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Kengetallen Stadskasteel Zaltbommel 2019 

 

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 Bommelerwaard, 

Leven en werk van Fiep Westendorp 

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

55 

10128, inclusief 1669 deelnemers educatieprojecten en 

1291 bezoekers kinderfeesten, Bommeldag en 

theaterwandeling 
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Van de voorzitter 

 

Nadat eerdere plannen voor de bouw van een House of Illustrations, beter 

bekend als het Fiep Paviljoen, door Burgemeester en Wethouders van 

Zaltbommel waren afgewezen, zag het het bestuur van Stichting Museum 

Stadskasteel Zaltbommel zich in 2019 voor de enerverende taak gesteld nieuwe 

plannen te ontwikkelen voor een kleinschaliger opgezette nieuwbouw in vorm 

van een paviljoen in de achtertuin van het Stadskasteel. Intensief overleg tussen 

bestuur, staf en een bouwkundige, met de gemeente Zaltbommel en de Stichting 

Monumentenbezit hebben inmiddels een goed uitgewerkt Programma van Eisen 

opgeleverd alsmede een raming van de benodigde dekking van de exploitatie. 

Met deze nieuwbouw wil het bestuur niet alleen een bijdrage leveren aan het 

voortleven van Fiep Westendorp in ons collectieve geheugen, maar wil zij ook 

een kwaliteitsimpuls geven aan de presentatie van de rest van de collectie door 

het creëren van de zo node gemiste ruimte voor de vaste collectie en voor het 

houden van aansprekende tijdelijke exposties. 

In 2019 werd voor het eerst in de geschiedenis van Museum Stadskasteel 

Zaltbommel de magische grens van 10.000 bezoekers overschreden. Naast een 

goede samenwerking met andere organisaties die zich bezighouden met de 

promotie van de Bommelerwaard valt deze groei ook te verklaren uit een forse 

stijging van het aantal deelnemers aan educatieve projecten en de geslaagde 

expositie Onder den Sint Maarten die ruim 900 bezoekers trok. Meer hierover 

kunt u lezen onder het kopje „educatie‟  in de bijdrage van Jacqueline Jans, die 

onze educatieve projecten uitvoert, en in de bijdrage van onze conservator 

Roland Gieles aan dit jaarverslag. 

Zijn benoeming per 1 januari 2019 is het eerste wapenfeit dat het bestuur in het 

afgelopen jaar op zijn conto mocht schrijven.  

Volledigheidshalve vermeld ik hier dat in de samenstelling van het bestuur in 

2019 de volgende mutaties hebben plaatsgevonden. 

Voorzitter Rob van Esseveld is na negen jaar opgevolgd door Francien van 

Dam-Peels, Irene Diependaal (secretaris) door Evert-Jan Smeenk. In de door het 

vertrek van Maaike Drummen ontstane vacature voor bestuurslid educatie is 

vorig jaar voorzien door de benoeming van Jos van der Wedden, die haar 

sporen al ruimschoots heeft verdiend als vrijwilliger. 

Dat ten tijde van de samenstelling van dit jaarverslag het Stadskasteel ten 
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gevolge van de coronacrisis is een geheel ander vaarwater terecht is gekomen 

dan wij begin dit jaar hadden kunnen bevroeden, is een streep door de rekening 

in die zin dat onze groeiambities in termen van hogere bezoekersaantallen, 

nieuwe doelgroepen en een betere samenhang in onze collectie worden 

gedwarsboomd. Of er al uitzicht is op een gedeeltelijke openstelling op het 

moment dat u deze tekst onder ogen krijgt, is nog maar de vraag. Wat wel 

vaststaat is dat 2020 in veel opzichten geen voortzetting zal laten zien  van de in 

2019 ingezette groei. 

Francien van Dam-Peels, voorzitter 
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Van de penningmeester 

De exploitatierekening over 2019 sluit af met een negatief saldo van € 2.794. 

Het resultaat is verwerkt in het stichtingsvermogen. 

 

Op het moment van het uitbrengen van dit jaarverslag is de invloed van de 

maatregelen die zijn genomen in verband met het coronavirus op de continuïteit 

van het museum nog niet vast te stellen. Waar nodig zijn maatregelen genomen 

en is een beroep gedaan op de door de regering beschikbaar gestelde 

faciliteiten. Het volledige financiële verslag 2019 is op aanvraag verkrijgbaar. 

 

Rob Korver 

Penningmeester 
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Van de conservator 

Tentoonstellingen  

In 2019 organiseerde het museum drie tentoonstellingen. In het voorjaar hebben 

we meegedaan aan de Piet Mulderroute. Dit was een initiatief vanuit de 

Kunstkring West-Betuwe, die een fietsroute had uitgezet door de Betuwe, waar 

de deelnemers op verschillende plekken werken van de Geldermalsense schilder 

Piet Mulder konden bekijken. In het museumcafé exposeerden wij enkele 

aquarellen en pentekeningen die Mulder rondom Zaltbommel maakte. 

Van juni tot half september hebben we een tentoonstelling georganiseerd over 

Onder den Sint Maarten. Dit was een meubel- en koperwerkplaats uit 

Zaltbommel, die rond 1900 door Bommelaar Johan Adam Pool was opgericht. 

