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Het jaar 2021 stond helaas toch behoorlijk in het teken van “Corona”. Groepen
ontvangen was echt lastig, eigenlijk niet mogelijk door de beperkingen die
werden opgelegd.
Op het moment dat wij éénmaal weer bezoekers mochten en konden
ontvangen begon het langzaam maar zeker te lopen. Er waren dagen dat we
slechts drie of vier mensen ontvingen, maar ook dat het er vijftig bezoekers
waren. In totaal hebben 622 mensen onze Werf bezocht. Elke keer valt weer op
dat veel bezoekers aangenaam verrast zijn wat er op de Werf vroeger gedaan
werd, maar ook vooral nu. En dat velen zeggen dat ze volgend jaar weer
proberen terug te komen.
Daarbij helpt heel erg dat de werkzaamheden aan de drie grote projecten, de
restauratie van de Seapaard, de Atalante en de Mjojo door de eigenaren met
de vrijwilligers erom heen, een aantrekkende werking heeft. Gewaardeerd
wordt dat de werkers altijd bereid zijn om vragen van de bezoekers te
beantwoorden. Ook “ons eigen project” het opknappen van de peilboot de
Orisande maakt indruk. Aan al de vier schepen wordt gestaag gewerkt. Een jaar
verder kan iedereen echt de vorderingen zien. En daarmee groeit het respect
voor wat voor kwaliteit en werk wordt verzet.
Aan het einde van 2021 zijn de
Atalante en de Gornaet van plaats
gewisseld. Om de Atalante is een
grote “tent” geplaatst zodat aan dit
schip te allen tijde gewerkt kan
worden en ook beschermd wordt
tegen weer en wind. De staat van de
Gornaet gaat behoorlijk achteruit. Zo
is de binnenkant door de slechte staat
goed te zien, maar vooral is het
verhaal, het verval van een schip, als
het niet meer onderhouden kan
worden.
Naast het rondleiden van
belangstellenden hebben we gelukkig
toch nog heel wat schepen op de
helling kunnen zetten, in totaal 12!
Pech was er helaas ook met de helling
ronde Kersttijd. Gelukkig met veel

hulp van allerlei instanties en veel goodwill is het euvel opgelost en kan de
helling weer normaal gebruikt worden.
Jammer was ook dat in 2021 twee open dagen (de Visserij dag en de Open dag
Werf), - weer door Corona- niet door konden gaan. Gelukkig waren we in het
najaar met Monumentendag wel open en in Museum Arnemuiden kon de
tentoonstelling “Honderd jaar geleden op de Werf...” gelukkig bezocht worden.
2021 Stond ook in het teken van Museum TV. Een project opgezet door de
musea in heel Nederland ter promotie van alle musea in het land, groot of
klein, alleen door vrijwilligers gedreven of met professionele krachten, dat
maakt niet uit. Mede door een financiële bijdrage van de Gemeente
Middelburg konden wij aan dit project deelnemen. Mensen worden door
middel van filmpjes, variërend van 7 minuten tot korte shots van 60 seconden
gestimuleerd naar Onze Werf te komen. Wij kunnen de filmpjes gebruiken op
onze website en facebook. Daarnaast heeft Museum TV ons tips en begeleiding
gegeven om in 2022 echt actief hier mee aan de slag te kunnen gaan
Door deze acties is de Werf ook op Omroep Zeeland geweest met de film van 7
minuten, en heeft de Omroep onze scheepstimmerman Cees Droste uitgebreid
gefilmd en geïnterviewd in het kader van “uitstervende beroepen”,
Bovendien zijn door het Archeologisch Depot van Rotterdam opnames gemaakt
in de bouwloods hoe arbeiders rond 1850 met gereedschap van die tijd
werkten. De bouwloods was voor hen de perfecte locatie. De opnames maken
onderdeel uit van een uitgebreide documentaire over arbeiders die in de
havens werkten vroeger en nu. Al het film materiaal kunnen wij gebruiken voor
onze promotie.
Schreven wij vorig jaar dat de kans, dat we nog eens de typische plof van de
Kromhoutmotor op de werf gaan horen geldt nog steeds. … en de twee
mannen die de Kromhout restaureren., zijn steeds met groot enthousiasme
aan het uit elkaar halen en weer in elkaar zetten van de motor. Wel stuiten zij
regelmatig op onverwachte zaken, waardoor het heel moeilijk te zeggen
wanneer we de plof gaan horen.
Net als afgelopen jaar spreken wij de hoop uit dat we allemaal gezond blijven
en een coronavrij productief 2022 tegemoet mogen zien.
Het bestuur Stichting Historische Scheepswerf C.A. Meerman Arnemuiden.

