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VOORWOORD 
 
Een record aantal van 12.384 bezoekers bezocht Stadsmuseum Woerden in 2018. Dat was deels te 
danken aan de ambitieuze en succesvolle tentoonstelling ‘Onbeperkt Houdbaar – 400 jaar kaas in de 
kunst’, die kon worden gerealiseerd met steun van enkele donateurs. Een mooi thema voor Woerden 
en een echte publiekstrekker! Oude bekenden en nieuwe bezoekers vonden hun weg naar het 
museum. 
 
2018 was een jaar vol personele wisselingen in het museum. Museummanager Katrien Timmers koos 
ervoor om begin 2018 na vier jaar terug te keren naar haar vroegere functie op kasteel de Haar. Ze 
heeft in die tijd het Stadsmuseum in Woerden op de kaart gezet en er met elan voor gezorgd dat het 
museum veel meer naar buiten gericht is. Vanaf juni is Arja van Veldhuizen aangesteld als nieuwe 
manager. Samen met de conservator, de in februari aangestelde office manager en een team van 
zo’n 45 vrijwilligers werkt zij aan de dagelijkse openstelling en aan de toekomst van het museum.  
Het bestuur is ook vernieuwd: in twee jaar tijd hebben de vertrouwde gezichten plaats gemaakt voor 
vijf nieuwe bestuursleden, die volgens de governance code van cultuur het museum besturen. 
 
De samenwerking van het museum met een groeiend aantal partners in Woerden en daarbuiten is 
voortgezet. Dit jaarverslag geeft daar een goed beeld van. De afstemming met de gemeente is prettig 
en vruchtbaar. Voor het eind van het jaar kon de inventaris van de gemeentecollectie in beheer van 
het museum aan de gemeente overhandigd worden, wat een inhaalslag vergde op het gebied van 
collectie-inventarisatie.  
Bijzonder in 2018 was de crowdfundingsactie voor de restauratie van het oudste schilderij in de 
museumcollectie, het Beleg van Woerden. Door de slechte staat van dit schilderij op paneel kon het 
niet getoond worden op zaal. Daar komt binnenkort dankzij deze actie verandering in. 
 
Elke maand werd in de krant en bij de lokale omroep een ander buitenkunstwerk in de schijnwerpers 
gezet. Zo komen bewoners van de gemeente meer te weten over kunstwerken waar ze normaal 
misschien gedachteloos aan voorbijrijden of lopen. Vanaf augustus kon door vereende inspanningen 
de fontein bij het station weer aangezet worden, zodat ook dat kunstwerk weer getoond kan worden 
zoals het bedoeld is. 
 
Het bestuur van het Stadsmuseum dankt een ieder die dit jaar aan het werk van het museum heeft 
bijgedragen; personeel, vrijwilligers, de gemeente Woerden, sponsoren, fondsen en collega-
instellingen, hartelijk dank! 
 
Maarten Kentgens 
bestuursvoorzitter  
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TENTOONSTELLINGEN 
 
Het museum organiseerde in 2018 drie tentoonstellingen over uiteenlopende onderwerpen, alle met 
een link naar de collectie van het museum of de geschiedenis van Woerden: 
 

Onbeperkt houdbaar – 400 jaar kaas 
in de kunst 
14 oktober 2017 t/m 18 maart 2018 
 
Met de tentoonstelling Onbeperkt 
houdbaar heeft Stadsmuseum 
Woerden een ode gebracht aan 
Woerden als kaasstad. In vier zalen 
van het museum was kunst te zien 
van 17e-eeuwse kunstenaars als 
Gabriël Metsu en Pieter Claesz en 
van hedendaagse kunstenaars als 
Saeed Bahkshi, Dik Nicolaï en Sylvie 
Overheul.  
Het museum leende werken van 

onder meer het Rijksmuseum, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Museum Arnhem, Museum 
More en van particuliere bruikleengevers. Veel hedendaagse werken zijn rechtstreeks van de 
betrokken kunstenaars geleend. 
In het bijbehorende informatieboekje was informatie over alle kunstenaars te lezen, over de 
geschiedenis van kaas in de kunst en over de geschiedenis van Woerden als kaasstad. Bij de 
tentoonstelling was voor kinderen van circa 6 tot 12 jaar een speurspel beschikbaar. Daarnaast 
werden rondleidingen aangeboden voor diverse groepen, waaronder Museumkaarthouders. Hier 
kwamen enkele honderden mensen op af. Dit was daarmee een succesvol onderdeel van de 
tentoonstelling, vatbaar voor herhaling. Voor het relatienetwerk van hoofdsponsor Zijerveld zijn 
aparte ontvangsten georganiseerd met uiteraard rondleidingen door de tentoonstelling. 
In totaal brachten 5977 mensen een bezoek aan de tentoonstelling, waarvan 3348 in het jaar 2018.  
 
