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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 

50 

5.839, inclusief  deelnemers educatieprojecten en 

bezoekers Gelredag, tuin 

16.000 digitale bezoekers 

 

 



4 

 

Van de voorzitter 

2020 is wegens de coronacrisis een memorabel jaar. Corona heeft de samenleving enorm 

beïnvloed en dat geldt ook voor de musea.  

 

Het museum Stadskasteel Zaltbommel is in 2020 vier maanden gesloten geweest. Daarnaast 

is het museum in de maand  juni uitsluitend in het weekend open geweest.  Dat heeft 

natuurlijk consequenties voor onze bezoekersaantallen. Hadden we in 2019 nog 10.000 

bezoekers, in 2020 was dat de helft. Dit komt overeen met het totale beeld van de 

Nederlandse musea. De Nederlandse Museumvereniging constateert dat de 

museumbezoeken met de Museum Jaarkaart ook zijn gehalveerd. Bij de digitale bezoekers is 

ook een daling te zien. Hoewel de sociale media,  met name Instagram,  een stijging laten 

zien van circa 35%. (zie de bijlage: Bezoekersaantallen) 

 

Omdat het museum voornamelijk draait op vrijwilligers, was de bezetting soms lastig te 

organiseren. Veel van onze vrijwilligers behoren tot de risicogroep en zijn daarom 

genoodzaakt om voorzichtig te zijn. Voor velen een hele opgave.  

Het museum Stadskasteel volgde en volgt de richtlijnen van het RIVM en van de 

Nederlandse Museumvereniging. Er is een coronaprotocol met de vereiste 

voorzorgsmaatregelen. Beperkt aantal bezoekers, museumcafé gesloten en andere 

voorschriften. 

 

De Nederlandse Museumvereniging speelt een actieve rol. Door middel van nieuwsbrieven 

hield zij haar leden op de hoogte, zowel over de maatregelen als over de mogelijkheden die 

er zijn om extra steun aan te vragen. 

 

Het bestuur van het Stadskasteel heeft intussen een aantal veranderingen ondergaan in 

haar samenstelling. Onze penningmeester Rob Korver had aangegeven zijn functie te willen 

neerleggen en als opvolger heeft  Martijn van Namen zitting  genomen in het bestuur. 

Er zijn twee nieuwe bestuursfuncties bijgekomen: Willem Sinninghe Damsté versterkt het 

bestuur met als taak fondsenwerving, sponsoring en juridische zaken.  Erik van Hintum gaat 

zich bezighouden met alles wat met het gebouw en de nieuwbouw te maken heeft. 

 

Er is in 2020 verder overleg geweest over het paviljoen in de tuin met de gemeente 

Zaltbommel en de Stichting Monumenten Bezit, de eigenaar van ons gebouw. In de 

gemeenteraad heeft de conservator, Roland Gieles, onze plannen toegelicht. De gemeente 

heeft een subsidie toegekend ten bedrage van 2 ton. 
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In de zomer van 2020 heeft het restaurant Bommels Bakhuis een aantal diners geserveerd in 

onze tuin. Dit was zo succesvol dat we de samenwerking met het Bommels Bakhuis in 2021 

voortzetten. 

 
 

In het najaar heeft het museum de boekpresentatie georganiseerd van het boek van Marjan 

Witteveen over Maarten van Rossem, verschenen bij de Walburgpers, Zutphen. Gelukkig liet 

het weer het toe om de presentatie buiten, met een beperkt aantal genodigden, te houden. 

Marjan presenteerde hier (foto hieronder) het eerste exemplaar aan de burgemeester van 

Zaltbommel, Pieter van Maaren. 

 

 

Francien Peels 
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Bestuur 

Het bestuur heeft uitbreiding. Per augustus zijn twee nieuwe bestuursleden toegetreden: 

Willem Sinninghe Damste die zich bezig gaat houden met fondsenwerving en Erik van 

Hintum die het gebouw en de nieuwbouw onder zijn hoede gaat nemen. Martijn van Namen 

volgt Rob Korver op die per februari 2021 uit het bestuur gaat. 