De tentoonstelling hebben we voor het grootste deel gehouden in het woonhuis 

van Onder den Sint Maartenverzamelaar Eric van Hintum, aan de Waalbandijk 

te Zaltbommel. Er waren onder andere bijzondere bruiklenen van specialistische 

verzamelaars Peter de Rijcke en Dick Veltman te zien. Vanuit het museum 

werden Art Nouveau wandelingen georganiseerd door de binnenstad van 

Zaltbommel naar de expositieruimte. Meeliftend op de PR van het 

Cultuurfestival Bommelerwaard hebben we ca. 1000 bezoekers getrokken.  

In het najaar van 2019 heeft het museum samen met de Stichting Vrienden van 

de Bommelerwaardse Archieven en het Regionaal Archief Rivierenland een 

tentoonstelling georganiseerd in het kader van het 25-jarig jubileum van 

bovenstaande stichting. Deze expositie „Bommelerwaarders in beeld en 

document‟ toonde de geschiedenis van de Bommelerwaard aan de hand van 

bekende en minder bekende bewoners en bezoekers aan de Bommelerwaard. 

Steeds is daarbij een combinatie gemaakt tussen object, archiefdocument en 

verhaal.  

Sinds de uitzending van het televisieprogramma „Verborgen Museumschatten‟  

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

heeft het museum ook in 2019 elke maand een „verborgen museumschat van de 

maand‟ gepresenteerd aan het publiek. De objecten zijn tentoongesteld in een 
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oude evacuatiekoffer uit de Eerste Wereldoorlog en zijn digitaal onder de 

aandacht gebracht via onze Socialmediakanalen. 

Publieksactiviteiten 

Net als in het voorgaande jaar zijn er ook dit jaar „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. 

Ook hebben we via het TRIP ca. 22 cultuurarrangementen gefaciliteerd. Met 

name in het toeristisch seizoen, dus het voorjaar tot de nazomer, blijkt de vraag 

naar deze arrangementen groot. 

In 2019 hebben we veel bezoekers getrokken met kortstondige activiteiten. Het 

Ollie B. Bommelweekend in maart was een groot succes. Verder hebben we 

opnieuw activiteiten georganiseerd rondom de feestdagen, onder andere door de 

museumtuin open te stellen tijdens Sint Maarten op 11 november. In de tuin 

konden de kinderen zich warmen aan vuurkorven en waren er muzikanten uit de 

stad die liedjes speelden. Ook heeft het museum opnieuw Sinterklaas en zijn 

pieten ontvangen in het zogenaamde Pietenhuys. Ouders en hun kinderen 

konden een bezoek brengen aan Sinterklaas. 

 

Aanwinsten en bruiklenen 

Aanwinsten 

Het museum heeft in 2019 diverse schenkingen ontvangen. In juni ontving het 

museum van mevrouw Thedinga-Merkens twee schilderijen van Gerard 

Menken en een schilderij van Willem Witjens. In oktober volgde een schenking 

van een vroeg 19
e
-eeuwse document van de familie Krijger. Eind 2019 schonk 

het echtpaar Smeets-van Nimwegen een aquarel van Gerard Menken aan het 

museum.  

Zelf kocht het museum een vroeg 20e-eeuwse klok aan van Onder den Sint 

Maarten via een veiling. 
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Inkomende bruiklenen 

Op het gebied van bruiklenen hebben we een actief jaar gehad. Ten eerste heeft 

de conservator een nieuw bruikleenformulier opgesteld. In maart hebben we de 

inkomende bruikleen „Een stadsgezicht bij winter (Gezicht op de Vogelenzang)‟ 

van Cornelis Springer, uit de collectie van het Amsterdam Museum, verlengd. 

Voor de tentoonstelling Onder den Sint Maarten hebben we bijzondere 

inkomende bruiklenen gehad van verzamelaars Peter de Rijcke, Dick Veltman, 

Martijn de Graaff en Wijnand van der Flier.  

In oktober zijn de inkomende archeologiebruiklenen van Museum het Valkhof 

getoetst en verlengd. Enkele fragmenten zijn daarbij geretourneerd naar het 

Valkhof. Voor de tentoonstelling „Bommelerwaarders in beeld en document‟ 

hebben we verschillende inkomende bruiklenen gehad van het Regionaal 

Archief Rivierenland. 

Uitgaande bruiklenen 

Wat betreft uitgaande bruiklenen heeft het museum een deel van zijn archief in 

bruikleen gegeven aan het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) te Tiel. 

Eerder in het jaar heeft het museum twee middeleeuwse vleugellansen in 

bruikleen gegeven aan het CODA Museum te Apeldoorn voor hun 

tentoonstelling „Wolven en slakken – ijzerwinning op de Veluwe‟. 

Publicaties 

Begin 2019 heeft de conservator een nieuw collectieplan opgesteld. Later in het 

jaar hebben we de informatievoorziening in het museum verbeterd door nieuwe 

informatiebladen te publiceren in het Nederlands en Engels, om zoveel mogelijk 

bezoekers te bedienen. We hebben in het kader van de Onder den Sint Maarten 

tentoonstelling een nieuwe brochure over Onder den Sint Maarten geschreven. 