 
 Primavera, Nederlandse kunstenaars in Italië 
18 maart 2018 t/m 15 juli 2018 
 
Behalve dat Herman van Swanevelt (1603-1655) en Leo 
Gestel (1881-1941) beiden in Woerden geboren zijn, 
hebben zij nog iets gemeen: zij delen een liefde voor het 
Italiaanse landschap. In de tentoonstelling Primavera was 
werk te zien van beide kunstenaars, maar ook van 
tijdgenoten als Matthias Withoos, Casper van Wittel, 
Pieter van Bloemen, Isaac Israels, Hendrik Jan Wolter, 
Willem van den Berg en vele anderen, die geïnspireerd 
raakten door oude steden, sfeervolle kusten of glooiende 
landschappen in Italië.  
In hun passie voor het land stonden deze kunstenaars niet 
alleen. Italië vormt al eeuwenlang een belangrijke bron 
van inspiratie voor kunstenaars uit heel Europa. Zij 
bestudeerden er de resten van de klassieke oudheid en 
leerden van de kunstwerken van renaissancemeesters als 
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Raphaël en Leonardo da Vinci. Ook de schoonheid van het Italiaanse landschap trok hun aandacht.  
In de tentoonstelling Primavera was te zien hoe iedere kunstenaar - in de 17e of begin 20ste eeuw - 
eigen accenten legt en een ander aspect van het land belicht. 
Bij de tentoonstelling zijn gratis instaprondleidingen georganiseerd op elke donderdagochtend. 
Primavera is bezocht door 4041 mensen. 
 
 
Gestel & Gestel 
21 juli 2018 t/m 13 januari 2019 
 
In deze tentoonstelling belichtte het 
Stadsmuseum een minder bekende 
kant van de kunstenaar Leo Gestel: 
zijn relatie met de artistieke 
Brabantse tak van de familie en zijn 
commerciële werk voor drukkerij 
Gestel en Zn. in Eindhoven. Twee 
broers van Leo’s vader, Dirk en 
Dimmen, runden de drukkerij en Leo 
kwam hier van kleins af aan over de 
vloer. Met oom Dimmen kreeg Leo een goede band, hij beschouwde hem als een groot voorbeeld.  
De expositie gaf een overzicht van affiches en ander commercieel werk van Leo Gestel voor Philips, 
maar ook ontwerpen voor sigarettenreclames en de Jaarbeurs in Utrecht. Daarnaast was er vrij werk 
te zien van hem en Dimmen dat ontstond op het Brabantse platteland. De goede band tussen Leo en 
zijn familie blijkt uit de zelfgemaakte ansichtkaarten die hij aan zijn Eindhovense familie stuurde. 
Enkele dagboekfragmenten van Leo illustreerden wat die goede band voor hem betekende. 
Blikvangers waren de steendrukpers in de hal, die op 14 oktober in beweging kwam, en een replica 
van de lithosteen waarop Vincent van Gogh ooit een versie van zijn nu wereldberoemde De 
Aardappeleters vastlegde. Voor veel bezoekers bleek het geboden inzicht in het vakmanschap van de 
lithograaf een extra eye opener. 
De tentoonstelling is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Nederlands Steendruk-
museum in Valkenswaard en is daar van 2 februari tot en met 29 juli 2019 in aangepaste vorm ook te 
zien onder de titel Leo Gestel, fan van Brabant. 
 
Bij Gestel & Gestel zijn iedere eerste zondag en derde donderdag van de maand gratis 
instaprondleidingen aangeboden. De drukdemonstratie van meesterdrukker Gert Jan Forrer op  
 
Opening Gestel & Gestel 
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zondag 14 oktober was een groot succes. De kinderactiviteit in de herfstvakantie was gerelateerd aan 
de tentoonstelling. Ook zijn veel leerlingen in schoolverband aan de slag gegaan in de tentoonstelling 
in het kader van het door KUVO georganiseerde project Druk met Kunst, dat gaat over verschillende 
druktechnieken. 
Deze tentoonstelling trok in totaal 5265 bezoekers, waarvan 4995 in het jaar 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extra: 
Kunst in het Stadhuis 
Al in 2018 vonden de voorbereidingen plaats voor het plaatsen van ruim 110 kunstwerken uit onze 
collectie in het nieuw te openen gemeentehuis van Woerden. Conservator Stephanie Rompa werkte 
hiertoe nauw samen met dhr. Cees de Heer van de gemeente Woerden. 
 
  

Meesterdrukker  
Gert Jan Forrer 
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COLLECTIE 
 
Registratie collectie 
Het Stadsmuseum beheert en behoudt een collectie van ca. 1680 geregistreerde objecten. 

• 884 (53%) van de objectnummers is eigendom van Gemeente Woerden. 

• 588 (35%) van de objectnummers is eigendom van Stichting Stadsmuseum Woerden of in 
bruikleen van derden. 

• Van 208 (12%) van de objecten is het eigendom onbekend. 
 

In 2017 sloten de gemeente en het museum een overeenkomst waarbij de gemeente het beheer en 
behoud van haar kunst- en antiekcollectie overdroeg aan het Stadsmuseum. Daarbij is afgesproken 
dat het museum voor 2019 een inventarisatie zou afronden om exact in beeld te krijgen waar deze 
collectie uit bestaat. Het hele jaar heeft een team vrijwilligers onder leiding van conservator 
Stephanie Rompa gewerkt aan het inventariseren van de collectie. Een veelomvattende klus, zeker 
omdat niet van alle objecten de eigendomsstatus te achterhalen blijkt. Het team is vanaf de zomer 
versterkt met twee voormalige vrijwilligers van het Museum Ronde Venen. Het is gelukt om eind 
december de inventarisatie te overhandigen aan de gemeente. 
Omdat het museum werkte met een verouderde en niet langer ondersteunde versie van het 
collectieregistratiesysteem Adlib (stand alone versie, die uitsluitend in het depot te raadplegen was), 
is gekozen voor een omschakeling naar een nieuwe online versie. Een grote verbetering, omdat we 
nu ook vanaf andere locaties – zoals vanuit het museum – inzage hebben in de collectieregistratie. 
Deze investering kon worden gefinancierd uit de gift van de Tafelronde Woerden, die de opbrengst 
van de kerstbomenactie van 2017 hadden gedoneerd aan het museum. 
 

