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Het is een uitmuntend jaar voor de St. Historische Scheepswerf C.A. Meerman
geweest. Over het gehele jaar gezien zijn er bijna 6500 bezoekers ontvangen
en dat is een record! Er is dan ook het gehele jaar hard voor gewerkt, op allerlei
gebieden.
De vele bezoekers worden aangetrokken door wat er te zien en te horen is op en
rond de werf, maar ook door de aantrekkelijke activiteiten die worden aangeboden
en, met name in dit jaar, de diverse grote evenementen die zijn georganiseerd.
De suppoosten hebben met veel passie aan onze bezoekers uitleg gegeven over de
scheepswerf, het restaureren van oude schepen en alles wat daar zoal bij hoort.
Het jaar 2013 is een jaar geweest met heel veel mooie momenten, met als
hoogtepunt de viering van 250 jaar scheepswerf op 13 juli. En dat is zeer
gewaardeerd door de grote aantallen bezoekers.

Een	
  overzicht	
  van	
  activiteiten	
  en	
  gebeurtenissen	
  –	
  algemeen.	
  
Het hele jaar door komen er geregeld groepen op bezoek op de werf, van
schoolklassen en andere groepen tot aan groepen met klassieke auto’s. Na een
ontvangst met koffie en een Zeeuwse traktatie volgt dan een rondleiding over de
werf, en op verzoek een vaartocht met een hoogaars. De werf is in de periode april november iedere woensdag- en zaterdagmiddag voor publiek geopend.	
  

Uit	
  het	
  gastenboek	
  (groepen)	
  

Heel fijn dat wij zo gastvrij zijn ontvangen ‘in de regen’. Leerzaam, goede
begeleiding, dank u wel voor alles. (leerlingen basisschool Biggekerke)
Leuk! Van de Gastvrouwen van de Christelijke Gereformeerde Kerk in
Middelburg.
Bedankt voor de leerzame rondleiding. We hebben veel geleerd.
(Archipelschool Ravenstein)
Op 13 april organiseert de werf een informatiedag voor de eigenaren van historische
schepen, voor restaurateurs, en voor andere geïnteresseerden in traditionele
Zeeuwse vissersschepen. Deze dag, die gevuld wordt met enkele lezingen en een
uitgebreide rondgang over de werf, is door ca. 20 personen bijgewoond.
Op 30 april, Koninginnedag, kunnen bezoekers gebruik maken van een rondje varen
met een hoogaars.
In september wordt begonnen met de sloop van de hoogaars Triton, nadat is
gebleken dat conservering en restauratie van deze vissermanhoogaars niet meer
mogelijk is.
Begin oktober wordt het onderste deel van de replica sledehelling, de hellingbalk, op
zijn plaats gebracht. Deze klus zorgt voor veel aantrekkelijke werkzaamheden voor
het werfpubliek.
Op vrijdag 25 oktober wordt, in het bijzijn van de beide auteurs, het bijzondere boek
“Jetty, symbool van varend erfgoed – een eeuw pleziervaart in de Scheldedelta”

uitgereikt aan de trotse eigenaar van de snelste hoogaars op de Wester- en
Oosterschelde en aan de wethouder van Middelburg.
Op 7 november wordt door de beide auteurs aan de heer H. Polman, Commissaris
van de Koning, het boek “Jetty, symbool van varend erfgoed” overhandigd.

Uit	
  het	
  gastenboek	
  (individuele	
  bezoekers)	
  
Als modelbouwer, die een hoogaars probeert te maken, heel veel geleerd.
We hebben met veel plezier voor opa’s verjaardag de rondleiding op deze
werf gehad. Een prima uitleg, lekkere koffie en een bolus en heel veel gehoord
over de Hoogaars.
Geweldige inhoud over de geschiedenis van de hier gebouwde hoogaarzen uit
vele jaren!
De inzet van de vrijwilligers is overweldigend.
En …. al weten we niet wat er staat, toch ook deze notitie:

	
  

Tentoonstellingen	
  en	
  lezingen.	
  