Verder heeft de conservator een artikel gepubliceerd in Collect Magazine over 

Onder den Sint Maarten en is een ingekorte versie daarvan gepubliceerd op de 

kunstwebsite Art Salon.  

 

Werkzaamheden vrijwilligers met betrekking tot de collectie 
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In 2019 heeft Aischa van Veeren gewerkt aan het inventariseren en ordenen van 

de muntencollectie en heeft Ank Brons zich bezig gehouden met het 

digitaliseren van de fotocollectie, naast haar werkzaamheden in de bibliotheek. 
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Van de beheerder 

Het jaar 2019 is wat het gebouw betreft vrij rustig geweest. Het onderhoud aan 

de voorkant van het gebouw is helaas nog niet gestart. Het wachten is op 

gebouwbeheer MB (Monumentenbezit). Wel zijn er voor de veiligheid twee 

luiken verwijderd aan de voorkant, die in zeer slechte staat verkeerden. 

Volgens de bepalingen in het bestemmingsplan voor de Zaltbommelse 

binnenstad heeft het bestuur besloten om bij verhuur van de tuin en het 

museumcafé voor feesten, partijen en andere samenkomsten geen alcohol meer 

te schenken. De cultuurarrangementen in samenwerking met het TRIP lopen 

goed (22 rondleidingen). 

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 (zie ook onder Educatie). 

Van 1 juni t/m 15 september heeft in het huis van Erik en Ietje van Hintum op 

de hoek van de De Virieusingel en de Stadsdijk een expositie plaatsgevonden 

over het atelier Onder den Sint-Maarten te Zaltbommel (zie ook bijdrage 

conservator). Naast talrijke hand-en-spandiensten voor de expositie over Onder 

den Sint Maarten heeft de beheerder onder andere hand-en-spandiensten 

verricht voor kleine exposities zoals die over Piet Mulder (zie ook bijdrage 

conservator). 

In de zomerperiode heeft hij meegeholpen aan de Theaterwandelingen in het 

kader van het Cultuurfestival. Tussen Sinterklaas en Kerst is het museum 

gesloten geweest voor klein onderhoud. 

Ook dit jaar is de Sint onder grote belangstelling (355 bezoekers) nog op 

bezoek geweest en is in de tuin op 11 november Sint-Maarten gevierd (150 

bezoekers). Afgelopen jaar hebben we weer diverse aanwinsten aangekocht of 

geschonken gekregen. (Zie ook overzicht aanwinsten aan het einde van dit 

jaarverslag) 

Majo Slosser, beheerder 
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Over de promotie 

Net als in 2018 is naast het aantal fysieke bezoekers ook het virtueel bezoek aan 

ons museum in 2019 opnieuw gestegen. Onze website heeft een steeds groeiend 

aantal bezoekers en via de “social media” Facebook en Instagram worden nog 

meer andere dan de “traditionele” doelgroepen bereikt.  Hieronder komen de 

genoemde media apart nader aan bod. De facebookpagina “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. Zoals reeds gemeld wordt onze website 

www.stadskasteelzaltbommel.nl goed bezocht. Mensen bekijken regelmatig 

onze expositiepagina of via de evenementenlink 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 weer verder uitgebreid en aangevuld. Alle nieuwsberichten komen 

zowel op de website als op de social media te staan. In 2019 heeft de website 

13k (13.000) bezoekers gehad. Hiervan is 86,5% een nieuwe bezoeker, 13,5 % 

is terugkerend. 

Facebook 

Ook de Facebookpagina van het Stadskasteel heeft meer volgers gekregen, op 

dit moment zijn er 532 volgers (in 2018 waren dat er 424), daarvan is ongeveer 

66% vrouw en 34% man. Het grootste deel valt in de leeftijdscategorieën van 

35 tot 65+. Ongeveer de helft van de volgers is afkomstig uit de gemeente 

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

http://www.stadskasteelzaltbommel.nl/
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en regio‟s komen steeds enkele mensen. Zelfs in Duitsland, Frankrijk en België 

volgen enkele mensen onze Facebookpagina. 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 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 420 volgers (in 2018 waren dit er 250). 

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 museum stadskasteel te zien.     

Regionale kranten en weekbladen. 

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

Toren zijn en waren op zich zelf goed. Helaas is de huis-aan-huisverspreiding 

van de genoemde weekbladen was in 2019 niet optimaal geweest. Daarnaast 

lijkt het aantal Bommelerwaardse abonnees van het Brabants dagblad af te 

nemen. Nieuwe aanwinsten voor ons museum, de start van exposities etc. zijn 

door middel van persberichten vrijwel altijd met succes onder de aandacht van 

de verschillende redacties gebracht. Helaas is weekblad Het Kontakt begin dit 

jaar (2020) gestopt.   
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Samenwerking 

In de zomermanden van 2019 heeft ons museum samen met diverse andere 

instellingen op het gebied van  Kunst en Cultuur deelgenomen aan het 

Cultuurfestival Bommelerwaard”.  Van 1 juni tot en met 15 september hebben 

wij een zeer bijzondere tentoonstelling over de Bommelse Art Nouveau 

werkplaats “Onder den Sint Maarten” georganiseerd. Wij hebben daarvoor in 

samenwerking met Ediat een informatieve krant gemaakt, die in mei in de 

gemeente  Zaltbommel huis aan huis is verspreid. Met enkele in landelijke 

vakbladen geplaatste advertenties, hebben wij uit het hele land veel zeer 

geïnteresseerde en enthousiaste bezoekers (ruim 900) naar deze tijdelijke 

expositie getrokken.   