Per januari 2021 is Wesley de Wit aangesteld als nieuw bestuurslid met de taken  PR en 

communicatie. 

 

Van de penningmeester 

Rob Korver verlaat het bestuur als penningmeester. Hij zorgt samen met zijn opvolger, 

Martijn van Namen, voor het financieel verslag over 2020. Nadat het is goedgekeurd door 

het bestuur wordt het uiterlijk op 1 april naar de gemeente gestuurd. 

Rob Korver 

Penningmeester 

 

Van de conservator 

Tentoonstellingen 

 

Door de coronacrisis hebben we de tentoonstellingsagenda in 2020 verschillende keren 

moeten aanpassen. Uiteindelijk hebben we twee tentoonstellingen georganiseerd. Ter 

gelegenheid van 75 jaar bevrijding hebben wij een tentoonstelling over de ‘Oorlog en 

bevrijding in de Bommelerwaard’ gemaakt. In de Maarten van Rossemkamer en het 

Museumcafé bood de tentoonstelling een beknopt overzicht van de mobilisatie tot de 

wederopbouw in de Bommelerwaard. Voor deze expositie hebben we samengewerkt met 

het sociale textielatelier Elliz in Company uit Zaltbommel en ontvingen we diverse boeiende 

objecten in bruikleen van particulieren (zie hieronder). De tweede tentoonstelling was een 

verkooptentoonstelling van de Bommelse keramiste Marianne Grim. In de museumtuin en 
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in het museumcafé toonde zij een selectie van haar keramiek en porselein. 

 
 

In 2020 zijn we, naast de tentoonstellingen, ook begonnen met het uitwerken van plannen 

voor de herinrichting van het museum. We hebben gewerkt aan de grote verhaallijnen die 

we in het museum willen verbeelden. In de zomer hebben we het schuurtje met 

bouwfragmenten opgeruimd en opengesteld voor publiek. Aan het einde van het jaar 

hebben we met een vertegenwoordiging van het bestuur een plan uitgewerkt voor de 

herinrichting van de benedenverdieping van het museum.  

 

Publieksactiviteiten 

 

In januari 2020, voor de coronamaatregelen, organiseerde Omroep Gelderland een 

Gelredag in het museum. Voor de openstelling van het museum wisten daardoor al ruim 

100 bezoekers hun weg te vinden naar het museum. Hier konden zij lezingen bijwonen, 

rondleidingen volgen en kinderen konden hun eigen wapenschild knutselen. Uiteraard heeft 

de coronacrisis daarna een grote invloed gehad op onze publieksactiviteiten. De 

maandelijkse instaprondleidingen en cultuurarrangementen hebben in 2020 door de 

afstandsbeperking van anderhalve meter niet kunnen plaatsvinden. Ook de eenmalige 

publieksactiviteiten, zoals het gebruikelijke Sint Maartensfeest en Pietenhuys hebben dit 

jaar geen doorgang gevonden.  

Toch hebben we door de vele creatieve initiatieven die tijdens de crisis ontstonden niet 

stilgezeten. Zo hebben we als museum opnieuw deelgenomen aan de Nationale 

Museumweek, die dit jaar digitaal plaatsvond. Op een virtueel Monument op de Dam kon 

de bezoeker van achter zijn computer de pronkstukken uit de Nederlandse musea 

bewonderen. Een ander voorbeeld is de speurtocht ‘Op stap met Rhijn de Reus’. Vanuit het 

Cultuur- en Erfgoedpact Rivierenland hebben wij meegewerkt aan de totstandkoming van 

deze speurtocht, die iedereen met een smartphone zelf kan lopen. Ten tijde van dit  

schrijven is onze speurtocht ruim 800 keer gedownload.  