 
KIOR – kunst in de openbare ruimte 
Een bijzondere deelcollectie betreft de beelden in de openbare ruimte, die in bezit en beheer zijn van 
het Stadsmuseum. Een groep vrijwilligers, het KIOR-team zorgt voor het monitoren van de staat van 
deze beelden en voor het noodzakelijke onderhoud. Zij zorgen ook voor de informatievoorziening, 
zodat de inwoners van Woerden de beelden in hun dagelijkse omgeving meer betekenis kunnen 
geven. Onder de titel ‘Beeld van de maand’ zetten zij elke maand één object in de schijnwerpers: 
hierover verschijnt een artikel in de Woerdense courant en maakt RPL Woerden een filmpje dat op 
YouTube te raadplegen is. 
 
De volgende objecten waren beeld van de maand in 2018: 

• Januari: Sprookjesbed, Kamerik 

• Februari: Drie Schaatsers, Woerden 

• Maart: Het Oor, Woerden 

• April: Beeld bij Westdam, Woerden 

De beelden van de maand zijn 

terug te vinden op YouTube, 

ook via de website van het 

museum 
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• Mei; Familieportret, Woerden 

• Juni: Kind met uitgestrekte hand, Harmelen 

• Juli: Het Bruidspaar, Woerden 

• Augustus: Pannenbakkerij, Woerden 

• September: De Jager, Woerden 

• Oktober: De Voet, Zegveld 

• November: Orakel van Woerden 

• December: Portret Leo Gestel Woerden 
 

Fontein Spelend met water 
Een bijzonder kunstwerk in de openbare ruimte is de fontein op Stationsplein Noord, die in de zomer 
van 2018 volop in de belangstelling kwam te staan. Omdat het onderhoud van een waterwerk vraagt 
om andere expertise dan ‘gewone’ beelden, was de fontein niet aangezet in april. Dankzij de nieuw 
opgezette ‘fonteingroep’, bestaande uit Manuela Koelemij en Dennis Overbeek, is in stappen 
toegewerkt naar het reinigen en weer inschakelen van de fontein eind augustus.  
 
 
Schenkingen 

1. 12 complete en 5 stukken van 17de en 18de eeuwse tegeltjes gevonden bij de verbouwing van 
een huis in Woerden 
Datum van verwerving: 22 oktober 2018 
 

2. Potloodtekening van Cornelis Vreedenburgh van het gezicht op de Amstel met de Magere 
Brug op de achtergrond.  
Datum van verwerving: 13 februari 2019 
 

3. Portret van Willem Gestel door Leo Gestel, pastel en houtskool op papier 
Datum van verwerving: 20 maart 2018 
 

4. Portret van Johannes door Leo Gestel, tekening in pastelkrijt 
Datum van verwerving: 20 maart 2018 
 

5. Portret van Emmetje Gestel-Scholten door Leo Gestel, pastel en houtskool op papier, 
aangevuld met zwarte gouache. 
Datum van verwerving: 20 maart 2018 

 
Aankopen 
2 litho’s van Leo Gestel; Paarden in de wei en Drie paarden uit ca. 1930 
Datum van verwerving: 31 oktober 2018 
Van: Van Zadelhoff veilingen en taxaties 
Prijs: € 234,20 
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Langdurig bruiklenen - inkomend 
Portretten van Johannes Bredius en Adriana van Veen 
Eigenaar: Stichting Familie Archief Bredius  
Datum binnengekomen: 10 november 2018 
 
Bruiklenen - uitgaand 
Leo Gestel, Stilleven met bloemenvaas, flessen en fruit 
Bruikleennemer: Museum Oud Amelisweerd 
Expositie: Flower Power van 22 maart t/m 16 september 2018 
 
Leo Gestel, Vluchtelingen uit België en Leo Gestel, De Vlucht uit België 
Bruikleennemer: Museum Veenendaal 
Expositie: Spanning aan de grens, Neutraal Nederland tijdens WOI van 6 oktober 2018 t/m 5 januari 
2019 
 
Langdurige bruiklenen - retour 
Kerkzegel van Jan de Bakker staande op de brandstapel is geretourneerd aan Evangelisch-Lutherse 
Gemeente Woerden. 
 
De volgende werken van Cornelis Vreedenburgh zijn geretourneerd aan de erven van mevrouw K.F.E. 
Vreedenburgh: 

• Huizenrij met bomen, olieverf op doek, gedateerd 1920, 63 x 110 cm 

• Bouwput bij Lutherse kerk in Amsterdam, olieverf op doek, gedateerd 1930, 71 x 76 cm 

