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KENGETALLEN STADSKASTEEL ZALTBOMMEL 2015 

 

 

Organisatie:  Stichting Museum Stadskasteel Zaltbommel 

Opgericht:   1905 

Museum:   Stadskasteel Zaltbommel 

Adres:   Nonnenstraat 5, 5301 BE Zaltbommel 

Telefoon:   0418 512617 

Fax:    0418  512617 

Website:   www.stadskasteelzaltbommel.nl   

E-mail:   info@stadskasteelzaltbommel.nl 

Registratie:  Sinds 2000 geregistreerd museum 

Collectie:  Historie, kunst en kunstnijverheid van de 

 Bommelerwaard, leven en werk van Fiep 

 Westendorp 

Openingstijden:  maandag gesloten 

  dinsdag t/m zondag 13.00 – 17.00 uur 

    Rondleidingen: op afspraak 

Aantal bezoekers: 7220, inclusief 1027 leerlingen voor educatie 
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Van de voorzitter 
 

Voor U ligt het jaarverslag 2015. Een verslag waarin we u graag 

vertellen over een boeiend en actief museumjaar. Dit jaarverslag wil 

een momentopname zijn in de 111 jarige geschiedenis van Uw en ons 

museum. 

 

Zo hadden we in dit jaar twee mooie tentoonstellingen: over De 

Tweede Wereldoorlog - 70 jaar bevrijding en over Emmy Verhey, 

leven en werk van een violiste. Twee tentoonstellingen, die de 

binding met onze stad en haar bewoners onderstreepten. Aan het 

eind van het jaar organiseerden wij het Midwinterfeest. 

 

Ook in 2016 staan er weer een aantal evenementen in de planning. 

Zo komt er:  

 Een tentoonstelling over merklappen 

 Een tentoonstelling over 150 jaar Philips 

 Een tentoonstelling en festival over 700 jaar stadsrechten van 

Zaltbommel 

 Een beeldenexpositie in de tuin 

 

Daarnaast zullen er nog kleinere exposities te zien zijn zoals 

bijvoorbeeld Natuur en Cultuur in de Bommelerwaard.  

Tevens hopen we in 2016, het Fiep jaar ter ere van haar 100ste 

geboortedag, de nieuwe Fiepzaal in gebruik te nemen. 
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In 2015 hebben we weer een paar collectie 

stukken voor het Museum kunnen aankopen 

en een aantal geschonken gekregen. 

 

 

Door gesprekken met de Besturen van De Poorterij en de Sint 

Maartenskerk proberen we een aantal culturele evenementen 

gezamenlijk op te pakken. 

Dankzij de cultuurcoach van de Gemeente Zaltbommel, Evelien 

Boudain,  is dit jaar het aantal educatieve projecten verder 

toegenomen. Ook voor 2016 staan er grote educatie projecten op de 

planning. 

U begrijpt dat wij dit alles nooit zouden kunnen realiseren zonder 

giften van sponsoren en gemeente en de inzet van de vele 

vrijwilligers waar wij, door toename van het aantal activiteiten,  

steeds vaker een beroep op moeten én kunnen doen. 

Onze dank hiervoor is naar allen groot. 

 

Vol vertrouwen gaan we graag met u het 112e jaar van ons bestaan 

in. 

  

Rob Esseveld  

Voorzitter 
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Van de penningmeester 

Hoe ziet de financiële situatie van het museum er uit in 2015? 

Het totaal van de inkomsten was € 96.992,-. De uitgaven bedroegen     

€ 98.486,-. Het boekjaar 2015 is dus afgesloten met een negatief 

exploitatiesaldo van € 1494,-. Jaarlijks wisselende balansposten en 

een nog te vorderen teruggaaf van energiebelasting geven aan dat 

het exploitatie tekort niet verontrustend is. 

De personele situatie is onveranderd gebleven; conservator 0,2 fte en 

de beheerder 1 fte. We zijn zeer gelukkig met circa 60 donateurs. Al 

deze investeringen in menskracht en middelen leidden tot de 

openingsuren van  24 uur per week. 

 De vervanging van het terrasmeubilair en enige aankopen voor de 

collectie, uitgaven uit de voorzieningen, die buiten de exploitatie 

vielen, geven een terugval van het vermogen van de Stichting te zien 

van € 4.653,-. 