Een bijzonder voorbeeld van dit soort creatieve oplossingen vonden wij in de nieuwe 

samenwerking met restaurant het Bommels Bakhuys. In de zomermaanden, toen de 

coronamaatregelen wat versoepeld waren, hebben we groepen bezoekers in onze tuin 

kunnen ontvangen die in de museumtuin konden dineren. Bij speciale themadiners vertelde 
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de conservator of beheerder over het gebouw, de museumcollectie of een ander relevant 

thema. Op deze manier hebben we veel mensen uit de omgeving kennis kunnen laten 

maken met ons gebouw, ons verhaal en onze toekomstplannen.  

Aanwinsten en bruiklenen 

 

In 2020 hebben we verschillende schenkingen ontvangen. In het voorjaar schonk de familie 

van Boort een groot naoorlogs schilderij met een gezicht op de Waterpoort en het 

familiepand in de Waterstraat. In het najaar ontvingen wij een bijzondere Onder den Sint 

Maartenklok, gemaakt naar ontwerp van / door Tom Landré.  

 

Uit het legaat van mevrouw van Vossen-van Soest ontving het museum een bijzonder 

portret van H.J. Haverman. Aan het einde van het jaar ontving het museum een schenking 

van de familie Vermaat met twee zogenaamde peintures  Bogaerts van vermoedelijk oud-

bestuurders van de Werkliedenvereniging. 

Inkomende bruiklenen 

Het museum heeft dit jaar enkele bruiklenen ontvangen. De Gemeente Zaltbommel gaf een 

aantal vazen van de Bossche keramist Henk Wolvers en twee grafische werken van Karel 

Appel en Corneille in bruikleen. Voor de tentoonstelling over de Oorlog en bevrijding 

hebben wij van verschillende particulieren enkele tijdelijke bruiklenen ontvangen, onder 

andere brieven, foto’s en boekjes. De Bommelse kunstenares Anja van Schijndel gaf haar 

installatie ‘Windeling’ in bruikleen.  
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Uitgaande bruiklenen 

Voor de tentoonstelling ‘Ode aan de Maas’ in het Museum Kasteel Wijchen hebben wij twee 

schilderijen van R.C. Murman, een kaart van het rivierengebied en een ratel in bruikleen 

gegeven. Deze bruiklenen zullen tot september 2021 in Wijchen blijven. Voor het project 

‘Schatkamers van Gelderland’ hebben wij het 15e-eeuwse beeldje ‘Graflegging van een 

Monnik’ uit onze collectie in bruikleen afgestaan aan het Nieuwe Kader in Arnhem. Zij 

hebben het beeldje gescand en geïntegreerd in een VR-game, die de komende jaren door 

Gelderland zal reizen. Twee weken later hebben we het beeldje veilig in zijn vitrine 

teruggeplaatst. 

Beheer en Restauratie 

In het voorjaar van 2020 hebben de beheerder en conservator een actueel beheer- en 

behoudsplan opgesteld. Tijdens de coronasluitingen hebben we veel opgeruimd en 

schoongemaakt. Restaurator Vlasta de Groot heeft voor het museum de 18e-eeuwse lijst 

van het kindportret van François-Willem De Virieu schoongemaakt en gerestaureerd. Ook 

heeft zij een anoniem 19e-eeuws stadsgezicht op de Bossche Poort en Maartenskerk 

schoongemaakt en van een nieuw vernis voorzien. In het najaar is een ets van Lucas 

Vorsterman gerestaureerd door papierrestaurator Marieke Kraan.  

Publicaties 

We hebben dit jaar weer regelmatig beeldmateriaal geleverd voor publicaties van historici 

en kunsthistorici. Ook hebben we twee keer een nieuwsupdate geschreven voor het lokale 

historische tijdschrift Tussen de Voorn en Loevestein (juli en november 2020).  We zijn 

verder regelmatig in de lokale media verschenen, maar ook in landelijke media. Zo schreef 

het Nederlands Dagblad over het museum in hun museumrubriek en schreef Ad van Schaik 

een uitgebreid artikel over Zaltbommel en het museum in het Archeologie Magazine van 

december 2020.  

