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Kengetallen Stadskasteel Zaltbommel 2018 

 

Organisatie 

Opgericht 

Adres 

Telefoon 

Fax 

Website 

E-mail 

Registratie 

Collectie 

 

Openingsuren 

Vrijwilligers 

Bezoekers 

Stichting Museum Stadskasteel Zaltbommel 

1905 

Nonnenstraat 5, 5301 BE Zaltbommel 

0418-512617 

0418-512617 

www.stadskasteelzaltbommel.nl   

info@stadskasteelzaltbommel.nl 

vanaf 2000 geregistreerd museum 

Historie, kunst en kunstnijverheid van de Bommelerwaard, 

leven en werk van Fiep Westendorp 

24 uur per week. Dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 

60 

7900, inclusief 909 leerlingen basisschool voor educatie 

 

 



 

4 

 

Van de voorzitter 

 

Voor u ligt het jaarverslag van 2018. Er is dit jaar weer veel gebeurd. 

Dit jaar hebben er twee bestuurswisselingen plaats gevonden. We hebben 

afscheid genomen van Frans Pel onze penningmeester. Hij heeft zijn functie in het 

bestuur 9 jaar vervuld. Waarvoor onze hartelijke dank. Hij heeft het museum in 

een gezonde financiële staat gehouden. Zijn plaats is ingenomen door Rob 

Korver.  

Helaas hebben wij wegens gezondheid redenen afscheid moeten nemen van ons 

bestuurslid educatie Maaike Drummen. Deze bestuursfunctie is helaas nog niet 

ingevuld. 

Per 1 september hebben wij afscheid genomen van conservator Lisette leBlanc. 

Zij wordt per 01-01-2019 opgevolgd door Roland Gieles. 

  

De in 2016 opgerichte Fiep Westendorp Stichting is in samenwerking met de 

gemeente Zaltbommel gestart met een onderzoek om te kijken of er een 

mogelijkheid bestaat een Fieppaviljoen, “House of illustrations” op de vroegere 

locatie van de Hugoschool naast het museum te realiseren. Dit zijn voor ons 

spannende tijden. Als het dit plan  gerealiseerd wordt komt er niet alleen een 

prachtig museum en een mooi samenwerkingsverband bij, maar krijgen wij 

daarnaast ruimte in het Stadskasteel om de mooie collectiestukken die nu nog in 

het depot liggen opgeslagen te tonen aan het publiek. Dit zal zeker leiden tot 

waardevermeerdering voor de bezoeker.  

 

Op het gebied van educatie is het een en ander veranderd. De educatie zoals voor 

heen vorm gegeven was toe aan een vernieuwing. Inmiddels draait het 

MuseumAtelier met een vaste ruimte op de zolder van het museumcafé 
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uitstekend. Onder de deskundige leiding van kunstdocent Jacqueline Jans biedt 

het MuseumAtelier educatie op maat. Dit in overleg en samenwerking met de 

scholen in Zaltbommel en de Bommelerwaard. Basis voor de educatie is de 

collectie van het museum maar de educatie speelt ook in op de actualiteit. 

Daarnaast is aansluiting bij activiteiten die traditioneel in Zaltbommel gevierd 

worden gezocht. We zijn een huis voor Sinterklaas en de tuin is open met de St. 

Maartenviering. 

Dit jaar is er veel voorbereidend werk verricht voor het Cultureel Festival 2019 

dat in de zomer plaats zal vinden. Het onderwerp van deze extern te houden 

tentoonstelling is het atelier “Onder de Sint Maarten” van Johan Adam Pool. Ooit 

was dit atelier gevestigd in de Kerkstraat. 

 

Zoals u ziet genoeg ontwikkelingen en nu maar afwachten hoe dit alles vorm gaan 

krijgen.  

 

Tot slot wil ik een ieder die zich op wat voor manier dan ook inzet voor ons 

mooie Stadskasteel heel hartelijk danken. 

 

Rob Esseveld  

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

Van de penningmeester 

2018: Jaar van de wisseling van de wacht. 

Na een jarenlang succesvolle periode als penningmeester van het museum heeft 

Frans Pel op 1 september het penningmeesterschap overgedragen aan 

ondergetekende Rob Korver. 

Evenals vorig jaar laat het jaar 2018 een positief resultaat zien. De totale baten, 

exclusief de van de gemeente ontvangen subsidies, liggen ongeveer vijf procent 

hoger dan in 2017. De belangrijkste oorzaak hiervan is de toegenomen inkomsten 

uit de entreegelden, zowel bij de direct betalende als  bij de houders van de 

museumjaarkaart. 

