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WE MOETEN ONS OVER DIT JAAR ZETTEN

Fragment uit het schilderij Overzetveer met Arnemuidse Visleursters 
in klederdracht door: Mathieu Horrix (1845-1923)
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Voorwoord

2020 was een bijzonder jaar. Een jaar waarin we veel moesten improviseren 
en de gewone gang van zaken opeens niet meer kon. Zelfs onze professie, 
het ontvangen van mensen in het museum, moest anders. Erfgoed Zeeland 
liet een persbericht uit gaan met de titel “Treurig jaar voor Zeeuwse musea in 
2020”. Toch zijn wij als Museum Arnemuiden daar niet zo van. Het heeft weinig 
zin om treurig voor je uit te staren. In ons museum hebben we dat gelukkig 
niet gedaan. We zijn aan de slag gegaan. We hebben onderzocht wat we kon-
den doen om het museum aan het publiek op een veilige manier te kunnen 
tonen. 

In het inhoudelijke jaarverslag zullen we wat feiten afzonderlijk onder uw aan-
dacht brengen.

Het afgelopen jaar is onze vrijwilliger en gids Frans de Nooijer overleden. Het 
heeft ons aangegrepen en we missen hem.

We hebben weer twee nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen. Dat is na-
tuurlijk altijd fijn. Jammer is dat eind 2020 Hans Muis heeft aangekondigd geen 
bestuurlid en beheerder van ’ t Uusje meer te kunnen zijn. Dat is erg jammer. 
Hans heeft heel wat zaken aangepakt en verbeteringen uitgevoerd, waarvoor 
hartelijk dank.

Jan Otto vond, gelet op zijn leeftijd, dat het moment was aangebroken om te 
stoppen. Ook langs deze weg danken we hem voor zijn inzet de afgelopen 
jaren.

We hadden heel wat evenementen voorbereid, die niet door konden gaan. 
Ook hebben we geen groepsbezoeken gehad dit afgelopen jaar. 

Wel hebben we een protocol ontwikkeld dat past bij ons museum. Opmerkelijk 
was daarbij dat zowel gidsen als publiek daar prima mee om gingen. 
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We zijn dus ondanks alles niet bij de pakken neer gaan zitten. Een groot aantal 
zaken zijn opgepakt. 

De verwachting is dat er volgend jaar een mooie tentoonstelling zal zijn over 
Zeeuwse streeksieraden. Maar dat kan alleen als de omstandigheden dat 
toelaten.

We zien uit naar “gewone omstandigheden” en uw bezoek.

Leen Schouls
voorzitter 

Voorzittershamer van het voormalige Groene Kruis, aangeboden aan het 
bestuur door de Gemeente Arnemuiden i.v.m. het zestigjarig bestaan van 
het Groene Kruis. Collectie Museum Arnemuiden.

Bewaren en laten zien, 
daar zijn we van. 
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Werkgroep archeologie

De werkgroep archeologie is druk met het beschrijven van de archeologische 
objecten in het museum. Dat gaat uiterst nauwkeurig. 
De objecten worden gewogen, 
opgemeten gefotografeerd en 
beschreven.

Rinus Schroevers, 
Bruno  Janson, Aart van Belzen, 
Adrie de Nooijer en Jan de Klerk 
zijn er druk mee.

Verder is een vitrine vervangen, omdat de nieuwe meer bij het geheel past. 
Die moest nog wel gerestaureerd worden. Onze technische mensen hebben 
zich daarover ontfermd en het is een mooi stukje werk geworden. 
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Werkgroep Rouwbord

De werkgroep Rouwbord is druk met een reconstructie van het rouwbord van 
Dirk van Delen. Er is vooraf overleg geweest met de Gemeente Middelburg in 
de persoon van Peter Blom. Er is gemeten en overlegd. We zijn ten slotte tot 
de conclusie gekomen dat het moet kunnen. Dick Joosse en Rien Grootjans 
zijn aan de slag gegaan. Zo wordt eraan gewerkt.
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Werkgroep nieuwe tentoonstelling

De werkgroep voor de nieuwe tentoonstelling, bestaande uit Wim en Liza v.d. 
Heijden, Liesbeth Marteijn en Leen Schouls, worden ernstig geplaagd door de 
omstandigheden. De leden van de 
werkgroep die de zakelijke voorbereidingen 
in het najaar zouden treffen, kunnen nog 
niet in actie komen. Het is zo goed als 
zeker dat de nieuwe tentoonstelling gaat 
over Zeeuwse streeksieraden, wellicht 
toegespitst op Walcheren. Dat neemt 
niet weg dat de technische mensen 
bezig zijn om de tentoonstellingsruimte 
in orde te brengen. 

Werkgroep techniek

De Werkgroep techniek heeft dit jaar heel 
veel werk verzet. In vrijwel alle kamers is 
de verlichting vervangen door zuinige 
ledverlichting. Met name de bestuurskamer 
heeft daardoor een prachtige uitstraling 
gekregen. Ook is in de keuken bij de 
trouwzaal een afwasmachine geplaatst.    
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PR-commissie 

De PR commissie heeft na een bezoek aan De Vakantiesalon in Brussel eind 
januari 2020 door de coronacrisis haar werkzaamheden danig aan moeten 
passen.
Door overheidsmaatregelen werden alle Nederlandse beurzen gecanceld, waar-
onder de BeleefPlusbeurs in Goes. Haar aandacht richtte de commissie direct 
op onze website, de regionale bladen, Omroep Zeeland, nieuwe posters en 
folders voor winkels, instellingen, campings en toeristische trefpunten. Facebook 
werd intensief ingezet om individuele bezoekers en toeristen te bereiken. 