Roland Gieles, conservator 

 

Van de beheerder 

Het jaar 2020 begon zeer hoopvol; er stonden rondleidingen en cultuurarrangementen 

gepland tot 13 maart, toen het museum moest sluiten vanwege de corona-uitbraak. In de 

zomermaanden konden we toch nog even het museum openen, met inachtneming van het  

coronaprotocol. Helaas konden de rondleidingen in het museum geen doorgang vinden. Wel 

heeft het Bommels Bakhuys in de tuin van het museum diverse diners georganiseerd met 

inachtneming van de coronaregels. In de periode dat het museum gesloten was heeft 
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Stichting Monumenten Bezit de westkant van het gebouw opnieuw laten voegen. De 

planning is dat dat voor het gehele gebouw gaat gebeuren. 

Majo Slosser 

 

 

Promotie 

Vanwege de coronacrisis is 2020 in alle opzichten een bijzonder jaar geweest. Vanwege 

onder andere de anderhalve meter maatregel konden slechts 10 personen ons museum 

gelijktijdig bezoeken. In het voorjaar en in december was het museum helemaal gesloten 

voor publiek. Het aantal bezoekers in 2020 is dan ook gehalveerd. Desondanks is het aantal 

fysieke bezoekers niet eens tegengevallen. Vooral in de vakantiemaanden juli en augustus 

was het aantal bezoekers best hoog, omdat veel mensen in Nederland bleven. Het virtueel 

bezoek aan ons museum is in 2020 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 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. Zoals 

reeds gemeld wordt onze website www.stadskasteelzaltbommel.nl goed bezocht. Mensen 

bekijken regelmatig onze expositiepagina 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 wordt de website up to date 

gehouden.  Alle nieuwsberichten komen zowel op de website als op de social media te 

staan. In 2020 heeft de website 14.000 bezoekers gehad.  

 

Facebook 

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

zijn er 592 volgers (in 2019 516 ) daarvan is ongeveer 66% vrouw en 34% man. Het grootste 

http://www.stadskasteelzaltbommel.nl/
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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 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  519 volgers (in 2019 waren dit er 388). 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. 

Helaas is het weekblad Kontakt in het begin van het jaar gestopt. De contacten met het 

Brabants Dagblad, weekblad De Toren en de Bommelerwaardgids zijn en waren goed. Het 

aantal Bommelerwaardse abonnees van het Brabants Dagblad lijkt 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.   

 

Samenwerking 

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 
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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. In het eerste weekend van september hebben we een 

Kunstrondje XXL gehad, waarin op beide dagen op tal van plekken in de binnenstad allerlei 

soorten kunst kon worden aanschouwd en het aantal bezoekers aan ons museum mede 

vanwege het weer behoorlijk hoger is geweest dan in een gewoon weekend.   

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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Het gebouw en de nieuwbouw 

 

Het bestuur van Stichting Museum Stadskasteel Zaltbommel heeft zich in 2020 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 SMB en gemeente Zaltbommel,  hebben inmiddels een goed, 

maar nog niet definitief uitgewerkt Programma van Eisen opgeleverd. 

Aangezien er voortschrijdend  inzicht is  in de bouw en het gebruik van beschikbare 

middelen (o.a. de muren van de museum tuin en aansluiting met het museumcafé) 

verwachten we een lagere en beter haalbare offerte dan die uit 2019/2020. 

 

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 

exposities. We hebben de uitdaging van de gemeente Zaltbommel, mede gedreven door 

wethouder Posthouwer om commerciëler te worden, aangenomen. Die uitdaging zien wij 

als positief. 

 

De samenwerking van bestuur van het museum en SMB heeft wat vertraging opgelopen om 

diverse redenen, waaronder wisselingen in de samenstelling van het bestuur en de 

coronacrisis. 

Bestuur en SMB hebben inmiddels de koppen bij elkaar gestoken en zien het uiteindelijke 

doel “bouw paviljoen” als gezamenlijk doel. We voelen ons daarbij gesteund door de 

gemeente Zaltbommel. 

 

Verder zijn  er stappen genomen  om het Museum en tuin beter te benutten ten behoeve 

van de Zaltbommelse gemeenschap. Daarbij denken we aan een nog betere samenwerking 

met Zaltbommelse  ondernemers. 