Voor een gedetailleerde uiteenzetting wordt verwezen naar het 

financieel jaarverslag en de accountantsverklaring met toelichting. 

 

Frans Pel 

Penningmeester
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Van de conservator 

Over de tentoonstellingen 

 

Het jaar 2015 stond in het teken van twee grote tentoonstellingen: 

"Verhalen uit de Tweede Wereldoorlog"  en  "Langs de toonladders 

van mijn bestaan, leven en werk van Emmy Verhey". 

Beide exposities vonden plaats in de Kloosterkapel en dat  betekende 

ook een enorme inzet van beheerder en vrijwilligers vanwege de 

dubbele bezetting. 

De expositie "Verhalen uit de Tweede Wereldoorlog" was het 

resultaat van een samenwerkingsverband van het museum met de 

gemeente, de Vier Heerlijckheden en de bewoners van de 

Bommelerwaard.  Naar aanleiding van een oproep in de plaatselijke 

kranten zijn er veel reacties geweest van bewoners, die hun 

herinneringen wilden delen en voorwerpen uit de Tweede 

Wereldoorlog in bruikleen wilden afstaan. De gemeente gaf een 

speciaal bevrijdingsmagazine uit, waarin  tevens aandacht 

geschonken werd aan deze expositie. Het magazine was huis aan huis 

verspreid. Diverse klassen bezochten de tentoonstelling. De 

tentoonstelling was gratis toegankelijk, dit was mogelijk door een 

subsidie.  

De expositie "Langs de toonladders van mijn bestaan, leven en werk 

van Emmy Verhey" was georganiseerd in samenwerking met  de 

organisatie van het jaarlijks terugkerend Emmy Verhey Festival.   

Aanleiding was het afscheid van Emmy Verhey als violiste. Zij is 

inwoonster van de stad Zaltbommel.  

De tentoonstelling toonde haar leven aan de hand van documenten, 

foto’s, platen en haar jurken die merendeels ontworpen waren door 

Frank Govers en die zij droeg tijdens optredens wereldwijd.  
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Vanwege het bijzondere karakter werd de expositie vermeld in de 

brochure van Museumjaarkaart en Spoor, spreekbuis van de NS.  

 

Voor de tweede maal  was er dit jaar een beeldenexpositie in de tuin 

onder de titel "De kunst van het anders zien". 

Een groep van blinde en slechtziende kunstenaars, leden van Kubes, 

toonden hun werken in de zomer in de tuin.   

De beeldenexpositie is niet meer weg te denken uit de tuin, die zich 

hier door haar omsloten karakter en haar rustige uitstraling goed 

voor leent. Het geeft een meerwaarde aan het museum voor de 

bezoeker die de tuin inloopt en vervolgens gebruik maakt van het 

terras na de beelden te hebben bekeken. 

 

Daarnaast zijn er in de zijkamer van het museumkasteel nog enkele 

bescheiden exposities te zien geweest. In het voorjaar hebben wij 

een expositie gehouden van cents- en spotprenten, aanhakend bij 

het boekenweek thema "Te gek voor woorden". In de wintermaanden 

was er een expositie van schilderijen met winterse landschappen en 

enkele prenten van de zeventiende eeuwse collega van Rubens, Lucas  

Affiche Emmy Verhey tentoonstelling  
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Vorsterman, met  afbeeldingen van onder andere de Driekoningen, 

allen passend in de kerstsfeer.  

 

Het museum nam deel aan de Bommelse Kunst Route (BKR) en aan 

Kunst, Kiezel en Klei. Bij de laatste exposeerden kunstzinnige 

vrijwilligers hun werk in het museumcafé en in de tuin.   

Nieuwe aanwinsten 

 
In de bijlage staan de nieuwe aanwinsten vermeld. Enkele objecten 

konden alleen worden aangekocht dankzij sponsors. Het fraaie klokje 

van ontwerper Stoffels -  onmisbaar in de collectie - kon worden 

aangekocht dankzij de tegemoetkoming van Stichting Gravin van 

Bijlandt en Stichting Fonds Marten van Sevenhoven. Een mooie 

toevoeging, een schilderij  met een afbeelding van de Sint Maarten 

en een mooi geheel vormend in de kamer van werkplaats Onder de 

Sint Maarten, kon worden aangekocht dankzij de sponsoring van 

Stichting Jan Nieuwenhuizen. De aankoop van een hanglamp door  de 

werkplaats Onder de Sint Maarten is uit eigen middelen betaald. 