De totale kosten liggen, rekening houdend met een lagere subsidie van de 

gemeente voor het salaris van een conservator, op een vergelijkbaar niveau als in 

2017. Reden voor deze lagere subsidie is het feit dat per 1 september afscheid is 

genomen van de zittende conservator. Gelukkig is dit gat opgevuld door de 

aanstelling van Roland Gieles per 1 januari 2019. 

In het verslagjaar zijn substantiële investeringen gedaan in het verbeteren van de 

beveiliging en de organisatie van het Museum. Het betreft een camera 

bewakingssysteem, een modern en gebruiksvriendelijk kassasysteem en de 

modernisering van de computersystemen. 

Rob Korver 

Penningmeester 
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Van de conservator 

Wegens het vertrek van Lisette Le Blanc als conservator van het Stadskasteel, 

heeft de huidige conservator Roland Gieles dit deel van het jaarverslag opgesteld, 

met de tot hem beschikbare informatie. 

Tentoonstellingen  

In 2018 organiseerde het museum verschillende kleine tentoonstellingen. Aan het 

begin van het jaar, van begin februari tot eind maart, was er intern een 

tentoonstelling ‘de Keuze van de Vrijwilligers’. Hiervoor konden de vrijwilligers 

een selectie van twee werken uit de eigen collectie maken en beschrijven waarom 

zij het gekozen object zo waardeerden. De keuzes waren zeer uiteenlopend en 

dat leverde een leuke samenstelling van objecten op. Het idee achter de 

tentoonstelling was om de vrijwilligers in de schijnwerpers te zetten en ook om 

een sterkere verbondenheid met het museum te genereren. 

In maart en april kwam er in samenwerking met Aad Zilverschoon en cultureel 

centrum De Poorterij een tentoonstelling tot stand over het werk van kunstenaar 

Duncan Obreen (1945-2010). Hij woonde en werkte in Zaltbommel tussen 1962 

en 1972 en zijn oeuvre bestond uit klassieke portretten, stillevens en 

rivierlandschappen. Obreens werken werden getoond in het museumcafé, in de 

foyer van de Poorterij en in de Brasserie de Poorterij. Op de zondagmiddagen in 

april werden wandelingen georganiseerd naar het voormalig atelier van Duncan 

Obreen aan het Kerkplein 16, het voormalige Gouverneurshuis. 

In de zomer waren er enkele kleine exposities in het museumcafé en de 

museumtuin. Van mei tot half juni exposeerde de mozaïekkunstenares Conny van 

der Wende in het museumcafé met haar moderne, abstracte mozaïeken. 

Kunstenares Nicole Prein toonde haar keramieke koppen in de museumtuin. De 
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gehele zonovergoten zomer konden de mensen van haar beelden genieten in de 

tuin. Daarnaast exposeerde de kunstenares Wanda Janota met haar assemblages. 

Ook werd het museum in de zomer het startpunt voor rondwandelingen over de 

bolwerken van Zaltbommel, in het kader van het restauratieproject van de 

gemeente Zaltbommel. Hiervoor werd de zijkamer van het museumcafé ingericht 

met objecten die met stadsarchitect François-Willem De Virieu (1789-1876) te 

maken hebben. In samenwerking met Majo Slosser, Mieke Sanders (gemeente 

Zaltbommel) en Roland Gieles (kunsthistoricus) vertrokken groepjes 

geïnteresseerden na een inleiding in het museumcafé, op een wandeling over de 

bolwerken. 

Net als de voorgaande jaren was het museum ook deze nazomer een onderdeel 

van Kunst Kiezel Klei. In het kader van deze Bommelerwaarse kunstweekenden 

was er in het museum een groepstentoonstelling samengesteld met werken van 

enkele museumvrijwilligers, onder wie Ineke van Heijen Oort, Marlou Smeets, 

Jos van der Wedden, Maaike Drummen, Anneke de Bresser en de kinderen van 

het MuseumAtelier. 

Verborgen museumschat van de maand 

Sinds de uitzending van het televisieprogramma ‘Verborgen Museumschatten’  

van Omroep Gelderland, waar het Stadskasteel een aflevering aan meedeed, heeft 

het museum de ‘verborgen museumschat van de maand’  in het leven geroepen. 

Iedere maand diepen wij een verborgen museumschat op uit het depot om aan de 

bezoekers van het Stadskasteel te laten zien. De schatten worden tentoongesteld 

in een oude evacuatiekoffer uit de Eerste Wereldoorlog. 
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Publieksactiviteiten 

Net als in het voorgaande jaar zijn er ook dit jaar zogenaamde 

‘instaprondleidingen’ georganiseerd. Een gids, over het algemeen een vrijwilliger 

van het museum, geeft op elke derde zaterdag van de maand rondleiding. De 

bezoekers hoeven alleen hun toegangskaartje voor het museum te betalen, de 

rondleiding (normaal vooraf te overleggen en tegen de prijs van 65 euro) wordt 

op deze zaterdagen door het museum gratis aangeboden. 