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. 

Vanuit de beide gemeenten wordt dit platform ook goed ondersteund, zodat de 

Bommelerwaard ook steeds beter op de toeristische en culturele kaart van 

Nederland komt te staan.  

Goede contacten worden ook onderhouden met TRIP Bommelerwaard. Wij zijn 

onderdeel van het Cultuur Arrangement Zaltbommel.    

Sinds 2019  neemt ons museum ook deel aan het zogenaamde “Kunstrondje” in 

welk kader diverse Bommelse Kunstenaars één keer in de maand op 

zondagmiddag een zogenaamde open middag hebben, waardoor bezoekers een 

rondje langs de verschillende ateliers inclusief ons museum kunnen maken.  
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Het Museum is ook 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 zowel Bommelse als regionale 

samenwerking diverse andere bijeenkomsten (Binnenstadsfonds) 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 

Het MuseumAtelier is een creatieve educatieruimte bij het museum én de 

organisatievorm waarin educatieve en kunstzinnige activiteiten plaatsvinden. 

De doelstelling van het MuseumAtelier is om o.a. nieuwe doelgroepen met het 

museum in aanraking te laten komen en kunst- en cultuurdeelname te 

bevorderen. Door middel van inspirerende projecten en diverse activiteiten 

wordt de museumcollectie levendig gemaakt en het museum onder de aandacht 

gebracht bij inwoners van de Bommelerwaard en daarbuiten. Het 

MuseumAtelier wordt geleid en uitgevoerd door kunstdocent Jacqueline Jans, 

museumvrijwilliger en zelfstandig ondernemer. De subsidieverlening voor het 

opzetten in 2018 en aanpassen van het Atelier is inmiddels stopgezet en 

afgerond. 

Bezoeklessen Scholen 

In schoolverband hebben in 2019 ruim 745 leerlingen, 23 groepen van 

basisscholen, het museum en het atelier bezocht tijdens de door het 

MuseumAtelier aangeboden educatieprogramma‟s, waarvan achttien klassen de 

Fiepprogramma‟s en vijf klassen de Kasteelprogramma‟s. Werving en aanbod is 

o.a. via de website Reizen in de Tijd van Erfgoed Gelderland, de CultuurCoach 

Gemeente Zaltbommel, Facebookpagina, PR en direct mail van het 

Museumatelier en de website van het Museum Stadskasteel gegaan. Om de 

lessen aantrekkelijk te houden en te promoten is een klein deel van deze lessen 

financieel aangevuld uit het eerdere startbudget van het MuseumAtelier. Er zijn 

gedurende het jaar meerdere nieuwe lesprogramma‟s ontwikkeld en aangepast 

aan de eindtermen van de door scholen gebruikte methodes zoals Reizen in de 

Tijd en Jeelo. De ontwikkeling van de lessen is voor een klein deel gefinancierd 

door het Spel& Cultuurbudget. 
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Buitenschoolse activiteiten en lessen 

Ruim 183 kinderen én volwassenen hebben het museum bezocht tijdens 

deelname aan buitenschoolse activiteiten en lessen. Tijdens deze creatieve 

activiteiten werden de thema‟s gelinkt aan de museumcollectie en aandacht 

besteed aan o.a. Zaltbommel, Virieu-park, Bommelerwaard, Bevrijdingsdag, 

Museumweek, Open Monumentendag, Kinderboekenweek, Fiep Westendorp, 

Kastelen en Maarten van Rossum, Herfstvakantie, Museumkidsweek, Sint-

Maarten en een speciaal Kunstgoed programma voor volwassenen 65+. Deze 

activiteiten zijn gefinancierd door o.a. de eigen bijdrage van de deelnemers en 

subsidie van Spel& Cultuurbudget van de Gemeente Zaltbommel en Kunstgoed. 

De werving bereikt de scholen via SjorsCreatief, de CultuurCoach en via 

rechtstreekse mailings en mediaberichten van o.a. het MuseumAtelier. 

Cultuurfestival 2019 

In 2019 heeft het Cultuurfestival een belangrijke plaats in het programma 

ingenomen, vandaar dat dit apart benoemd wordt. Er zijn door de kunstdocent 

van het MuseumAtelier op basisscholen in de Bommelerwaard aan 30 groepen 

en 730 leerlingen erfgoedlessen gegeven, waarbij de doelstelling en de collectie 

van het museum expliciet onder de aandacht is gebracht. De gemaakte 

werkstukken van zes groepen zijn gedurende de zomermaanden geëxposeerd in 

het museum om het bezoek van leerlingen met hun ouders te stimuleren. Als 

vervolg op de lessen op school hebben 48 kinderen deelgenomen aan 

buitenschoolse workshops in het MuseumAtelier. De uitvoering van de lessen 

op school, de expositie en de workshops in het Atelier zijn voornamelijk 

gefinancierd door het Cultuurfestival Stichting Kunstmin/ PrinsBernard 

Cultuurfonds. 