De aangekochte objecten hebben een goede plek in het museum 

gekregen. 

 

Onze plannnen 

 
Komend jaar zal verder gewerkt worden aan de herinrichting van de 

Fiepzaal, in samenwerking met de Fiep Foundation. Het jaar 2016 is 

het herdenkingsjaar van  100e geboortedag van Fiep Westendorp.  
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Dan zal de Fiepzaal heropend kunnen worden. 

De kleine zaal, waar kleine exposities te zien zijn,  zal de aandacht 

krijgen zodat het een beter  harmonieus geheel wordt.  Er zal een 

brochure samengesteld worden met hoogtepunten van het gebouw 

en objecten uit de collectie.  

Op het programma staan tevens een merklappen expositie en een 

tentoonstelling  met activiteiten rondom Zaltbommel 700 jaar 

stadsrechten. Deze twee exposities zullen in samenwerking met de 

Poorterij gehouden worden. 

Samen  met het Bommels Gilde zal een historisch festival 

georganiseerd worden. 

 

Ook wordt gestart met een project om de geschiedenis van 

Zaltbommel te borduren op een groot wandkleed.  

 

In 2016 zal naast educatie aandacht geschonken worden aan  

publieksactiviteiten. Het is belangrijk dat het museum een functie 

heeft in de stad en een verbondenheid heeft met de bewoners en 

organisaties. Het museum is een bindend element en heeft een 

maatschappelijke functie met haar collectie, tentoonstellingen, 

educatieve- en publiekstaken. 

 

Lisette le Blanc  

Conservator 
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Van de beheerder 

De beheerder onderhoudt het museum, het museumcafé en de tuin. 

Hij verzorgt kleine reparaties, steeds in overleg met de Nederlandse 

Monumenten Organisatie. Tevens ziet hij toe op het groot 

onderhoud. 

Hij ondersteunt de conservator bij het beheer van de collectie, 

inventariseert en digitaliseert deze. De beheerder geeft 

rondleidingen op afspraak, ondersteunt de educatie en de 

vrijwilligers waar nodig. Hij ziet toe op de veiligheid en controleert de 

apparatuur voor de brandveiligheid. De beheerder handelt de 

bruikleen aanvragen af en verstrekt informatie en materiaal voor 

publicaties na overleg met de conservator. 

Documenten en materialen die door het publiek worden ingebracht 

worden omschreven. De documenten gaan veelal naar het 

streekarchief. Objecten blijven vanzelfsprekend in het museum. 

Ook in 2015 heeft de beheerder een belangrijke rol in zowel de 

organisatie van de diverse evenementen als in de continuïteit in het 

museum. Hij is het aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken 

voor bestuur, vrijwilligers en publiek. 

 

Majo Slosser 

Beheerder
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Over de promotie 

 

In 2015 hebben wij weer een aantal stappen gezet om  Museum 

Stadskasteel Zaltbommel "op de kaart te zetten". Een belangrijke stap 

is onze eigen facebook pagina "Museum Stadskasteel" waarop wij 

onze activiteiten aankondigen. Deze als bedrijven pagina opgezette 

pagina, levert veel "likes" op en heeft een groot bereik. Dit in 

combinatie met onze website www.stadskasteelzaltbommel.nl maakt 

ons goed zichtbaar in de sociale media. 

Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe uitstraling. Dit uit  zich in 

het aantrekken van de Zaltbommelse ontwerpster, Ilse Weisfelt, die 

voor ons ontwerpen maakt voor posters, flyers etc. Dit allemaal in 

een herkenbare, aantrekkelijke stijl die past bij ons museum. Een 

goed voorbeeld hiervan is de poster die zij gemaakt heeft voor ons 

Midwinterfeest 2015.  