Eveneens heeft het museum opnieuw als belangrijke spil gefungeerd in de door 

het TRIP georganiseerde cultuurarrangementen. Met name in het toeristisch 

seizoen, dus het voorjaar tot de nazomer, blijkt de vraag naar deze arrangementen 

groot. 

Minder kunstzinnig, maar wel zeer belangrijk voor de maatschappelijke positie 

van het museum in Zaltbommel zijn de verschillende activiteiten geweest rondom 

bijzondere (feest)dagen. Zo organiseerde het MuseumAtelier een leuke activiteit 

op Burendag (17 september) en waren er succesvolle openstellingen op Sint 

Maarten (11 november), waar de tuin ’s avonds een feeëriek decor werd voor de 

kinderen die hadden meegelopen met de lampionnenoptocht. Er waren 

vuurkorven en de kinderen en hun ouders konden rond het vuur marshmallows 

roosteren, er waren warme drankjes en muziek. Op 1 december veranderde het 

Stadskasteel voor een middag in het Pietenhuis, waar kinderen op bezoek konden 

komen bij Sinterklaas. 

Aanwinsten en bruiklenen 

De familie van Henny Kamps-Stehmann heeft twee vroege tekeningen van Fiep 

Westendorp geschonken aan het museum. Fiep maakte de tekeningen net voor de 

oorlog, in de periode tussen 1935 en 1940 en af deze aan de Joodse Mary Wolf, 

die in 1944 werd doodgeschoten bij een inval in Hotel Gottschalk in Zaltbommel.   



 

10 

 

Een bijzondere uitgaande bruikleen was het schilderij van Eduard-Alexander 

Hilverdink met een gezicht op het Stadskasteel. Dit schilderij was in bruikleen 

aangevraagd door het Rheinisches Landesmuseum in Trier voor een door hen 

georganiseerde tentoonstelling over Karl Marx (1818-1883) ter gelegenheid van 

zijn 200ste geboortejaar.  

Publicaties 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling over het werk van Duncan Obreen is een 

boekje verschenen. Hierin is een stuk over Obreens leven geschreven en zijn 

afbeeldingen van zijn werken opgenomen. 

Aan het einde van het jaar heeft het museum geïnvesteerd in een heruitgave van 

de tentoonstellingscatalogus Schilderachtig Zaltbommel, waarin een mooie 

beelddocumentatie van schilderijen met gezichten op Zaltbommel is opgenomen. 

Dit boekje is daarmee veel breder dan enkel een catalogus en kan nog dienen als  

Werkzaamheden vrijwilligers met betrekking tot de collectie 

In 2018 zijn zowel Ianthe van Beuningen als Chanelle van de Pol gestopt met hun 

vrijwilligerswerk bij het inventariseren van de collectie en de 

standplaatscontroles. Aischa en Rand zijn bezig geweest met het inventariseren 

en digitaliseren van de archeologische collecties en zijn in 2018 begonnen met het 

inventariseren en organiseren van de muntencollectie. Ank Brons heeft het 

digitaliseren van het fotoarchief op zich genomen, naast haar werkzaamheden in 

de bibliotheek. 

Roland Gieles 

Conservator 
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Van de beheerder 

Het jaar 2018 is ingegaan met reparaties aan het gebouw. Waaronder lekkages bij 

de hoektorentjes. Deze lekkages zijn in overleg met onze verhuurder de Stichting 

Monumenten Beheer ( SMB) inmiddels verholpen.  

 

Eind van het jaar is begonnen met het plaatsen nieuwe bewakingscamera’s nu 

zowel in als buiten het gebouw.  

 

Daarnaast is er een gebruiksvriendelijk kassasysteem geïnstalleerd. Dit nieuw 

kassasysteem heeft veel voordelen. Zo kan ieder artikel individueel worden 

ingevoerd en zijn de handelingen gekoppeld aan de gebruiker. Dit geeft veel meer 

duidelijkheid over o.a. in- en verkoop. Dit kassasysteem wordt ondersteund door 

een servicedesk die door de vrijwilliger kan worden gebeld ingeval van 

problemen. Zowel in het museum als in het museumcafé kan nu worden gepind. 

Om dit alles te realiseren is ook de wifi aangepakt. Overal is nu een prima 

verbinding. 