18 

 

 

Bommelerwaard in Beeld 

In 2019 zijn er in opdracht van de Stichting Vrienden Bommelerwaardse 

Archieven door de kunstdocent van het MuseumAtelier 21 erfgoedlesochtenden 

uitgevoerd op basisscholen in de Bommelerwaard. Uitgangspunt van de les was 

wederom de museumcollectie met de doelstelling om kennis en interesse in 

erfgoed, kunst en bezoek aan het museum te stimuleren. De lessen resulteerden 

in 21 videomontages van streekverhalen die op het YouTube-kanaal van het 

MuseumAtelier te zien zijn. Met het project zijn minimaal 520 leerlingen, 

leerkrachten en hun ouders bereikt. De uitvoering is tot stand gekomen met 

steun van Gemeente Zaltbommel en Gemeente Maasdriel en de Van Voorden 

Stichting. 

Fieplessen op scholen 

Op aanvraag van de Culturele Commissie Bommelerwaard (dorpsscholen 

gemeente Zaltbommel, CCB) zijn er door de kunstdocent van het 

MuseumAtelier aan achttien groepen Fiep Westendorp-kunstlessen verzorgd. 

Daarbij zijn 540 kleuters en hun ouders in aanraking gekomen met het erfgoed 

van Fiep en het museum Stadskasteel. Dit project op de school heeft direct 

geresulteerd in meer bezoeklessen van scholen in het museum. 

Fiep Westendorpcollectie 

Gedurende het jaar is er regelmatig expliciet aandacht besteed aan het erfgoed 

van Fiep. Door buitenschoolse kunstactiviteiten, speciale Fiep-museumlessen, 

Fiep-projecten op scholen en aansluiting bij de landelijke acties van de Fiep 

Westendorp Foundation Amsterdam. Ook werd er regelmatig via de social 
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media van zowel Fiep Westendorp Amsterdam als het MuseumAtelier 

informatie gedeeld over de Fiep-programma‟s. 

Speurtochten en educatiemateriaal 

In het museum staan speurtochten klaar voor bezoekers in twee 

leeftijdsgroepen. De speurtochten worden actueel gehouden en stimuleren het 

onderzoeken van de collectie. Bij inlevering krijgen kinderen iets te drinken in 

het museumcafé. Voor de bezoeklessen door scholen zijn er nieuwe 

educatiematerialen ontwikkeld die flexibel zijn en steeds worden aangepast aan 

de nieuwe projecten. 

Jacqueline Jans 

Kunstdocent MuseumAtelier Stadskasteel Zaltbommel 
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Over de vrijwilligers 

Het vrijwilligersteam heeft een vrij constante omvang van ongeveer 55 mensen. 

Het verloop is laag: in 2019 zijn 5 vrijwilligers gestopt en 4 vrijwilligers gestart 

met het werk voor het museum. 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 museumcafé 

 Onderhoud van website en sociale media 

 Ondersteuning bij de educatieve projecten voor scholen 

 Rondleidingen 

 Runnen van de museumwinkel 

 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 

museumcafé.  

Regelmatig houden we een bijeenkomst voor alle vrijwilligers waarbij steeds 

een onderwerp aan de orde komt; een rondleiding door de conservator over een 

nieuwe tentoonstelling, een rondleiding door het depot e.d. Dit in combinatie 

met een drankje en een hapje. 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 

Vrijwilligerscoördinator 
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Bezoekerscijfers 2019 

 
Betalende bezoekers Niet betalende bezoekers totaal 

volwassenen 1383 Kind t/m 3 193  

jongeren 378 Gratis evenement * 1291  

MJK V 3053 Overig gratis 13  

MJK J 273 tuin 637  

OdstM 916 Rembrandt/Icom 45  

cultuurarrangement 475    

educatie 1669    

 8.147  2.179 10.326 

*Bommeldag    235  

Theater wandeling  550  

Sint Maarten feest  151  

Sint Nicolaas   355  

totaal gratis bezoekers  1291  

Bezoekersaantallen 2019 per maand 

 
Net als vorig jaar was augustus de drukst bezochte maand. In 2018 hadden we 905 bezoekers. In 2019 waren dat 1260 

bezoekers. Dat kwam ook door de tentoonstelling Onder de St. Maarten. 
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Bezoekers 2019 met en zonder Museum Jaarkaart 

 
 

Bezoekerscijfers 2016-19  
 2019 2018 2017 2016 

Fysieke bezoekers totaal 10.326 7.834 6.405 6.843 

 Bezoekers met museumjaarkaart 3326 3259 2692  

 Bezoekers zonder mjk 1761 1788 1820  

o Volwassenen 4336 4504 3938  

o Kinderen 651 543 574  

Tentoonstelling odstm 916    

Cultuur arrangementen en groepen 475 818 649  

Betalende bezoekers 6478 5865 5161  

Educatie 1669 909 776  

Museumcafe en winkel     

Bommelogie     

Diversen gratis* 2179 1060 468  

*Pietenhuis, Sint Maarten, Icom, donateur, tuin, geocaching, etc. 
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Fysieke bezoekers 2016-9  
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Digitale bezoekers 

 

 

 

 

Ter vergelijking: 

Het Stadskasteel staat hiermee in vergelijking met de aangesloten 43 Gelderse musea op de zesde plaats. 