Gesprekken daarover zijn reeds gestart . Positief ervaren, echter gezien de tijd waarin we 

zitten is  enige commerciële voorzichtigheid geboden. 

 

De eerste paviljoen tekeningen van SMB zijn zeer recentelijk ontvangen. We zien dit 

uiteraard als een positieve ontwikkeling. Tot onze blijdschap zien we dat er een positieve 

drive is bij alle drie de partijen (Museum/SMB/Gemeente) om er echt iets van te maken. De 

vervolggesprekken over de uiteindelijke indeling , aantal vierkante meters, constructie en 

dergelijk volgen nog. Tevens is er aansluiting met het “Bossche Poort” project om ons te 

presenteren en contact te maken met de uitbreidingen aldaar (toegang/poort). 
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Gebouw en tuin 

De westelijke muur van het museum is door SMB in de steigers gezet en het voegwerk is 

naar huidige technische inzichten vernieuwd. Hierbij is de voeg vervangen door een voeg die 

zwakker is dan de steen en uiteindelijk de vochtdoorslag naar de Statenzaal zal 

verminderen. De staat van het schilderwerk van de luiken verkeert  in slechte staat. Dit is 

besproken met SMB. 

In de tuin zijn de coniferen weggehaald. De zolder en het café zijn zover mogelijk opgeruimd 

en niet-relevante materialen zijn afgevoerd. 

In de plannen voor de herinrichting van de  Bossche Poort  is de optie opgenomen om de 

onlogische knip in de museummuur door te trekken. Dat zou een winst betekenen van 

ongeveer 65 m2  museumtuin en een uitnodiging zijn voor het bestuur om daar een terras 

te realiseren. Als museumbestuur laten we deze ingreep voorlopig bij de gemeente. 

De realisering van het paviljoen heeft voorlopig de hoogste prioriteit. 

 

Erik van Hintum 

 

 

Educatie 

 
De kunst- en erfgoededucatie vindt plaats onder auspiciën van het Museumatelier. De 
activiteiten vinden  plaats in het museum. De doelstelling  is om vooral kinderen maar ook 
volwassenen met erfgoed in aanraking te laten komen en kunst- en cultuurdeelname te 
bevorderen. Met inspirerende educatieprogramma’s, projecten en kunstactiviteiten 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 zelfstandig ondernemer, educator en 
kunstdocent Jacqueline Jans. Zij ontwikkelt en voert programma’s uit, onderhoudt 
contacten, begeleidt en stuurt vrijwilligers en vakdocenten aan tijdens 
educatieprogramma’s. Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen het MuseumAtelier en 
Stichting Stadskasteel met alle taken, financiële regelingen en verantwoordelijkheden die 
jaarlijks bijgesteld kan worden. 

 

Educatieproject CCB 
In 2020 hebben in schoolverband 36 groepen van de basisscholen uit de dorpskernen, 
verenigd in de Culturele Commissie Bommelerwaard (CCB), in het museum en atelier 
deelgenomen aan een nieuw educatieprogramma; ‘Wie Wat Bewaart’. In totaal hebben 810 
leerlingen van groep 1, 2 en groep 3, 4 het educatieprogramma gevolgd. Extern ingehuurde 
vakdocenten hebben tijdens een ochtendprogramma lesgegeven. Vanwege de corona-
maatregelen zijn de groepen met behulp van een extra vrijwilliger opgesplitst in kleinere 
aantallen. 
Het project voor de CCB scholen is gefinancierd door de eigen bijdrage van de scholen, de 
cultuurcoach, PrinsBernard Cultuurfonds en het VSB Fonds. 
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Overige Educatielessen 
Buiten het school-educatieprogramma hebben drie  groepen uit de Tielerwaard 
deelgenomen aan een kasteel-educatieprogramma. Uit de stad Zaltbommel hebben vier 
groepen van scholen deelgenomen aan het educatieprogramma ‘MuseumAssistent-
Archeologie’. In totaal hebben 164 leerlingen aan deze ochtendprogramma’s deelgenomen. 
Door de corona-maatregelen en lockdown hebben helaas meerdere groepen hun bezoek 
moeten afzeggen of uitstellen. 
De lessen voor scholen zijn dit jaar laagdrempelig qua prijs gehouden door deze deels te 
financieren vanuit het restantbudget van het MuseumAtelier. Voor een deel is de 
ontwikkeling van de lessen en uitvoering gefinancierd door het Spel&- Cultuurbudget van 
Zaltbommelse scholen of de eigen bijdrage van externe scholen. 
 