 

 

In 2016 zal zij onder andere een ontwerp maken voor ons 

"stoepbord" en voor de publiciteit ten behoeve van de educatie in 

2017.  
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Op 17 oktober heeft het museum deelgenomen aan de Gelredag, 

georganiseerd door Omroep Gelderland. Tijdens deze drukbezochte 

dag was er vanuit het museum een live radio-uitzending en konden 

bezoekers in de ochtend gratis ons museum bezoeken.  

Tijdens de Gelderse Museumdag op 24 oktober heeft het museum 

een activiteit "Poëtische windvangers maken" georganiseerd, in 

samenwerking met Inge van Wijgerden van Schrijffun. Deze 

workshop voor kinderen en hun (groot)ouders is goed bezocht.  

Samenwerking 

Museum Stadskasteel Zaltbommel is aangesloten bij het Promotie 

Platform Bommelerwaard (PPB). Hier "liften" wij mee met 

samenwerking en promotie in de Bommelerwaard. Goede contacten 

worden onderhouden met het TRIP Zaltbommel. Hieruit is het 

Cultuurarrangement Zaltbommel ontstaan waarbij wij in 2015 ruim 

400 gasten hebben ontvangen die via dit arrangement Zaltbommel 

bezochten. Tevens organiseren wij elk jaar een activiteit tijdens de 

TRIP Aardbeiendag. 

De samenwerking met lokale media verloopt goed. De persberichten 

die wij aanleveren zijn terug te vinden in de lokale kranten en op de 

Bommelerwaardgids.  

Het Museum is aangesloten bij het Regionaal Bureau voor Toerisme 

(RBT). Zij lanceren jaarlijks verschillende campagnes voor het 

Rivierengebied. Onze activiteiten worden op hun website vermeld en 

tevens hebben wij een plekje  gekocht in hun magazine "RVRNLND" 

en in het boekje "RVRNLND Kids".   
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Deze bladen worden wijd verspreid: op beurzen, bij musea en 

bibliotheken, in België en Duitsland. Naast een eigen "tip" is ook het 

Cultuurarrangement hierin opgenomen.  

Op provinciaal niveau zijn wij aangesloten bij Coöperatie Erfgoed 

Gelderland waardoor wij mee draaien in de promotie activiteiten 

rondom Collectie Gelderland, Mijn Gelderland en de Gelderse 

Museumdag.  

Wij zijn aangesloten bij de Museumvereniging. Dit betekent dat 

bezoekers met een Museumkaart gratis ons museum kunnen 

bezoeken. In het door de Museumvereniging uitgegeven (digitale) 

tijdschrift Museumkaartmagazine zijn regelmatig onze exposities 

terug te vinden.  

Daarnaast maken wij gebruik van aanbiedingen die langs komen en 

voor ons relevant zijn. Voorbeelden hiervan zijn "Tip van de NS" en 

"Kidsproof". Telkens wordt hierbij de afweging gemaakt tussen 

"relevantie" en "budget".  

 

Diana de Bruijn 

Algemeen bestuurslid PR, coördinator museumwinkel
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Over de educatie 
 

Het museum streeft naar een volwaardig educatief programma voor 

het basisonderwijs. Het aanbod bestaat momenteel uit vier 

educatieve projecten. Voor twee van deze projecten wordt gebruik 

gemaakt van de bemiddeling via KultuurKonnekt, het regionale 

coördinatiepunt voor kunst- en cultuureducatie op scholen voor 

basis-, voortgezet en speciaal onderwijs in het Gelders 

Rivierengebied. KultuurKonnekt brengt een brochure uit waarmee 

het aanbod onder de aandacht van scholen wordt gebracht. 

Daarnaast hebben wij dit jaar onze bezoekles Stevig Sterk 

Zaltbommel ondergebracht bij Reizen in de Tijd, een digitale leerlijn. 

Er is  een professionele website opgezet waar scholen in contact 

worden gebracht met cultuur- en erfgoed educatie. Hiervoor waren 

een aantal aanpassingen nodig, waaronder een nieuwe lesbrief die 

wij ontwikkeld hebben waardoor de scholen goed voorbereid op het 

museum komen. Deze lesbrief is kosteloos beschikbaar en vervangt 

het oude lespakket. 

