Adressen
Museum Arnemuiden
’t Stadthuys, Langstraat 35 en ‘t Uusje van Eine, Langstraat 28
Telefoon 0118- 603242 (tijdens openingstijden), 06-16507264 (buiten 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

Hans Muis

Korenbloemlaan 1a

Wielingen 1

4341 JP Arnemuiden

4341 LM Arnemuiden

tel. 0118-602824

tel. 0118-602344 / 06-38498495

Reserveringen en groepsbezoek
Ineke Bliek-van Noort
Clasinastraat 9, 4341 ER Arnemuiden
tel. 0118-436058 of 06-44140333
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Bestuur per 1 januari 2020
Leen Schouls

Joost Adriaanse

voorzitter

documentatiecentrum

Korenbloemlaan 1a

Jenny Weijermanweg 26

4341 JP Arnemuiden

4462 GB Goes

tel. 0118-602824

tel. 0113-211241

Gertrude van de Ketterij

Dick Joosse

secretaris

visserij en scheepvaart

Schoolstaat 9

Banjaard 4

4341 AG Arnemuiden

4341 LL Arnemuiden

tel. 06-30741755

tel. 0118-602190

Hans Muis

Wim van der Heijden

’t Uusje van Eine

streekdracht/projecten

Wielingen 1

Dorpsstraat 12

4341 LM Arnemuiden

4341 NB Kleverskerke

tel. 0118-602344 / 06-38498495

tel. 0118-602725

Bets van Schaik-Siereveld

Ineke Bliek- van Noort

sociale zaken

commercieel beheer/ PR

Schorerstraat 21

Clasinastraat 9

4341 GM Arnemuiden

4341 ER Arnemuiden

tel. 06-38498495

tel. 0118-436058

Peter Blom

Frans de Vos

adviseur

penningmeester

p/a Zws. Archief, Hofplein 16

Zr. van Donkstraat 15

4330 AB Middelburg

4341 LS Arnemuiden

tel. 0118-678814

tel.nr. 0118-310030

Kees van de Ketterij
erebestuurslid
Schorerstraat 5
4341 GM Arnemuiden
tel. 0118-601668
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Genieten voor jong en oud!
Een uitgave van

Museum
Arnemuiden

MUSEUM ARNEMUIDEN
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We zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Meld u aan!
Jaarverslag 2019.indd 12

07-05-20 15:07