Een nieuwe thematentoonstelling “Honderd jaar geleden op de werf” met een 
fenomenale maquette van de werf werd in juni geopend. 
In de leegkomende etalage van Juwelier Minderhoud werd een museumpre-
sentatie opgesteld.

Om een bezoek ook na het officiële openingsseizoen mogelijk te maken, werd 
vanaf november op woensdagmiddagen het museum opengesteld en op 
afspraak is ook op een ander tijdstip een rondleiding mogelijk. 

Facebook opname Origin Media
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Bezoekers

Het zal duidelijk zijn dat het aantal museumbezoekers is dit jaar beduidend 
minder is. Ook alle Belgische reisgezelschappen werden geannuleerd, waar-
door het bezoekersaantal flink daalde.
De cijfers van Erfgoed Zeeland 
geven aan dat ons museum  
3208 bezoekers had in 2014, 
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 gaf een lichte 
stijging met 3550 bezoekers. 

Dit bijzondere jaar geeft ons toch nog 722 museumbezoekers gebracht, 
wat gelet op alle omstandigheden, zoals beperkte openstelling, best veel is.

Samenwerking  

De Werf en het museum hebben dit jaar een gezamenlijke tentoonstelling op-
gezet over de Werf rond 1900, met maquettes, scheepsmodellen, gereedschap 
en vooral ook de mensen 
die er werkten. Dit is een 
tweejaarlijkse tentoonstel-
ling en is dus ook in 2021 
te zien.

Een officiële opening kon 
niet plaats vinden, maar 
via de pers is er toch 
aandacht aan besteed.

Foto Origin Media Margo Nije



visserij - streekdracht - historie

JAARVERSLAG 2020  -  9

’t Uusje van Eine

In het  Uusje is het afgelopen jaar gewerkt aan klimaatbeheersing. Een speciaal 
apparaat werd gemonteerd en het lijkt erop dat dit werkt. De verlichting in de 
vitrines is geoptimaliseerd en zo ziet alles er tiptop uit. 

Toekomst

Punten voor de toekomst sommen we kort op:
• PR gericht op publiek ook van buiten Zeeland 
• Groepsbezoek stimuleren
• Aantal vrijwilligers op peil houden
• Nieuwe beheerder ‘t Uusje van Eine

W.F.A.I. Vaarzon Morel (1868 – 1955)
Vissersvloot van Arnemuiden voor de kust van Walcheren.  
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Bestuurssamenstelling tot 31 december 2020:

Leen Schouls  Joost Adriaanse
voorzitter  documentatiecentrum en onderzoek                                               
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. 0118-616243 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   

 erebestuurslid: 
 Kees van de Ketterij
 Schorerstraat 5
 4341 GM  Arnemuiden
 tel. 0118-601668
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Financiën 

Ook op financieel gebied waren de gevolgen van COVID-19 merkbaar. 
Het aantal bezoekers nam fors af. De afname was het grootst bij de 
groepsreizen, welke bijna nihil waren in 2020. De opbrengst uit entree-
gelden is met ruim 70% afgenomen. De cateringopbrengsten zijn met 
circa 95% gedaald. Echter, ons museum wordt volledig geëxploiteerd 
door vrijwilligers, zodat we in tegenstelling tot vele andere musea geen 
acute financiële problemen hebben gekregen. 

De donaties waren nagenoeg gelijk aan vorig jaar. We zijn dankbaar dat 
onze donateurs ons ook in deze moeilijke tijd gesteund hebben. 
We hebben ook in het bijzondere jaar 2020 geïnvesteerd in het museum, 
zoals verbouwen Werfkamer, installeren led-verlichting, maken nieuwe 
vitrines en de aanschaf van een klimaatbeheersingsapparaat. 
De investering in de Werfkamer stond al in de planning zoals in het 
vorige jaarverslag was beschreven. 
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Eind 2020 hadden we een spaarsaldo van € 17.000 ten opzichte van 
€ 21.000 eind 2019. Deze daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt 
doordat de opbrengsten met ruim € 7.000 waren gedaald om de boven-
genoemde redenen. 

In het seizoen 2021 zullen we nog geruime tijd de gevolgen van 
COVID-19 ondervinden. Naar verwachting zullen er geen groepsreizen 
plaatsvinden. Wanneer het museum open mag gaan is nog onbekend. 
In ieder geval verwachten we ook in 2021 slechts een beperkt bedrag 
aan entreegelden. Naar verwachting zullen we in 2021 dan ook verder 
interen op onze reserves. 

We vragen u om ook in 2021 het museum te steunen door middel van 
een donatie, zodat we kunnen blijven investeren in het museum. U kunt 
uw donatie naar ons overmaken onder vermelding van ‘donatie 2021’ 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 zaterdagmid-
dag 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 € 7,00
Kinderen t/m 12 jaar gratis gratis

Foto Juwelier Minderhoud
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Een bijzondere vondst

Het stadhuis uitgepakt

En door Jozias Joosse “van buiten gemaakt” 
en Adriaan Joosse “van binnen”.
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Adressen

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

Telefoon: 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    vacant 
Korenbloemlaan 1a    
4341 JP  Arnemuiden    
tel. 0118-602824    

Reserveringen en groepsbezoek
Ineke Bliek-van Noort
Clasinastraat 9, 
4341 ER Arnemuiden
tel. 0118-436058 of 06-44140333
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MUSEUM ARNEMUIDEN
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“ ‘t Is nie aolemaele poppespul 
in ‘t museum o. 

Moe je maer is komme kieke.”

We zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Meld u aan!

Museum
Arnemuiden