 

Het computerbestand gemoderniseerd zowel voor de conservator, beheerder en 

de vrijwilligers achter de balie. 

 

In verband met het calamiteitenplan is in het najaar in samenwerking met de 

brandweer Zaltbommel een ontruimingsoefening gehouden.  

 

We hebben helaas het afgelopen jaar geconstateerd dat de verhuur van de tuin 

terugloopt. Ook is het de vraag of het rendement van de verhuur wel opweegt 

tegen de inspanningen die door de vrijwilligers moeten worden geleverd  
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De cultuurarrangementen in samenwerking met het TRIP lopen goed. 

 

Het MuseumAtelier dat is gerealiseerd op de zolder van het museumcafé is nu 

volop in gebruik. Afgelopen jaar zijn er met succes diverse educatieprojecten 

geweest. 

Majo Slosser 

Beheerder 
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Over de promotie 

Niet alleen het aantal fysieke bezoekers van ons museum is in 2018 gestegen, 

maar ook ons virtueel bezoek is gestegen. Onze website heeft een groeiend aantal 

bezoekers en via de “social media” Facebook en Instagram worden ook andere 

dan de “traditionele” doelgroepen bereikt.  Hieronder komen de genoemde media 

apart nader aan bod. De facebook pagina “Museum Stadskasteel” heeft veel 

bezoekers en genereert ook bezoek aan ons Museum. De feedback van bezoekers 

is positief, we krijgen leuke reacties en bezoekers bevelen ons museum aan bij 

anderen. Ook onze website www.stadskasteelzaltbommel.nl wordt goed bezocht. 

Bezoekers bekijken regelmatig onze expositie pagina of via de evenementen link 

wat er te doen is in ons museum.  

Website. 

In een goede samenwerking tussen onze conservator en de actieve inzet van een 

zeer deskundige vrijwilligster in de persoon van Frouckje Maliadas  is de website 

verder uitgebreid en aangevuld. Alle nieuwsberichten komen zowel op de website 

als op de social media te staan 

Facebook 

Ook de facebook pagina van het Stadskasteel heeft meer volgers gekregen, op dit 

moment zijn er 424 volgers, Daarvan is ongeveer twee derde deel vrouw en een 

derde deel man. Ongeveer de helft van de volgers is afkomstig uit de gemeente 

Zaltbommel. Dan volgt vooral Den Bosch en omgeving en uit andere plaatsen en 

regio’s komen steeds enkele mensen. Zelfs in Duitsland en België volgen enkele 

mensen onze facebook pagina. Gemiddeld komt er iedere week een nieuwe 

volger bij. Zij krijgen updates van de berichten en worden zo automatisch op de 

hoogte gehouden van de activiteiten in het museum. Per bericht (en dus per 

http://www.stadskasteelzaltbommel.nl/
http://www.stadskasteelzaltbommel.nl/
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onderwerp) verschilt het aantal reacties en “likes” en de berichten worden 

regelmatig “gedeeld” door de volgers. 

Instagram 

Dit medium werkt met foto’s en “hashtags” zodat mensen kunnen zoeken naar 

beeldmateriaal en een eerste indruk van ons museum op kunnen  doen. Het is op 

26 juni 2017 gestart en heeft inmiddels 250 volgers. Zij krijgen de foto’s 

automatisch te zien op hun overzichtspagina en kunnen die “liken” door op een 

hartje te klikken. Door het gebruik van hashtags zoals bijvoorbeeld #Zaltbommel 

en #stadskasteel wordt de bereikbaarheid en bekendheid van onze foto’s 

vergroot. Door andere hashtags te liken krijgen steeds meer mensen die op de 

hashtag Zaltbommel klikken ook de foto’s en berichten van het stadskasteel te 

zien.     

Regionale kranten en weekbladen. 

De contacten met het Brabants Dagblad, de weekbladen Kontakt, de Toren en het 

Carillon zijn goed. Nieuwe aanwinsten voor ons museum, de start van exposities 

etc. worden door middel van persberichten vrijwel altijd met succes onder de 

aandacht van de verschillende redacties gebracht.    

Samenwerking 

In het najaar is onder de koepel van een in de zomer van 2019 op te zetten  

“Fesitval Bommelerwaard” samenwerking gestart met vele andere instellingen op 

het gebied van cultuur. Ons museum is in dat kader gestart met de organisatie van 

een tentoonstelling over de Bommelse Art Nouveau werkplaats “Onder de Sint 

Maarten” waarvoor wij vanwege de promotie een samenwerking zijn aangegaan 

met Ediat. Samen met hen gaan wij een in de gemeente  Zaltbommel huis aan 
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huis te verspreiden informatieve krant over deze bijzondere tentoonstelling 

uitbrengen.  