• Stalinterieur, olieverf op doek, 33 x 40 cm 

• Gracht in Amsterdam, olieverf op doek, 44 x 73 cm 

• Bruggetje in Amsterdam, olieverf op doek, 40 x 30 cm 

• Pont St. Maxence, olieverf op paneel, gedateerd 1910, 30 x 48 cm 

• Paarden in St. Maxence, olieverf op paneel, gedateerd 1910, 30 x 45 cm 

• Polder Eemnes, olieverf op doek, gedateerd 1939, 81 x 128 cm 

• Sluisje, tekening, 30 x 40 cm 

• Vaart in Gouda, olieverf op doek, 40 x 60 cm 

• Bruggetje in Giethoorn, olieverf op doek, 37 x 51 cm 

• De Vecht bij Nigtevecht, olieverf op doek, 49 x 70 cm 
 
Restauratie 
Stadskannen 
Deze kannen uit 1542 zijn een behoorlijke tijd van huis geweest om grondig gerestaureerd te worden 
door Erik van Egmond uit Schoonhoven, dé specialist op het gebied van tin restauratie. Al snel bleek 
dat de tinpest veel verder verspreid zat dan verwacht, de voet van de kan zat voor bijna 60% los door 
scheurvorming. De kannen zijn nu zo behandeld dat ze hun stevigheid terug hebben. Op 31 juli 
konden ze worden opgehaald en teruggeplaatst in de Vroedschapszaal.  
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De kannen voor en na restauratie 
 
Beleg van Woerden 
Gekoppeld aan de maand van de geschiedenis (zie onder Projecten en activiteiten) is het 
Stadsmuseum in oktober een grote crowdfundingsactie gestart om de restauratie van dit unieke 
schilderij mogelijk te maken. Het werk op paneel, dat de belegering van Woerden in 1575/76 
verbeeldt, was in deplorabele staat en kon daarom al enige jaren niet meer getoond worden. De hele 
maand oktober en een deel van november heeft het schilderij in de hal van het museum gehangen, 
met een collectebus ernaast. Daaromheen zijn diverse activiteiten en een mediaoffensief 
georganiseerd. Het museum werkte voor de actie samen met crowdfundingsplatform 
Voordekunst.nl. 
De crowdfundingsactie zorgde voor veel aandacht in de lokale en regionale media, tot een TV-
optreden in de avondshow van RTV-Utrecht aan toe. Ook liepen veel Woerdenaren even binnen in 
de hal van het museum om het schilderij te bekijken. 
Voorafgaand aan de actie hadden twee restauratoren een offerte uitgebracht, waardoor we wisten 
dat ongeveer € 22.000,- nodig was voor de restauratie (inclusief de financiering van de actie zelf). 
Dankzij vele gulle gevers, waaronder de Vrienden, bijdragen uit het restauratiefonds van het 
Stadsmuseum zelf en een garantie van de Gemeente Woerden, kon voldoende geld bijeengebracht 
worden om de opdracht voor restauratie te verlenen. Op 26 november ging het schilderij naar de 
geselecteerde restaurator, Hans van Dam uit Woerden. Vanaf dat moment zijn de donateurs met 
enige regelmaat op de hoogte gehouden van de voortgang van de restauratie. 
 
Links: vervoersklaar maken van het schilderij, rechts: restaurator Hans van Dam aan het werk 

 

 



 
Stadsmuseum Woerden 10 Jaarverslag 2018 
 

 PROJECTEN EN ACTIVITEITEN  

 
Determinatiedag pijpenkoppen in het Stadsmuseum 
21 april 2018, van 10 tot 16.30 uur 
De Stichting voor Onderzoek Historische Tabakspijpen organiseerde in het museum een ruil- en 
determinatiedag. Bezoekers konden gevonden pijpenkoppen laten determineren of (complete) 
tabakspijpen en tabacologische voorwerpen die uit een erfenis komen of op zolder zijn ontdekt. 
 
Lezing 'In Rome met drie Bentvueghels' 
2 mei 2018, 19.30 -20.30 uur 
Albert Boersma gaf een lezing over de Italiaanse tijd van de schilders Herman van Swanevelt, 
Matthias Withoos en Caspar van Wittel. Hij sloot hierin aan op het thema van de tentoonstelling 
Primavera! Nederlandse kunstenaars in Italië. 
 
Nationale Museumweek 
9 tot en met 15 april 2018 
Het Stadsmuseum deed op vrijdagavond 13 april mee aan een nieuw programmaonderdeel van de 
Nationale Museumweek, namelijk de MuseumkaartMatch-Avond. Dit is een initiatief vanuit de 
Museumvereniging om Museumkaarthouders in contact te brengen met elkaar.  
Op de MuseumkaartMatch-Avond kunnen zij op zoek gaan naar een museummaatje – een persoon 
met wie zij naar een museum kunnen gaan. De ca. 50 deelnemers konden kennis maken met elkaar, 
maar ook met ons museum. Alleen Museumkaarthouders uit de directe omgeving waren 
uitgenodigd, zodat zij ook een band met het museum krijgen. Tijdens de avond was er een 
rondleiding en daarnaast genoeg gelegenheid om onder het genot van een drankje met elkaar te 
spreken. Er zijn zo nieuwe vriendschappen ontstaan: tussen personen onderling en tussen personen 
en het museum. Een groot aantal deelnemers hebben wij gedurende het jaar onze tentoonstellingen 
zien bezoeken. 
 
Romeinenweek 
28 april t/m 6 mei 2018 
In deze week zijn vooral de Romeinenspeurtocht en de Luciusgame onder de aandacht gebracht. 
De geplande knutselmiddag voor kinderen vanaf 10 jaar, waarin zij in Romeinse stijl zelf een mozaïek 
konden maken met stukjes papier, is helaas niet doorgegaan door een te laag aantal aanmeldingen.  
 
Open Monumentenweekend 2018 - thema ‘In Europa’ 
8-9 september 2018  
Tijdens het Open Monumentenweekend  was het museum gratis toegankelijk en dat leverde een 
stroom van meer dan 400 bezoekers op. Vrijdag had het museum al acht schoolklassen te gast in het 
kader van Open Monumentenklassendag.  
 