Op 12 april wordt dit feestelijke jaar van 250 jaren scheepswerf geopend met een
tentoonstelling in de voormalig secretarie aan de Zuidwal. De tentoonstelling
behandelt het wel en wee van de werf en de familie Meerman en is zeer succesvol.
Tijdens de informatiedag op 13 april voor eigenaren van historische schepen wordt
de voordracht ”Geschiedenis van Arnemuiden” verzorgd door Joost Adriaanse. En
Max Popma (ambtelijk secretaris van de Mobiele Collectie Nederland) houdt een
voordracht over het “Waardestellend Kader voor Mobiel Erfgoed”; waarmee de
‘culturele biografie’ met relevante informatie over een historisch schip wordt
opgeslagen. Scheepstimmerman Cees Droste bespreekt allerlei voorkomende
praktische problemen rondom traditionele (vissers)schepen.
Tijdens Open Monumentendag, op 14 september, een lezing over 250 jaar
Meermanwerf.
Tot 15 september is in Museum De Schotse Huizen de tentoonstelling “Hoogaarzen
met verve” te zien geweest. Lokale en rondreizende kunstenaars hebben hier laten
zien hoe hoogaarzen in de loop der eeuwen de krachten van de Zeeuwse stromen
en kustwateren hebben getrotseerd.
Op 16 november verzorgt de conservator een tweetal lezingen over 250 jaar
Meermanwerf, waarvoor maximale belangstelling bestaat. Er moeten zelfs
belangstellenden worden geweigerd, de zaal zit beide keren vol.
Op zaterdag 14 december houdt Veronica Frenks, auteur van het boek “Jetty,
symbool van het varend erfgoed”, in het museum Arnemuiden een voordracht over
de geschiedenis van dit bijzondere hoogaarsjacht.

250	
  jaar	
  scheepswerf	
  –	
  viering	
  en	
  feestelijkheden.	
  
In februari wordt de vraag “Hoe oud is historisch?” gesteld. Want de werf bestaat dit
jaar 250 jaar. Er wordt een uitgebreid programma van activiteiten, tentoonstellingen
en lezingen opgezet. Meer dan 1500 bezoekers komen af op dit prachtige festijn in
Arnemuiden!
Zaterdag 13 juli bereikt de viering haar uitbundige hoogtepunt in een scala aan
activiteiten en een teller die pas stopt boven de 1500 bezoekers. Het is Open Dag op
de werf, met bezichtigingen van de 18 traditionele vaartuigen voor de wal, met
presentatie en modeshow van o.a. de Arnemuidse visserstrui, visserijdag, maritieme
markt met demonstraties van bijzondere scheepsbouwactiviteiten (hellingen,
branden, kuipen, smeden, touwslaan, breeuwen), met maritieme boeken, live
muziek, rondvaarten en lekkere visversnaperingen. En iedere 250e bezoeker wordt
verrast met een bos bloemen.
De oudste nog bestaande hoogaars die op de werf gebouwd is, de ARM 17 van de
Museumhaven Zeeland, ligt op de helling en wordt rond de middag te water gelaten.
Het is de enige hoogaars die nog met spriettuig vaart. Tijdens dit moment ziet het
zwart van het volk, ook van bezoekers die de wereld van de platbodems nog niet
kenden!
Er gaat deze dag 40 liter voortreffelijke vissoep "door" en ook nog eens 40 kilo
gebakken visjes. Het geheel wordt muzikaal opgeluisterd door een driemansband die
lekkere jazzy muziek maakte. Het is een dag en een evenement dat wordt
"overgoten" met stralend zonnig weer. Aan het eind van de middag begint een deel
van de vloot aan een rondje Zeeland, langs de havens van de Delta, van
Arnemuiden via Middelburg en Breskens naar Wemeldinge; de tocht eindigt in
tenslotte Zierikzee.

Open	
  -‐	
  Monument	
  van	
  de	
  maand.	
  
Zaterdag 14 september is Open Monumentendag, met als thema “Macht en
Pracht”. De bezoekers kunnen gratis op de werf rondneuzen. Naast de rondleidingen
met gids is er een demonstratie vis roken (met proeverij), en verzorgt de conservator
lezingen over 250 jaar Meermanwerf. Een groep trotse eigenaren van een oude
Citroen brengt deze dag een bezoek aan de werf. En wie wil kan een rondje varen
op de Arne.
In november wordt de werf uitgeroepen tot Monument van de maand, aansluitend
bij het Monumenten-thema “Op reis”. Op 16 november is de werf daarom voor
publiek geopend en wordt de dag met 386 bezoekers een succes, ondanks het
slechte weer. De medewerkers hebben zich schor gepraat, de lezingen waren zeer
populair. En mede dankzij de landelijke publiciteit komen er veel bezoekers van
buiten Zeeland.
Het is een druk en zeer succesvol jaar op de Historische Scheepswerf C.A.
Meerman geweest. Een succesvol jaar dat niet mogelijk zou zijn geweest
zonder de inzet en passie van alle medewerkers van de werf. Het bestuur
bedankt hen hiervoor hartelijk!

	
  