 
Buitenschoolse activiteiten en lessen 
Ruim 225 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. Fiep Westendorp, Gelderse 
dagen met wapens en vlaggen, Maarten van Rossum en het Kasteel, 75 jaar bevrijding, 
Archeologie en Historie Zaltbommel en Bommelerwaard, Pluk en de Petteflet, Kunstrondje 
XXL en de waterpomp, Kinderboekenweek over Geschiedenis en een Kunstgoed programma 
voor volwassenen 65+. De activiteit van december heeft niet plaats kunnen vinden vanwege 
de lockdown en wordt naar 2021 verplaatst. 
Deze activiteiten zijn gefinancierd door o.a. de eigen bijdrage van de deelnemers, het 
restantbudget van MuseumAtelier, subsidieregelingen van de gemeente Zaltbommel en 
subsidie van Spel&-Cultuurbudget Welzijn Bommelerwaard en Kunstgoed. 

 
Speciale Activiteiten 
‘75 jaar Bevrijding’. Er was een kunstactiviteit voor kinderen en volwassenen gepland met 
vier workshopmiddagen in april/mei met een gezamenlijk eindproduct. Vanwege de Covid-
19 maatregelen is het project online opgezet.  Via sociale media is een inspiratie- en 
instructievideo online gezet waardoor mensen thuis mee konden doen aan het project. De 
instructievideo is 634 keer bekeken en berichten op sociale media hebben 4200 personen 
bereikt per bericht. Er zijn 125 vogels ingezonden en alle werkstukken zijn digitaal aangepast 
en online gepost en gedeeld. Vijfenzeventig vogels zijn verwerkt tot een fysiek 
verzamelkunstwerk van 3 bij 5 meter, die tegen de gevel van het museum heeft gehangen 
en als overkapping van het terras wordt gebruikt. Tijdens de bevrijdingstentoonstelling in 
het Museum was een videocompilatie van alle ingezonden vogels te bekijken. Het project is 
gefinancierd door Kunstgoed Welzijn Bommelerwaard en de subsidieregeling 
Bommelerwaard Herdenkt.  
 
‘Kinderboekenweek’. Er is dit jaar extra aandacht besteed aan de Kinderboekenweek met 
het thema ‘En Toen’. Tijdens drie workshopmiddagen van drie uur en twee lesochtenden 
zijn kinderen op een laagdrempelige manier in contact gebracht met de regionale 
geschiedenis. In het Museum zijn enkele historische hoogtepunten belicht en zijn we aan de 
slag gegaan met de historische tijdsvakken. In de uitvoering hebben we uiteindelijk drie 
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verschillende programma’s uitgevoerd; openbare workshops, een lesprogramma en een 
middag in samenwerking met de Bibliotheek Rivierenland. Het project is gefinancierd met 
projectsubsidie van de gemeente Zaltbommel. 
 
 
Educatie aanbod en organisatie 
Werving, aanbod en boekingen worden verzorgd door het MuseumAtelier/JJans en gaan 
o.a. via het digitale platform ‘Reizen in de Tijd’ van Erfgoed Gelderland, SjorsCreatief van 
WelzijnBommelerwaard, de CultuurCoach Evelien Baudoin, directe mail aan scholen, diverse 
netwerken, flyers en gedrukte media, en sociale media via Facebookpagina/Instagram 
MuseumAtelier en de website van Museum Stadskasteel. 
 