Maand van de geschiedenis - thema ‘Opstand’ 
Oktober 2018 
Het Stadsmuseum, de SHHV, het Gilde, de Petruskerk en Woerden Marketing werkten samen in een 
programma voor de maand van de Geschiedenis. De geschiedenis van Woerden zit immers vol 
momenten van opstand.  
Het programma had diverse onderdelen, het museum was betrokken bij: 

• Op 13 oktober waren er elk half uur korte Flitslezingen in het kader van de Nationale 
Archeologiedagen. Thema: Bataafse Opstand (69 na Chr.), door Lex Albers van de SHHV. 
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• De hele maand (en nog een paar weken langer) hing Het Beleg van Woerden in de hal van het 
museum, in het kader van de crowdfundingsactie voor de restauratie van het schilderij (zie onder 
restauratie). 

• Stadswandeling van 1 ½ uur Woerden in verzet - woensdag 17 oktober 19.00 - 21.30 uur en 
zondag 21 oktober 14.00 - 15.30 uur. 
De wandeling op zondag is helaas afgelast 
wegens te lage opkomst, woensdag was er een 
klein gezelschap met een succesvolle tour o.l.v. 
een Gilde gids, startend in het museum en met 
inbreng van museum en Petruskerk. 

• Verhaal op Zaal bij Het beleg van Woerden op 
zondag 7, 21 en 28 oktober op elk half uur tussen 
14.00 - 16.00 uur. 

• Kinderactiviteit Ogen en oren open, handen uit de 
mouwen! op 26 oktober (herfstvakantie), over de 
rol van drukwerk in verzet/propaganda. Dit sloot 
zowel aan bij de tentoonstelling Gestel & Gestel 
als bij het thema Opstand. De opkomst was 
gering, maar de kinderen waren wel erg 
tevreden.  
 

Demonstratie Meesterdrukker 
14 oktober 2018 
Tussen 14.00 – 16.00 uur gaf meesterdrukker Gert Jan Forrer een drukdemonstratie in het museum 
en vertelde de binnenlopende bezoekers over de ins en outs van de lithografie. Hij gebruikte de 
antieke drukpers uit de collectie van het Nederlands Steendrukmuseum die tijdens de 
tentoonstelling Gestel & Gestel in de hal van het Stadsmuseum stond. Veel mensen kwamen hier op 
af en hingen aan de lippen van Forrer. 
 
 
 
 
 
Viering verjaardag Leo Gestel: feesttaart met ‘Emmetje’ en presentatie nieuwe aanwinsten 
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137ste geboortedag Leo Gestel gevierd in het Stadsmuseum 
25 november 2018 
Het Stadsmuseum vierde de verjaardag van Leo Gestel (22 november) met een inleiding door Frans 
Lander over het leven van Leo Gestel voor een kleine 20 toehoorders. Daarna werd de 
splinternieuwe digitale Gestel-route gepresenteerd door Lex Albers, de initiatiefnemer. Deze route is 
gratis te downloaden via IZI-travel en neemt gebruikers mee langs de grote reproducties van Leo's 
werken die overal in de binnenstad van Woerden te zien zijn. Stadsdichteres Helga Huisjes droeg 
enkele van de door haar gemaakte gedichten voor die in de app te beluisteren zijn bij elk kunstwerk 
op de route.  
Tot slot onthulde wethouder George Becht de twee nieuwe aanwinsten van het museum: kleine 
litho's met paarden.  
 

Haar Wereldreizigers: 'Een wijze les' 
7 december (19.30 uur) en 15 december (14.30 en 
16.00 uur) 2018 
Driemaal speelde het Linschotense kleinkunstduo 
Arno van Os en Hans van Manen de voorstelling Een 
wijze les in de verduisterde Vroedschapszaal, met in 
het decor een ouderwetse toverlantaarn. Dit stuk is 
een paar jaar geleden speciaal voor het Stadsmuseum 
gemaakt. Na afloop van de voorstelling verzorgde het 
duo een muzikale toegift in de hal van het museum, 
waar ondertussen een hapje en drankje werd 
geserveerd. In totaal waren er tegen de 40 
toeschouwers voor de voorstelling. 
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COMMUNICATIE EN MARKETING 
 
Stadsmuseum Woerden voert een divers PR beleid. Ze legt de nadruk op het museum als geheel: het 
oude gebouw is aantrekkelijk en het museum heeft de liefhebber van kunst en /of (regionale) 
geschiedenis veel te bieden. Daarnaast wordt sterk ingezet op de tijdelijke tentoonstellingen. Om 
gedurende het jaar steeds in het nieuws te blijven, organiseert de staf van het museum bij iedere 
tentoonstelling een activiteitenprogramma en sluit zij aan bij (landelijk) georganiseerde 
evenementen.  
 
Het museum genereerde in 2018 veel free publicity in landelijke, regionale en plaatselijke media. 
Daarnaast werden wekelijks posts geplaatst op social media: Facebook, Twitter en/of Linkedin. Er is 
geen week voorbij gegaan zonder dat Stadsmuseum Woerden in het nieuws is geweest.  
 