Meest bezochte websites waren die van het Regionaal Archief Nijmegen, Openluchtmuseum Arnhem 

 

Digitale bezoekers t/m sept 

2019 
2019 2018 2017 2016 

Website Stadskasteel 

 Aantal bezoekers 

 Aantal sessies 

 Gemiddelde sessieduur 

  

13.000 

17.000 

1.45 min 

 

10.777 

12.925 

1.41 min 

  

Facebook volgers  516 424 368  

Instagram volgers  388 250 122  

Op de website van Collectie 

Gelderland 

 Aantal bezoekers          

 Paginaweergaven      

 Sessieduur                 

 

8.760 

20.986 

1.27 

min 

 

10.950 

26.232 

1.27 min 

 

8.548 

24.996 

1.52 min 

 

8.991 

 

1.57 min 

 

7.604 

 

2.16 min 
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Inkomsten bezoekers 

Inkomsten 2020* 2019 2018 2017 2016 2015 

Bezoekers entree totaal 25.250 25.291 22.163 16.090 14.424 11.233 

 Bezoekers met 
museumjaarkaart 

12,250 11.104 11.282 7.037 5.671 4.075 

 Bezoekers zonder 
mjk 

13.000 14.187 10.881 9.053 8.753 7.158 

Educatie 2.000 1.051 1.606 2.097 1.780 1.101 

Museumcafe en winkel 3.500 4.196 3.086 4.415 3.843 2.519 

Verhuur cafe en tuin  910     

Bommelogie   0 870 501 2.245 

Donaties  2.058 1.407    

Totaal  € 33.506 € 28.262 € 23.472 € 20.548 € 17.098 

*Begroting 2020 

Entrée Stadskasteel:  

 

Volwassene (€ 6,50),  

 

Kinderen 4 – 15 jaar (€ 3,50) 

Museum jk  € 3,00 

Rondleiding   € 25,00 
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Aanwinsten 

 

 

Objectnr.: 1497 

Objectnaam: stoelen 

Vervaardiger: Sluijterman, K. 

Titel: Eikenstoel van Onder Den Sint Maarten 

periode 1900-1906 

Datering: 1905 

Standplaats: zijkamer 

 

 

 

 

 

Objectnr.: 1466 

Objectnaam: tabaksdozen 

  

Beschrijving: Eikenstoel van Onder Den Sint 

Maarten periode 1900-1906 in de rugleuning 

ingelegd met ivoor. Ontwerp Sluijterman. 
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Vervaardiger: Carja Bleu 

Titel: Tabakspot van keramiek, met wapen van 

Kerkwijk 1994 

Datering: 1994 

Standplaats: Stelling Zolder 

 

 

 

 

 

Objectnr.: 1851 

Objectnaam: labels 

 

 

Beschrijving: Tabakspot van keramiek met 

wapen van Kerkwijk, Bij het ontwerp van het 

gemeentewapen werd het familiewapen van De 

Cock uit het huis Châtillon als basis gebruikt, 

waarbij in het schildhoofd de betreffende tak 

van de familie werd afgebeeld. De leeuw 

(zonder de bijbehorende ruiterspoor) duidt de 

tak De Cocq van Bruchem aan. Opschrift: 

GEMEENTE KERKWIJK  Aangeboden aan B.A. 

Dingemans Raadslid van de Gemeente Kerkwijk 

van 1974-1994. Delftsblauw. 
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Vervaardiger:  

Titel: Etiket van een bierflesje Zaltbommelsche-

Bierbrouwerij ca 1905 

Datering: 1905 

Standplaats: bibliotheek 

 

 

 

 

 

Objectnr.: 1857 

Objectnaam: tekeningen 

  

Beschrijving: Etiket van de Zaltbommelsche-

Bierbrouwerij van M.D.C van Mourik, in 1901 

overgenomen van Dhr F. Rutten uit Maastricht 

opschrift: ZALTBOMMELSCHE-BIERBROUWERIJ  

M.D.C. VAN MOURIK  Z.B.LAGERBIER  3.6 % ALC  

ZALT-BOMMEL. Met het wapen van Nederland, 

J Maintiendrai. circa 1905 
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Vervaardiger: Menken, G. 

Titel: Tekening potlood en wasco krijt op papier, 

Oliestraat te Zaltbommel. Gerard Menken 1941 

Datering: 1941 

Standplaats: Houtenkast 

 

 

 

 

 

Objectnr.: 1859 

Objectnaam: fotoalbums 

 

 Beschrijving: Oliestraat gezien naar het 

noorden, op de voorgrond oude schuren en 

stallen (Nu achterkant van de Hema 2019) 

daarnaast de koffiebranderij van Peletier en 

Philips, op de Markt is een stuk van het 

Stadhuis te zien het torentje steekt boven de 

daken uit. Men kijkt verder de Tolstraat in. 