Museum Stadskasteel Zaltbommel is aangesloten bij het Promotie Platform 

Bommelerwaard (PPB), een samenwerkingsverband tussen toeristisch recreatieve 

ondernemers in Zaltbommel. Twee maal per jaar bezoeken wij de door hen 

georganiseerde netwerkbijeenkomst. Dit zorgt voor goede contacten binnen de 

Bommelerwaard en vergroot de zichtbaarheid van het museum. Goede contacten 

worden ook onderhouden met TRIP Bommelerwaard. Wij zijn onderdeel van het 

Cultuur Arrangement Zaltbommel.    

Het Museum is aangesloten bij het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT), een 

platform voor toerisme en recreatie in het Rivierengebied. Onze activiteiten 

worden op hun website vermeld en tevens hebben wij een plekje  gekocht in hun 

magazine "RVRNLND". Dit (gratis) blad wordt wijd verspreid: op beurzen, bij 

musea en bibliotheken, in België en Duitsland. Ook het Cultuurarrangement is 

hierin opgenomen.  

Op provinciaal niveau zijn wij aangesloten bij de Coöperatie Erfgoed Gelderland 

waardoor wij meedraaien in de promotie activiteiten rondom Collectie 

Gelderland, Mijn Gelderland en de Gelderse Museumdag.  

Voorts zijn gedurende het jaar in het kader van regionale samenwerking diverse 

andere bijeenkomsten bezocht, alwaar vooral via netwerken aan de bekendheid 

van ons museum wordt gewerkt en de focus op kennisuitwisseling en diverse 

vormen van mogelijke samenwerking ligt. 

Harrie Kessel 

Algemeen bestuurslid Pr 
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Over de educatie 

Zoals aangekondigd in het jaarverslag van 2017 heeft 2018 in het teken gestaan 

van het realiseren van het MuseumAtelier. Het volledige educatieaanbod van het 

museum is op de schop gegaan. Hieronder vind u het verslag van Jacqueline Jans, 

kunstdocent van het MuseumAtelier. Zij is samen met oud bestuurslid Maaike 

Drummen ook de initiatiefnemer van dit project. 

Jaarverslag 2018 MuseumAtelier 

Er is een aparte educatieruimte gerealiseerd op het terrein van het museum; het 

MuseumAtelier. Er is subsidie verleend voor de aanpassingen, uitvoering en na 

een bijstelling ook voor de activiteiten door het Rabobank Coöperatiefonds, de 

Gravin van Bylandt Stichting, de Kattendijke/Drucker Stichting en de Van 

Voorden Stichting. Prins Bernard Cultuurfonds heeft toegezegd om een klein deel 

van de materialen achteraf te vergoeden. 

De Kunstdocent van het MuseumAtelier is in januari 2018 gestart, in 

samenwerking met toenmalige bestuurslid Educatie Maaike Drummen, met het 

ontwikkelen van kunstzinnige en educatieve activiteiten. De doelstelling van het 

aanbod is om o.a. nieuwe doelgroepen met het museum in aanraking te laten 

komen en kunst en cultuurdeelname te bevorderen. Door inspirerende en 

boeiende kunst- en erfgoededucatie én diverse activiteiten wordt de 

museumcollectie levendig gemaakt en het Museum Stadskasteel zichtbaarder 

voor inwoners van de Bommelerwaard en daarbuiten. In februari 2018 was de 

officiële opening en ondertussen hebben veel kinderen het Atelier en Museum 

bezocht voor educatieve kunst- en erfgoedlessen.  
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In schoolverband hebben in de maanden januari, februari, maart en april ruim 500 

leerlingen, 23 basisscholengroepen, het museum en atelier bezocht tijdens het 

door het MuseumAtelier i.s.m. de cultuurcoach opgezette scholenproject DOK 

lessen. 

Dit project is gefinancierd door het cultuurbudget van de scholen/culturele 

commissie en werving bij vijf stimulatiefondsen. Het programma had daarnaast 

ook nog toegevoegde functies die zijn uitgevoerd door het MuseumAtelier; 

professionalisering van het primair onderwijs door scholing voor 

groepsleerkrachten en specifiek kunstonderwijsaanbod en aansluitend 

buitenschools aanbod. 

• Het lesproject ‘Bouwen; Hoe woon ik’, waarbij de bebouwing van de stad, 

het kasteel, verschillende bouwvormen en druktechnieken verkend werden 

voor groep 1, 2 en 3 

• Het lesproject ‘Beelden en Gootspoken’; waarbij beelden in de tuin van het 

museum, waterspuwers op de kerk, gootspoken in de stad en zelf beeldend 

werken met klei verkend werden voor groep 5. 