In het voorjaar van 2018 namen de betaalde museummedewerkers deel aan een training die werd 
georganiseerd op initiatief van de Provincie Utrecht door Utrecht Marketing in samenwerking met 
Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei en Landschap Erfgoed Utrecht, onder de titel 
Marketingplan in 1 dag. In drie startsessies leerden we hoe we onze marketing en communicatie 
slimmer aan kunnen pakken. Het strategisch omgaan met social media en het van te voren inplannen 
van berichten is onmiddellijk door de office manager in praktijk gebracht.  
Vervolgens hebben we meegedaan aan een pitch die recht gaf op een Marketingplan in 1 dag, een 
adviestraject in drie sessies met één op één begeleiding van ons museum door Mandy Vermeer van 
Utrecht Marketing en Laura van de Rijke van RBT Heuvelrug & Vallei. De eerste sessie vond plaats in 
het Stadsmuseum op 15 november. 
 
 

 
  Twee artikelen uit het AD 
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Het museum adverteerde in 2018 in lokale kranten, diverse (kunst)magazines en recreatiekranten. 
Naast advertenties vonden samenwerkingen plaats om specifieke doelgroepen te trekken. Zo kreeg 
iedereen die met een eigen boot de haven van Woerden aandeed, een goodiebag met daarin een 
voucher voor het Stadsmuseum. Het arrangement met Woerden Marketing, bestaande uit een 
bezoek aan het Kaaspakhuis en de tentoonstelling in het Stadsmuseum, was zeer succesvol bij de 
tentoonstelling Onbeperkt Houdbaar. Daarom is ook bij de volgende tentoonstellingen een 
arrangement aangeboden. De inhoudelijke link is daarbij minder sterk dan bij de Kaas-tentoonstelling 
en het effect kleiner, maar voldoende waardevol om deze vorm van samenwerking met Woerden 
Marketing voort te zetten. 
 
Nieuwsbrief 
In 2018 verstuurde Stadsmuseum Woerden zeven email-nieuwsbrieven met daarin informatie over 
tentoonstellingen en activiteiten en soms ook oproepen (bijvoorbeeld voor de crowdfundingsactie en 
het zoeken naar nieuwe vrijwilligers). 
 
Projecties op de museummuur 
Ook dit jaar is in de donkere maanden gebruik gemaakt van de projectie op de museummuur aan de 
Havenstraat om museumactiviteiten en tentoonstellingen onder de aandacht te brengen, met dank 
aan de vrijwillige medewerker die zich specifiek op deze taak richt. 
 
Beursvloer 
De nieuwe museummanager sloot op 11 oktober drie ‘matches’ tijdens de Woerdense beursvloer, 
een paar weken eerder volgde ze een training om zo goed mogelijk te kunnen scoren op dit jaarlijkse 
festijn, waarbij in korte tijd bedrijven en non-profit organisaties deals kunnen sluiten over 
wederzijdse dienstverlening. Resultaten: twee maal avondontvangsten in de Vroedschapszaal en 
éénmaal speciale rondleidingen voor mensen met kanker en hun familieleden, in ruil voor een EHBO-
cursus voor de Stadsmuseum-vrijwilligers, hulp bij het gebruiksklaar maken van de grote vlaggenmast 
van het museum en free publicity voor het museum in het blad van het Inloophuis voor mensen met 
kanker. De uitvoering van al deze acties is in 2019. 
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PARTNERS EN SAMENWERKING 
Het museum onderhoudt hechte banden met meerdere partijen in de gemeente en daarbuiten. 
Uiteraard in ‘C5’-verband, de (culturele) partijen in de stad: KUVO, het Klooster, Bibliotheek 
Woerden en het Cultuur Platform Woerden.  
 
Met de gemeente Woerden vindt geregeld afstemming en overleg plaats, met onder anderen 
cultuurambtenaar Chantal Stuart en met Carolien van Dam, die publieksbereik erfgoed onder haar 
hoede heeft. Het vernieuwde bestuur van het museum en de nieuwe manager voerden ook een 
prettig kennismakingsgesprek met burgemeester Victor Molkenboer en de in juni aangetreden 
wethouder George Becht.  
 
De samenwerking met de SHHV (historische vereniging) en andere erfgoedpartners in de stad is in de 
loop van 2018 frequenter geworden door samenwerking op met name vier initiatieven: 

• In samenwerking met de gemeente en Woerden Marketing wordt overlegd over een opvolging 
van de Romeinse schepen, die na zomer 2018 Woerden verlaten hebben. Het museum is 
gevraagd mee te denken, waarbij in toekomstige scenario’s een bezoek aan het museum wordt 
geïntegreerd. 

• De Lucius game, met de Lucius-tempel in de bibliotheek, trekt weinig gebruikers. Het museum is 
formeel eigenaar van deze voorziening, daarom is ons gevraagd bij te dragen aan verbetering van 
deze situatie. 

• In het kader van de Maand van de Geschiedenis is de samenwerking tussen diverse 
erfgoedpartijen versterkt (zie onder Projecten en Activiteiten). 

• In het najaar is in overleg met de provincie Utrecht en de gemeente Woerden toegewerkt naar 
een constructie om de verouderde maar waardevolle website Verhaal van Woerden nieuw leven 
in te blazen. Dit gaat gebeuren in 2019, er zal een herziene en laagdrempeliger website gemaakt 
worden, met behoud van de oude content. Het museum is formeel beheerder van deze site en 
direct betrokken.  
 

Provinciale Limes-
partners te gast in het 
museum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het Stadsmuseum is verder betrokken bij de landelijke Limessamenwerking. Op 22 november bood  
het museum gastvrijheid aan de provinciale Limesbijeenkomst in Utrecht. Eerder, op 1 november, 
gaven twee Limesexperts in het museum aan de Woerdense erfgoedpartijen en de gemeente advies 
over het vergroten van de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de Romeinse Limes in Woerden (op 
initiatief van de provincie Utrecht). 
 