Gestoffeerd met figuren, gesigneerd 

rechtsonder, linksonder staat Zaltbommel 

Maart 1941. Gerard Menken 
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Vervaardiger:  

Titel: Fotoalbum van de  Huishoudschool te 

Zaltbommel 1950-1964 

Datering: 1950 

Standplaats: Stelling bij zijkamer 

 

 

 

 

 

Objectnr.: 1860 

Objectnaam: fotoalbums 

  

Beschrijving: Diverse foto's van leerlingen en 

leraren van de huishoudschool te Zaltbommel 

periode 1950-1964, voorin handtekeningen van 

medewerkers. 
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Vervaardiger:  

Titel: Fotoalbum van de 

Landbouwhuishoudschool "Prinses Irene" te 

Zaltbommel 1964 

Datering: 1964 

Standplaats: Stelling bij zijkamer 

 

 

 

 

 

Objectnr.: 1861 

Objectnaam: albums 

  Beschrijving: Diverse foto's van festiviteiten in 

het Nutsgebouw "Herinnering aan donderdag 

26 maart 1964 Landbouwhuishoudschool   

"Prinses Irene" Zaltbommel 
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Vervaardiger:  

Titel: Album met tekeningen van kinderen bij 

het afscheid van Burgemeester Broekens in 1973 

te Zaltbommel 

Datering: 1973 

Standplaats: Stelling bij zijkamer 

 

 

 

 

 

Objectnr.: 1862 

Objectnaam: mappen (houders) 

 

 

Beschrijving: Album met tekeningen van 

kinderen bij het afscheid van Burgemeester 

Broekens in 1973 te Zaltbommel. Gebundeld 

van: Franciscusschool-Philips School-De 

Gonzende Korf-Katjeshonk-Kwetternest-

Christelijke School-Christelijke Kleuterschool-

Hugo de Groot School-De Springplank 
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Vervaardiger:  

Titel: Map met documentatie van de  Luxor 

Bioscoop te Zaltbommel 

Datering: 1913 

Standplaats: bibliotheek 

 

 

 

 

 

Objectnr.: 1858 

Objectnaam: schilderijen 

  

Beschrijving: Map met documentatie van het 

Luxor Bioscoop te Zaltbommel. Diverse foto's 

documentatie en brieven en kranten 
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Vervaardiger: Dekker, Jan. 

Titel: Olieverf op doek, Gezicht op de Hurnse Kil 

door Jan Dekker, ca. 1950 

Datering: 1950 

Standplaats: Metalen ladenkast 

 

 

 

 

 

Objectnr.: 1864 

Objectnaam: schilderijen 

  Beschrijving: Gezicht op de Hurnse Kil, 

uitgestrekt landschap met grote waterpartij op 

de voorgrond. Gestoffeerd met enkele bomen 

op het middenplan, een bootje op de 

voorgrond en een wolkenlucht. 
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Vervaardiger: Dekker, Jan. 

Titel: olieverf op doek gezicht op Statiestraatje 

en Sint- Maartenskerk te Zaltbommel ca 1950 

Jan Dekker 

Datering: 1940 

Standplaats: Schilderijen rek 

 

 

 

 

 

Objectnr.: 3157 

Objectnaam: klokken 

  

Beschrijving: Gezicht op Statiestraatje en Sint-

Maartenskerk in een winterse sfeer te 

Zaltbommel vanuit het oosten gezien, in 

geprofileerde lijst, vervaardiging Jan Dekker ca 

1950 
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Vervaardiger: Stoffels, J.C. 

Titel: Pendule van messing Onder den Sint 

Maarten periode 1902-1905 

Datering: 1901 

Standplaats:  

 

 

 

 

 

Objectnr.: 7761 

Objectnaam: schilderijen 

  

Beschrijving: Pendule, ca 1903 van messing. 

Uitvoering: Zaltbommel-Haarlem, 8 daags Frans 

uurwerk met haakgang, slagwerk met 

sluitschijf, belslag. Rechthoekige klok op 

concaaf gebogen voet. De vier hoeken rond de 

wijzerplaat zijn versierd met een rood steentje, 

met hieronder een opengewerkt motief van 

vierkanten en cirkeltjes. 

 

 "Onder den Sint Maarten" Nederlandse 

meubel- en koperwerkplaats, van ca. 1900 - 

1901 in Zaltbommel; 1901 - 1936 in Haarlem; 

1936 - 1941 in Den Haag. Zaltbommel heeft nog 

mee gedraaid tot ca 1906. 

 

 De meubelfabriek is ontstaan uit een 

werkplaats aan huis van Johan Adam Pool jr. 

(1872-1948), dankzij de gunstige tijd van 

economische voorspoed groeit het bedrijf in 

enkele jaren uit tot een van de belangrijkste 

interieurbedrijven in Nederland. In 1901 start 

het bedrijf met een fabriek en winkel onder de 

toren van de in Zaltbommel gelegen Sint 

Maartenskerk. Na overame van de 

meubelfabriek van Amstelhoek in Haarlem 

wordt in 1903 een nieuwe fabriek met aparte 

toonkamers in Haarlem gebouwd en in de 

daaropvolgende jaren worden winkels in 

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Haarlem 

geopend.  