De vier educatieprogramma’s zijn: 

 "Het Verhalenkasteel". Bedoeld voor de groepen 1-2. Doel is de 

kleuters vertrouwd te maken met een museum, in het bijzonder 

het Stadskasteel en het werk van Fiep Westendorp.  
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 "Stevig, sterk Zaltbommel". Bedoeld voor de groepen 7-8, 

ontwikkeld in samenwerking met Edu-art. Het vertelt over de 

vestingwerken van Zaltbommel en de Tachtigjarige Oorlog (1568-

1648). 

 "Als je kijkt, zie je meer". Bedoeld voor de groepen 6, 7 en 8. Over 

kunst en vooral over de kunst van goed kijken naar kunst. 

 "Marten en de Musch", een project samengesteld op verzoek van 

de christelijke scholen in de West-Bommelerwaard. 

We hebben gewerkt aan een nieuw project geschikt voor jongeren. 

Hierbij bezoeken leerlingen het museum en ontwerpen aan de hand 

van een object uit de collectie een nieuw object. Ze worden hierin 

begeleid door de conservator wat betreft de historische informatie, 

en door ons bestuurslid educatie voor het creatieve gedeelte. 

Vervolgens krijgen de leerlingen de kans om het object dat zijzelf 

vervaardigd hebben tentoon te stellen in het museum. 

Er hebben besprekingen met Sint Lucas uit Boxtel plaatsgevonden, 

een ambachtelijk creatieve opleiding en zij zijn voornemens van dit 

project gebruik te maken in 2016. Dit betekent voor ons museum een 

nieuwe doelgroep. 

In 2015 waren de in 2011 gestarte cursussen Bommellogie weer een 

groot succes. Het zijn laagdrempelige cursussen van drie dagdelen die 

geïnteresseerden informeren over de geschiedenis van de 

Bommelerwaard. De cursussen worden veelal bijgewoond door 

bewoners uit de Bommelerwaard die hiermee hun kennis over hun 

stad en streek vergroten. De beschikbare ruimte in ons museumcafé 

maakt deze activiteit mogelijk. De cursussen worden steeds zowel op 

een ochtend als een avond gegeven zodat er voor een ieder 

mogelijkheden zijn om deel te nemen.  
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In 2012 is het bestuur van het museum gestart met het begeleiden 

van leerlingen van de SG Cambium in het kader van de 

maatschappelijke stage. Daarvoor zijn projecten gekozen waarmee 

de leerlingen tijdens de stage gericht bezig kunnen zijn. Dit zijn 

projecten over:  

 Controleren en updaten internet sites. Als museum staan wij 

vermeld op vele internet sites. Eens per jaar is het noodzakelijk om 

het merendeel van deze vermeldingen te controleren op juistheid, 

ze eventueel bij te werken en te verbeteren.  

 

 Blik op de vensters van de canon van Nederland. Ter verbetering 

van de publiekspresentatie in het museum. De bijschriften van de 

voorwerpen en schilderijen vergroten en linken aan het 

desbetreffende venster van de Canon van Nederland dat hoort bij 

het voorwerp of schilderij. Zie www.entoen.nl 

 

 Onderzoeker/ster. Informatie verzamelen over de Bommelerwaard 

in de Tweede Wereldoorlog voor het nieuwe, nog te ontwikkelen 

educatie project van het museum dat geschikt moet zijn voor de 

bovenbouw van de basisschool. De Bommelerwaard wordt voor 

dit project in overleg opgesplitst in verschillende regio's. Dit maakt 

het mogelijk dat meerdere stagiairs tegelijkertijd aan dit project 

kunnen werken. 

 

 Interviewer/ ster. Interviews houden met inwoners van de 

Bommelerwaard die de Tweede Wereldoorlog hebben 

meegemaakt en daarover willen vertellen. Voor het nieuwe, nog te 

ontwikkelen educatie project van het museum dat geschikt moet 

zijn voor de bovenbouw van de basisschool.  



18 

 

 Is fotograferen je hobby? In samenwerking met de beheerder 

museale voorwerpen op een juiste manier in beeld brengen. Ons 

museum registratiesysteem is namelijk toe aan een update. De 

resolutie van de foto's die nu in het systeem zijn opgenomen is 

vaak te laag.  

In 2015  hebben 4 leerlingen hun stage succesvol afgerond. 