• Het lesproject ‘De stad; Waar woon ik’, waarbij de stedelijke bebouwing, 

het kasteel, stadgezichten, beeldende verwerking van de stad, 

architectonische elementen en druktechnieken verkend werden, voor groep 

7 en 8. 

Ruim 80 leerlingen namen deel aan eenmalige creatieve activiteiten en wekelijkse 

buitenschoolse lessen. Deze activiteiten zijn gefinancierd door een verkregen 

subsidiebudget voor het MuseumAtelier van 4 stimulatiefondsen en/of de bijdrage 

van de deelnemers. 
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Het MuseumAtelier heeft het buitenschools aanbod via Sjors Creatief Sportief 

van de culturele commissie, sociale media en de gedrukte pers onder de aandacht 

gebracht. 

• Tijdens deze creatieve activiteiten werd er aandacht besteed aan o.a.;  

Bevrijdingsdag, Landelijke Museumweek, Open Monumentendag, 

Burendag, Kinderboekenweek, Museumkidsweek en Sint-Maarten. Alle 

thema’s werden gelinkt aan de museumcollectie. 

 

Er werd bijzondere aandacht besteed aan de Fiep Westendorp collectie 

• Er zijn meerdere eenmalige creatieve buitenschoolse activiteiten in het 

Atelier aangeboden rondom het Thema Fiep en een activiteit tijdens de 

landelijke Fiepweek. 

• Het MuseumAtelier heeft meerdere Fiep-bezoeklessen “op bezoek bij 

Fiep’ voor groep 1 en 2 verzorgt in schoolverband i.s.m. een vrijwilliger in 

het museum.  

• Rond de 60 leerlingen namen deel aan een viertal Fiep-vakantiedagen in 

juli 2028. Dit project is gefinancierd door een verkregen subsidiebudget 

voor het MuseumAtelier van de Gemeente Zaltbommel. 

 

De 2 speurtochten zijn actueel gemaakt en vernieuwd. In het museum is een 

speurtocht voor de kleuters en de wat oudere kinderen te verkrijgen. 

Naast de activiteiten, lessen en projecten werden er ook op vrijwilligersbasis door 

de kunstdocent MuseumAtelier activiteiten uitgevoerd o.a. voorleesmiddag, mijn 

eerste museumbezoek, medeorganisatie Sint Maartenfeest, Sinterklaasfeest, pr, 

marketing en netwerken. In 2018 zijn er voor het jaar 2019 meerdere 
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lesprogramma’s, projecten en een  buitenschoolsaanbod ontwikkeld en 

subsidieaanvragen gedaan in samenwerking met het project “Reizen in de Tijd”, 

de Cultuurcoach Zaltbommel en het Cultuurfestival Bommelerwaard 2019. 

Jacqueline Jans 

Kunstdocent MuseumAtelier Stadskasteel Zaltbommel 
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Over de vrijwilligers 

Het vrijwilligersteam heeft een vrij constante omvang van ongeveer 60 mensen. 

Het is dankzij de vrijwilligers dat het museum kan bestaan. Dit geldt zowel voor 

de inzet als voor de kennis van onze vrijwilligers. 

De vrijwilligers voeren de volgende taken uit: 

➢ Gastvrouw en gastheer in het museum 

➢ Gastvrouw en gastheer in het museum café 

➢ Ondersteuning bij de educatieve projecten voor scholen 

➢ Rondleidingen 

➢ Runnen van de museum winkel 

➢ Archiefwerkzaamheden zoals het invoeren van objecten in het 

museumregistratiesysteem, invoeren van boeken en scannen van foto’s 

➢ Onderhoud van de museumtuin 

Het grootste deel van hen werkt in het museum als gastheer/vrouw en in het 

museum café.  

Iedere maand houden we een informele “vrijwilligers inloop” tussen half 5 en half 

7, met drankjes en hapjes. De bedoeling is om hier informatie uit te wisselen, 

ervaringen te delen en zo de betrokkenheid van ieder bij het museum te 

vergroten.  