Na de beurskrach van 1929 komt een einde aan 

het voorspoedige bestaan van de fabriek, in 

1936 sluit de fabriek in Haarlem en in 1941 

wordt de laatste vestiging te Den Haag 

opgeheven. 

 

Het bedrijf verkoopt ook Oosterse tapijten, in 
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Vervaardiger: Menken, G. 

Titel: Olieverf op doek gezicht op de Aart 

Robberstraat Gerard Menken 1954 

Datering: 1954 

Standplaats: Schilderijen rek 

 

 

 

 

 

Objectnr.: 7762 

Objectnaam: aquarel 

 

 

Beschrijving: Dit schilderij is door de  familie 

Merkens als herinnering aan Zaltbommel 

gekocht, toen zij uit de stad verhuisden in 1956. 

Menken had dit schilderij al in 1954 

geschilderd. Op het doek zijn de kleine, oude 

schilderachtige woninkjes in de Aart 

Robberstraat te zien. Volgens schilder Gerard 

Menken zijn de spelende kinderen op de stoep 

die van de markante Bommelaar Hannes de 

Jong. De man die op de stoep voor de deur van 

het witte huisje staat, is ons onbekend. De 

straat kreeg de naam van de familie Robber, die 

eeuwenlang in deze straat woonde en vele 

aanzienlijke kooplieden heeft voortgebracht. 
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Vervaardiger: Menken, G. 

Titel: Aquarel Interieur van de Sint 

Maartenskerk Gerard Menken 1949 

Datering: 1949 

Standplaats: Houtenkast 

 

 

 

 

 

Objectnr.: 7763 

Objectnaam: schilderij 

 

 Beschrijving: Van 1948 tot 1962 woonde 

Gerard Menken in Zaltbommel, waar hij 

muzieklessen gaf en organist was van de Sint 

Maartenskerk. In de stad kwam hij in contact 

met jffrouw Van Hettinga Tromp, een 

schilderes uit de school van Bremmer. Een 

groot deel van zijn werken uit de Zaltbommelse 

periode toont stads en riviergezichten en 

portretten van Bommelaren. Zijn latere werk 

kenmerkt zich door een rijkdatom aan kleuren 

een voortdurende verwondering over de 

wereld om hen heen. In 1962 verhuisde hij naar 

Nijmegen en vanaf de jaren 1970 woonde en 

werkte hij in het Zeeuwse Kloetinge, waar hij op 

4 september 2004 is overleden. 
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Vervaardiger: Witjens, Willem 

Titel: Olieverf op doek, gezicht op Nederhemert 

Zuid Willem Witjens 1946 

Datering: 1946 

Standplaats: Houtenkast 

 

 

 

 

 

Objectnr.: 1865 

Objectnaam: aquarel 

  Beschrijving: Willem Witjens kwam 

oorspronkelijk uit Den Haag, waar hij op diverse 

glasateliers werkte en aan de Kunstacademie 

de avondcursus volgde. In 1940 verhuisde hij 

naar Nederhemert. Een jaar later kocht hij het 

sterk verwaarloosde Oude Huis te Berne, een 

laatste overblijfsel van een Nortbertijnenabdij, 

dat hij begon te restaureren. Het laatste 

oorlogsjaar trof hem sterk, want zijn huis met 

ca. 600 van zijn schilderijen ging verloren. Het 

tekende zijn veerkracht en enthousiasme dat 

Witjens in 1948 zich wederom aan de herbouw 

van het pand zette. Tot zijn overlijden in 1962 

woonde en werkte hij hier. Willem Witjens 

heeft diverse karakterisieke plekjes in de 

Bommelerwaard vastgelegd. 
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Vervaardiger: Menken, G. 

Titel: Aquarel, Gezicht op de Nonnenstraat, 

Gerard Menken, 1949 

Datering:  

Standplaats: Metalen ladenkast 

 

 

 

 

 

Objectnr.: 1863 

Objectnaam: schilderijen 

  

Beschrijving: Gezicht op de Nonnenstraat, 

geschilderd vanaf het westen. Op de voorgrond 

een wandelende man. Op het middenplan 

enkele figuren en op de achtergrond een 

gezicht op de westgevel van het Maarten van 

Rossemhuis. De contourlijnen op de aquarel 

zijn extra aangezet met inkt en potlood 
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Vervaardiger: Dekker, Jan. 

Titel: Olieverf op doek. Gezicht op de 

Maartenskerk vanaf de Stadsdijk. Toegeschr. aan 

Jan Dekker, ca. 1950 

Datering: 1950 

Standplaats: Houten stelling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beschrijving: Gezicht op de Sint Maartenskerk 

vanaf de Stadsdijk. Op de voorgrond links een 

deel van het Oranjebolwerk en de buitengracht 

met aarden dam. Op het middenplan zicht op 

de Oranjewal / Heksenwal. 
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