Het museum vindt deze samenwerkingen van groot belang en koestert de banden met de partijen in 
de directe omgeving.  
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EDUCATIE 
In samenwerking met KUVO, de partner die kunst- en cultuureducatie coördineert voor leerlingen 
van 4 tot 18 jaar in de gemeente Woerden, brachten in 2018 78 schoolklassen een bezoek aan het 
museum, met in totaal 2005 leerlingen. Dat zijn er meer dan voorgaande jaren, omdat KUVO het 
programma Druk met kunst goed kon koppelen aan de tentoonstelling Gestel & Gestel. 
Alleen al tijdens de door KUVO gecoördineerde Open monumentenklassendag kwamen er 164 
kinderen. Ze werden ontvangen door de museummanager in de Vroedschapszaal. Zij nam hen mee in 
het verhaal over de bijzondere week in maart 1610, toen alle ogen in Europa gericht waren op 
Woerden – en om precies te zijn op deze zaal - waar toen geprobeerd werd om een conflict op te 
lossen. 
 
Het museum voorziet zelf in educatie voor jonge bezoekers die met hun ouders of grootouders naar 
het museum komen. Zo zijn meerdere kinderspeurspellen beschikbaar, zowel over de Romeinen als 
over tijdelijke tentoonstellingen.  
 
Diverse jongeren bezochten het museum in het kader van CKV. Hetzelfde gold voor studenten van de 
Hogeschool voor Journalistiek. Zij bezochten het museum in het kader van hun studie en 
interviewden meerdere keren een medewerker. Hun items verschenen vervolgens op de website 
woerden.hu.nl.  
 
Rondleidingen  
Het hele jaar door zijn gratis instaprondleidingen aangeboden. Op deze manier kan iedereen die wil 
meer te weten komen over een tentoonstellingsonderwerp. In 2018 is geëxperimenteerd met 
verschillende tijden en frequenties van deze rondleidingen. We zijn uitgekomen op twee maal per 
maand, de eerste zondag en de derde donderdag om 14 uur. De opkomst is wisselend, maar de 
rondleidingen worden door de deelnemers zeer op prijs gesteld. 
 
Het museum verzorgde in 2018 zeven aangevraagde rondleidingen voor samen 121 personen. 
Op zondag 15 april deed het museum mee met de ‘Open Deuren’-activiteit van de Meiden van 
Breuren, een culturele en gastronomische wandelroute door Woerden ten bate van Stichting De 
Mantelmeeuw. Tijdens hun stop kregen bezoekers een flitsrondleiding van 15 minuten en een hapje 
verzorgd door Bistronoom. In totaal namen 132 personen deel. 
 
 
Activiteiten in het sociale domein 
Het Stadsmuseum werkt nauw samen met het Alzheimer Café. Van de speciale rondleidingen voor 
mensen met dementie is één keer gebruik gemaakt, op 5 juni. Vervoer blijft een heikel punt voor 
deze doelgroep.  
 
Een vrijwilliger van het museum heeft 10 keer een 
presentatie verzorgd voor de kring Bij Rembrandt in De Plint, 
over uiteenlopende onderwerpen, meestal aan de hand van 
museumcollectie en museum-gerelateerde thema’s (zoals 
over hoeden en petten, zie foto). 
Doel van de activiteit is om met behulp van museumobjecten 
de luisteraars te prikkelen; zij zijn actief bezig met het 
onderwerp door bijvoorbeeld eigen inbreng, voorlezen van 
gedichten of versjes, verzinnen van spreekwoorden bij 
onderwerp of gezamenlijk zingen. De groepsgrootte is 8 tot 
10 personen exclusief de vrijwillige begeleiders. 
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De volgende thema’s kwamen aan de orde: 

Datum Thema Aan de hand van 

23 januari Kasteel Woerden = Verhaal 10 
van Woerden 

o.a. Penning 1989 / foto Baljuw en Stadsbestuur 
Woerden 

20 februari Gildepoortje en andere 
poorten in Woerden 

Fotomateriaal Gerrit van Vreedenburgh uit 
Gelagkamer “Oliebol” 

13 maart Narcissen en andere 
bloemen, tevens betekenis 
kleuren en gebruik hiervan in 
boeket. 

Werk Hendrik van Kempen (Stilleven vaas met 
narcissen en 4 rode rozen) en schilderspalet 
 

10 april  Het Stedehuys  Reliëf Kantongerecht/ Stempel/ Zegel/ hoogdruk 
van Woerden & gedicht G.J. van Sprangen 

15 mei  Hoeden…Petjes/ 
hoofddeksels oude stijl 

Hofsteek / Zwarte steek en aantal uniformpetten 
+ sleutel Rietvelderpoort 

24 juli  Petruskerk Gravure Petruskerk en gravure “gezigt op 
Stedehuys en Kerk te Woerden” 

14 augustus De boerderij Schilderijen Hendrik van Kempen rondom 
boerenleven. & Rien Poortvliet boeken  

25 september Afrikaanse Kunst o.a. een 
speculaasplank 

Meerdere kunstvoorwerpen en uitleg gebruik 
speculaasplank. Tevens geur, smaak en kleurtest. 