Speurtochten en educatie materiaal 
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 drinken in het museumcafé. Voor de bezoeklessen worden er 
voortdurend nieuwe educatiematerialen ontwikkeld die flexibel zijn en worden aangepast 
aan collectiewisselingen, educatievraag en nieuwe projecten. 
 
Jacqueline Jans 
Kunstdocent MuseumAtelier Stadskasteel Zaltbommel 
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Vrijwilligers 

Helaas konden we dit jaar ten gevolge van de coronacrisis niet de regelmatige 

vrijwilligersbijeenkomsten organiseren. We hebben er in 2020 slechts twee gehad. Onze 

nieuwjaarsbijeenkomst op 16 januari was een succes, ook vanwege de quiz die door Lian 

van Wees was gemaakt.  Op 23 juli was de tweede bijeenkomst.  

Voor veel van onze vrijwilligers die boven de 70 jaar zijn, was het niet verstandig om 

diensten te draaien. We hielden vooral contact via onze groepsapp.  

 

We hebben dit jaar drie nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Het is dankzij de 

vrijwilligers dat het museum kan bestaan. Dit geldt zowel voor hun inzet als voor hun kennis. 

Onze 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 

 Klussen 

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

 

Margriet Noordman 

Vrijwilligerscoördinator 
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Bezoekerscijfers 2020 

Betalende bezoekers Niet betalende bezoekers 
 2020 2019  2020 2019 

Volwassenen  2590 4436 Kind t/m 3 160 193 

Jongeren  425 651 Gratis evenement  115** 1291* 

Cultuurarrangement 27 475 Overig gratis 0 13 

Educatie 1189 1669 tuin 981 637 

OdstM  916 Rembrandt/Icom 25 45 

   diner 327  

TOTAAL 4.231 8.147  1.608 2.179 

TOTAAL 2019 

TOTAAL 2020 

    10.326 

 5.839 

*Bommeldag /Theater wandeling/Sint Maarten feest/Sint Nicolaas  

** Gelredag 

 

Bezoekersaantallen 2020 per maand en categorie 
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Bezoekers 2020 met en zonder Museum Jaarkaart 

 

 

 

Bezoekerscijfers 2016-2020 
 2020 2019 2018 2017 2016 

Fysieke bezoekers totaal 5.839 10.326 7.834 6.405 6.843 

 Bezoekers met museumjaarkaart 1713 3326 3259 2692  

 Bezoekers zonder mjk 1302 1761 1788 1820  

Volwassenen 2590 4336 4504 3938  

Jongeren 425 651 543 574  

Tentoonstelling odstm  916    

Cultuur arrangementen en groepen 27 475 818 649  

Betalende bezoekers 3041 6478 5865 5161  

educatie 1189 1669 909 776  

Museumcafe en winkel      

Bommelogie      

Diversen gratis* 1281 2179 1060 468  

*Pietenhuis, Sint Maarten, Icom, donateur, tuin, geocaching, etc. 
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Fysieke bezoekers 2016-2020 
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Digitale bezoekers 

 

*Ter vergelijking: Slot Loevestein had in deze periode 538 bezoekers en 1.224 paginaweergaven. 

** cijfers Collectie Gelderland, vanaf april 671. Aangevuld met gemiddelde 

 

Digitale bezoekers 2020 2019 2018 2017 2016 

Website Stadskasteel 

 

 Aantal bezoekers 

 paginaweergaven 

 Gemiddelde sessieduur 

 

 

14.000 

18.000 

1,41 min 

 

 

13.000 

17.000 

1.45 

min 

 

 

10.777 

12.925 

1.41 min 

  

Facebook volgers 592 516 424 368  

Instagram volgers 519 388 250 122  

Op de website van Collectie 

Gelderland* 

 Aantal bezoekers          

 Paginaweergaven      

 Sessieduur                 

Vanaf april 

2020** 

 

894 

2.598 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 

 

Totaal bezoekers 16.005 24.854 19.999   

Digitale bezoekers 2020 2019 2018 2017 2016 

Website Stadskasteel 

 

 Aantal bezoekers 

 paginaweergaven 

 Gemiddelde sessieduur 

 