Margriet Noordman 

Vrijwilligers coördinator 
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Bezoekerscijfers 2018 

 2018 2017 2016 

Fysieke bezoekers totaal 7834 6405 6843 

Volwassenen 4504 3938  

Kinderen 543 574  

• Bezoekers met museumjaarkaart 3259 2692  

• Bezoekers zonder 

museumjaarkaart 

1788 1820  

Educatie 909 776  

Cultuur arrangementen en groepen 818 649  

Diversen* 1060 468  

• Pietenhuis, Sint Maarten, Icom, donateur, tuin, geocaching 

Digitale bezoekers 2018 2017 2016 

Website Stadskasteel 

• Aantal bezoekers 

• Aantal sessie 

• Gemiddelde sessieduur 

 

10.777 

12.925 

1.41 min 

  

Facebook volgers 424 368  

Instagram volgers 250 122   

Op de website van Collectie Gelderland 

• Aantal bezoekers 

• paginaweergaven 

• sessieduur 

 

8.548 

24.996 

1.52 min 

 

8.991 

 

1.57 min. 

 

7.604 

 

2.16 

min. 
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In 2018 is er een groei te zien t.o.v van 2017 met bijna 1500 bezoekers. Dat is 

een toename van 25 %. Hiervan is 9% een gevolg van onze activiteiten tijdens het 

Sint Maartensfeest en tijdens het Sinterklaasfeest. 

Er is een toename van het aantal bezoekers met een museumjaarkaart met 21 % 

en een er zijn iets minder mensen geweest zonder museumjaarkaart. Bij educatie 

is een stijging te zien van 18%. 

 

 
 

De meeste bezoekers hadden we dit jaar in de maand augustus met 905 

bezoekers. September was de tweede drukst bezochte maand met 903 bezoekers. 

In  2017 was september de drukt bezochte maand met 371 bezoekers. 
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Aantal bezoekers naar maand uitgesplitst 2018 (bron: Majo’s 

overzicht) 
maand Volw  Volw 

mjk 

volw kind Kind 

mjk 

kind Groepen arr educatie Div* totaal 

jan 101 258 359 34 12 46   155 7 567 

febr 91 196 287 42 24 66   228 15 596 

mrt 108 290 398 20 7 27   394 16 835 

apr 101 271 372 26 13 39 131 33 63 28 666 

mei 115 305 420 26 11 37 57 35 29 80 658 

juni 162 279 441 20 4 24 2 23 0 31 521 

juli 93 243 336 74 6 80 0 33 0 39 488 

aug 198 381 579 30 24 54 180 28 0 64 905 

sept 251 297 548 30 15 45 175 43 40 52 903 

okt 121 307 428 43 16 59 26 13 0 41 567 

nov 50 192 242 41 13 54 0 39 0 137** 472 

dec 0 94 94 11 1 12 0 0 0 550*** 656 

totaal 1391 3113 4504 397 146 543 571 247 909 1060 7834 

 

*diversen: bezoekers tuin, geocaching/rembrandt/ICOM/donateurs 

**Sint Maarten 

***Pietenhuis 
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Aanwinsten 
 

Objectnummer.: 2222 

Objectnaam: Aquarell 

Vervaardiger: Ballegooijen, Willem 

van. 

Titel: Aquarelschildering van 

begraafplaats en Sint-Maartenskerk, 

Willem van Ballegooijen 1965 

Datering: 1965 

 

Standplaats: Houten stelling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beschrijving: op de voorgrond de begraafplaats van Zaltbommel met de 

op achtergrond de Sint-Maartenskerk, gescheiden door enkele struiken. 

Licht grijze lucht. Linksonder met potlood de naam van de schilder : W. 

van Ballegooijen 1965. 
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Objectnummer.: 1456 

Objectnaam: placemat 

Vervaardiger:  

Titel: Gedecoreerde placemat van 

Hotel "Den Boogerd" met diverse 

bezienswaardigheden 1958 

Datering: 1958 

Standplaats: Houten stelling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving: Placemat voor Hotel "Den Boogerd", gedecoreerd met reliëf en 

een brede rand vol diverse bloemachtige vormen. Van de rechter twee hoeken 

zijn de bloemen niet 'uitgedrukt'. In het midden is een tekening van de Sint 

Maarten toren afgebeeld met hieronder een afbeelding van hotel "Den Boogerd" 

(waar men tijdens 'vacantie, bloesemtocht, kersentijd, enz.' gezellig en goed kan 

eten). Aan weerszijden van de afbeelding is een beknopte opsomming gegeven 

van de diverse bezienswaardigheden in de stad Zaltbommel. Aan de linkerkant 

is deze beschrijving voor de toeristen in het Frans geschreven en aan de 

rechterkant in het Engels. Datum 1958 
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Objectnr.: 1461 

Objectnaam: leermiddel 

Vervaardiger: Prinsen,Pieter. Joh. 