In het museum is een speurtocht voor de kleuters en de wat oudere 

kinderen te verkrijgen. Tevens zijn er twee nieuwe rondleidingen 

voor volwassenen en voor kinderen bij gekomen, deze worden door 

onze vrijwilligers met veel enthousiasme begeleid. 

We hebben een programma ingediend bij het boekje Sjors creatief 

sportief van de culturele commissie. Deze activiteit “Fiepclub’’ betreft 

een bezoek aan het museum voor kleuters. Ze krijgen een rondleiding 

op de Fiepzaal en kunnen daar spelen. Daarna is er een activiteit: 

"schilderen als Fiep". Deze activiteit vind in 2016 plaats en heeft 

reeds voldoende aanmeldingen. 

De WOII tentoonstelling is goed bezocht door de scholen, er was een 

vragenlijst aanwezig die de leerlingen door de tentoonstelling leidde. 

Toekomst  

 We zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuwe bezoekles voor 

groep 1-4 naar aanleiding van de in 2016 nieuw in te richten 

Fiepzaal. We gaan daarbij samenwerkingen aan met 

bezoekerscentrum de Grote Rivieren en Reizen in de Tijd. 

 

 De bestaande bezoeklessen worden waar nodig aangepast of 

uitgebreid. 



19 

 

 De nieuwe doelgroep middelbare scholier wordt verder uitgewerkt 

en benaderd. 

 

 Samenwerking met de culturele commissie Bommelerwaard wordt 

voortgezet en uitgebreid. 

 

Maaike Drummen 

Algemeen bestuurslid Educatie
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Over de vrijwilligers 

 

In 2015 heeft ons museum weer kunnen rekenen op de inzet van vele 

enthousiaste vrijwilligers. 

De vrijwilligers werden ingezet bij twee grote externe exposities in de 

Kloosterkapel: De expositie over de Tweede Wereldoorlog en de 

expositie over het leven en werk van de Zaltbommelse violiste Emmy 

Verhey. Bij externe exposities is een dubbele bezetting nodig: voor  

zowel de Kloosterkapel als het museum. Met behulp van onze 

vrijwilligers en enkele medewerkers van Trip en familieleden is het 

gelukt alle diensten in te vullen.  

Voorafgaand aan deze externe exposities organiseren wij altijd een 

informatie avond voor alle vrijwilligers met een lezing en rondleiding 

door onze conservator of beheerder. 

Voor bijzondere weekenden als Kunst, Kiezel & Klei, Bommelse 

Kunstroute (BKR) en het Midwinterfeest is eveneens een dubbele 

bezetting door onze gastvrouwen- en heren nodig.  Ook hier konden 

deze diensten zonder problemen worden ingevuld. 

Naast de baliediensten zijn er nog diverse werkzaamheden en 

activiteiten die door vrijwilligers worden ingevuld, zoals: 

bestuurswerkzaamheden, het maken van de roosters, baliediensten 

in het museum, diensten in het museumcafé, begeleiden van 

educatieve projecten, archivering, het opbouwen van 

tentoonstellingen, inventarisatie van de collectie, opruim-

werkzaamheden, catering bij activiteiten, tuinwerkzaamheden en 

allerhande klussen rond de exposities. 

Zonder de hulp van onze vrijwilligers kan het museum onmogelijk 

functioneren. Het bestuur waardeert de inzet van deze groep 
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enthousiaste mannen en vrouwen dan ook zeer. Continuïteit in 

werkzaamheden voor de vrijwilligers zijn belangrijk en worden 

gewaarborgd door een goede begeleiding door de beheerder en de 

vrijwilligerscoördinator. 

Voor onze vrijwilligers hebben we in 2015 een aantal 

vrijwilligersavonden georganiseerd met een boeiende lezing door 

onze conservator. Na afloop was er gelegenheid voor een gezellig 

samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Deze 

bijeenkomsten worden goed bezocht en zeer gewaardeerd. 

In oktober hebben we een zeer geslaagd etentje georganiseerd in de 

Grote Aak voor alle vrijwilligers. 

In 2015 hebben we ons vrijwilligers bestand kunnen uitbreiden tot 55 

personen. Het werven van nieuwe vrijwilligers heeft onze 

voortdurende aandacht. 

 

Francis Piels 

Algemeen bestuurslid, vrijwilligerscoördinator, beheerder 
museumcafé 

 