 

14.000 

18.000 

1,41 min 

 

 

13.000 

17.000 

1.45 

min 

 

 

10.777 

12.925 

1.41 min 

  

Facebook volgers 592 516 424 368  

Instagram volgers 519 388 250 122  

Op de website van Collectie 

Gelderland* 

 Aantal bezoekers          

 Paginaweergaven      

 Sessieduur                 

Vanaf april 

2020** 

 

894 

2.598 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 

 

Totaal bezoekers 16.005 24.854 19.999   
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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 

Moet nog uitgewerkt worden met de jaarcijfers 2020
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Herkomst bezoekers stadskasteel 

30 januari 2020 tot/met 10 maart 2020 

 

In 2020 hebben we een onderzoekje gedaan naar de herkomst van onze bezoekers. Gedurende zes 

weken hebben we bijgehouden waar onze bezoekers vandaan komen en hoe zij ertoe kwamen het 

Stadskasteel te bezoeken. Doel van het onderzoek is ons pr-beleid gefundeerd te kunnen voeren. 

 

Wij legden de bezoekers twee vragen voor: 

 Waar kom je vandaan 

 Hoe heb je over het Stadkasteel gehoord; krant, tv, radio, toeristenfolder of anderszins 

 

In totaal hebben we 360 mensen bevraagd d.m.v. een invulformulier. 

 

De resultaten: 

Herkomst: 

Gelderland  110 30% waarvan Bommelerwaard 42 12% 

Noord Brabant  92 25% 

Utrecht   48 13% 

Zuid-Holland  35 105 

Noord Holland  31 9% 

Friesland  4 

Overijssel  4 

Zeeland  2 

Limburg  2 

Flevoland  1 

Drenthe  1 

Buitenland  30 

Totaal   360 

 

Motivatie bezoekers:    (360) 

Internet (google)         84  23% 

Zomaar, toevallig, nieuwsgierig   60  17% 

Kende het al     54  15% 

Via kennissen     46  13% 

Via folder bij B&B, vd Valk, etc   30  9% 

voor Fiep     16  4%  

Kidsproof.nl     15  4% 

Website Museum jaarkaart   14  4% 

Onbekend     41  12% 

 

Margriet Noordman 

Januari 2021 
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Aanwinsten 
 

Objectnr.: 1852 

Objectnaam: schilderijen 

Vervaardiger: anoniem 

Titel: Waterpoort te Zaltbommel geschilderd op board ca 1943 

Datering: 1943 

Standplaats:  

 

 

 

 

Objectnr.: 1853 

Objectnaam: tekeningen 

Vervaardiger: Menken, G. 

Titel: "Bij de pomp" potlood oostindische inkt zomer 1944, Gerard 

Menken 

Datering: 1944 

    Standplaats: Houtenkast 
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Objectnr.: 1854 

Objectnaam: schilderingen 

Vervaardiger: Menken, G. 

Titel: Boerderij in de Bommelerwaard wasco op papier 1961 Gerard 

Menken 

Datering: 1961 

    Standplaats:  

 

 

 

 

Objectnr.: 3159 

Objectnaam: klokken 

Vervaardiger: Landré, Tom 

Titel: Houten wandklok van Onder Den Sint Maarten 1900-1905 

ontwerper Tom Landré 

Datering: 1901 

    Standplaats: wand 
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Objectnr.: 1500 

Objectnaam: schilderij 

Vervaardiger: Haverman, Hendrik Johannes 

Titel: Olieverfschilderij op doek Portret van Johanna Petronella Everts 

(1852-1939) 

Datering: 1902 

     Standplaats: Schilderijen rek 

 

 

 

 

Objectnr.: 4282 

Objectnaam: insignes 

Vervaardiger:  

Titel: Zilver insigne korpswedstrijd 16-09-1903 Zaltbommel 

Datering: 1903 

Standplaats: Stelling Zolder 
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Naam:    Handtekening: 

 
F. van Dam-Peels   voorzitter 
 
 
E.J.H.Smeenk   secretaris 
 
 

 

 