Titel: Leerboekje voor het alfabet 

door P.J. Prinsen 1889 

Datering: 1889 

Standplaats: Stelling Zolder 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objectnr.: 7697 

Objectnaam: lithografieën (prenten) 

Vervaardiger: Obreen, Duncan 

Titel: Duncan Obreen was  graficus, 

schilder, aquarellist, tekenaar, 

pentekenaar, pastellist, etser, 

lithograaf, beeldhouwer Geboren 

1945-05-03 Zeelst (Veldhoven) 

overleden te Den Bosch. Werkte van 

1962 tot 1972 te Zaltbommel. Heel 

veel van zijn werk is bewaard gebleven 

en opgeslagen in het museum. 

Datering: 1962 

Standplaats: Houten stelling 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Beschrijving:  

Beschrijving: Leerboekje voor het alfabet door P.J. Prinsen 1889, De twee 

eerste tafels van de eerste oefeningen in het lezen. 
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Objectnr.: 3078 

Objectnaam: tekening 

Vervaardiger: Westendorp, Fiep 

Titel: Tekening gemaakt door Fiep 

Westendorp, pen en gouache. periode 

1940-1943 

Datering: 1940 

Standplaats: Wand Vitrine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving: Één tekening van vermoedelijk een serie van vier, voorstellende de 

vier jaargetijden. Drie kinderen zijn aan het spelen op het gras, het is voorjaar de 

bomen staan in de bloesem. Tekening is afkomstig van Mary Wolf, in bezit 

gekomen van Henny Stehman, zij kenden Fiep en kwamen vaak bij elkaar. 

Geschonken door de familie Stehmann in 2018.  

Mary Wolff-Amsterdam, 13 november 1925 – Zaltbommel, 8 juli 1944 Bereikte de 

leeftijd van 18 jaar  

Over Mietje Wolff. 

Door: Redactie Joods Monument 

Mietje Wolff (tevens bekend als Mary) was tijdens de oorlog ondergedoken in hotel 

Gottschalk te Zaltbommel. Ze verbleef daar onder de schuilnaam Coby of Coba 

Jansen. Op 8 juli 1944 werd het hotel door Duitse troepen overvallen. Mietje Wolff 

is daarbij dodelijk getroffen. Ook de eigenaar van het hotel, de heer H.A. van der 

Laak, kwam om het leven. Drie andere joodse onderduikers werden gearresteerd en 

weggevoerd naar Westerbork. 

Mietje Wolff is aanvankelijk begraven op de Algemene Begraafplaats aan de 

Bossche Poort te Zaltbommel als ‘onbekend vrouwspersoon’. Na de oorlog is zij 

herbegraven als ‘doopleerlinge’ op de r.k. begraafplaats aldaar. 

Bron: 

C. Frankenhuis-van Scheijen en E.E. Können, De vier Joodse begraafplaatsen te 

Zaltbommel (Zaltbommel 1994) 81 

H. Keser, Verduisterde jaren. Een wandeling door Bommel tussen 1940 en 1945. 

Brochure 1997, Stichting Mikwe, Zaltbommel. blz 10 en 17 

B. van Dijk, Zaltbommel 1938 - 1948, Authentieke foto’s en documenten (1994) 63 

 

In Hotel Gottschalk had Mary Wolff haar haar laten blonderen, liep gewoon rond en 

hielp in de bediening. Ze was verliefd geworden op de zoon des huizes. Bij de 

overval op het hotel werd ze bij de tapkast doodgeschoten. USC Shoah Foundation, 

USC-SF nr. 13131 (interview Alexander Hes) 
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Objectnr.: 3079 

Objectnaam: tekeningen 

Vervaardiger: Westendorp, Fiep 

Titel: Tekening gemaakt door Fiep 

Westendorp, pen en gouache. periode 

1940-1943 

Datering: 1940 

Standplaats: Wand Vitrine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving: Één tekening van vermoedelijk een serie van vier, 

voorstellende de vier jaargetijden. Twee kinderen lopen in de regen, de 

herftbladeren vallen van de bomen. Tekening is afkomstig van Mary Wolf, 

in bezit gekomen van Henny Stehman, zij kenden Fiep en kwamen vaak 

bij elkaar. Geschonken door de familie Stehmann in 2018.  

Mary Wolff -Amsterdam, 13 november 1925 – Zaltbommel, 8 juli 1944 

Bereikte de leeftijd van 18 jaar  

Mietje Wolff werd ook Mary genoemd. 

Door: Redactie Joods Monument 
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Het jaarverslag is vastgesteld en goedgekeurd tijdens de vergadering van het 

algemeen bestuur van de Stichting Museum Stadskasteel Zaltbommel op 20 maart 

2019 

 

 

Naam:         

 Handtekening: 

 

R. Esseveld    voorzitter 

 

 

I. Diependaal – Meijer  secretaris 
 

 

 

 

 

 

 

 