23 oktober Romeinen en Woerden gastspreker Lex Albers m.b.v. projector en kopie 
Paradehelm 

04 december Sinterklaas (geschiedenis en 
gebruiken) 

Sinterklaas lexicon, speculaasplanken, 
sinterklaasliedjes…. 

 
 
 
Op 27 november 2018 was het 
Stadsmuseum voor de eerste keer 
locatie van een naturalisatie-
bijeenkomst van de gemeente 
Woerden. Zes nieuwe Nederlanders 
en hun familieleden kregen eerst een 
korte rondleiding door het museum, 
waarna de ambtenaren van de 
gemeente de ceremonie leidden in de 
Vroedschapszaal. Een bijzondere 
ontmoeting met een breed scala aan 
mensen uit de hele wereld. Dit was 
een pilotbijeenkomst en de betrokken 
ambtenaren en het museum hebben 
geconcludeerd dat deze activiteit voor 
herhaling vatbaar is. 
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VRIENDEN VAN STADSMUSEUM WOERDEN 
De samenwerking met de Stichting Vrienden van Stadsmuseum Woerden kreeg extra betekenis door 
het gezamenlijk realiseren van de Leo Gestel Kamer in november 2017. Behalve de vrienden waren 
hier ook enkele andere donateurs bij betrokken. In 2018, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, is de 
Gestelkamer officieel geopend. 
Scheidend museumbestuurslid dhr. J. Breunesse en scheidend voorzitter van de Vrienden, dhr. H. 
van Ommeren, vonden het de hoogste tijd om uit te voeren wat de medesponsors in het vooruitzicht 
was gesteld: een pied à terre in Woerden voor één van de beroemdste zonen van onze stad. Én één 
van de belangrijkste modernisten van de Nederlandse schilderkunst: Leo Gestel. De griffiekamer van 
het ’Stedehuys’ werd omgetoverd tot minimuseum van Leo Gestel. 
 
De Stichting Vrienden van het Stadsmuseum droeg in 2018 financieel bij voor de restauratie van het 
schilderij Het Beleg van Woerden, dat een historische waarde voor de stad Woerden heeft. 
 
De Vrienden zijn er overigens niet alleen om onze activiteiten financieel te ondersteunen. Tijdens de 
4 à 5 Vriendenmiddagen in het jaar – uiteraard in het museum – werden inleidingen gegeven over de 
getoonde en interessante kunstenaars. De Stichting Vrienden poogt de Vriendenmiddagen zo veel 
mogelijk aan te laten sluiten op de (tentoonstellings-)programmering van het Stadsmuseum. Dit 
wordt bevorderd doordat mevr. C. Leenheer als ‘linking pin’ zowel in het bestuur van de 
Vriendenstichting als van het Stadsmuseum zit. 
 
In 2018 is mevr. N. de Groot-Pasman toegetreden tot het bestuur van de Vrienden van Stadsmuseum 
Woerden, dhr. J.J. Bloeming heeft afscheid genomen als bestuurslid.  
Oprichter en voormalig voorzitter dhr. H. van Ommeren overleed op 20 december. Voordat hij de 
Vriendenstichting oprichtte zette hij zich al vele jaren in voor het museum. Hij was voorzitter in de 
voorbereidingsfase van de verzelfstandiging en daarna jarenlang lid van het museumbestuur. Meer 
dan 25 jaar was hij betrokken bij de ontwikkeling van het museum en het Stadsmuseum is hem 
daarvoor zeer dankbaar. 
 
 
Aandacht in het AD voor de opening van de Gestelkamer 

 
 
  



 
Stadsmuseum Woerden 19 Jaarverslag 2018 
 

BEDRIJFSVOERING 
 
Bezoldigd personeel 
In februari 2018 keerde conservator Stephanie Rompa terug van zwangerschapsverlof. Ze werkte in 
2018 24 uur per week voor het museum. Eind januari 2018 nam museummanager Katrien Timmers 
afscheid. Ze werd daarna vier maanden vervangen door interim manager Katjuscha Otte, die daaraan 
voorafgaand Stephanie als conservator had vervangen. Per 1 februari trad Oscar Fernandez in dienst 
voor 12 uur per week als office manager. Hij coördineert de vrijwilligers en de groepsbezoeken en 
draagt zorg voor een reeks administratieve processen. Oscar was al als vrijwilliger verbonden aan het 
museum. Arja van Veldhuizen nam op 1 juni de leiding van het museum over van Katjuscha. Zij  werkt 
24 uur per week voor het museum. Samen heeft het museum 1,6 fte aan betaalde medewerkers.  
 
Onbezoldigd personeel 
In 2018 waren rond de 45 personen als vrijwilliger betrokken bij Stadsmuseum Woerden op diverse 
functies: 

• Ontvangen van publiek, dagelijkse openstelling van het gebouw, kaartverkoop en wegwijs maken 
bezoekers  

• Rondleiden 

• Collectieregistratie 

• Technische ondersteuning bij o.a. tentoonstellingsinrichting en beheer gebouw 

• Fotografie 

• Ondersteuning bij PR (rondbrengen posters/flyers) 

• Financiële administratie 

• Ophalen van post uit de postbus van het museum 

• Boodschappen en de was 

• Onderhouden van en informeren over de kunst in de openbare ruimte (Buitenkunst) 

• Incidenteel: hulp bij onderhoud van de twee fonteinen, die ook onder de Buitenkunst vallen 

• Incidenteel: hulp bij catering bij openingen, ontvangsten etc. 

• Content verzorgen van de projecties op de buitenmuur 

• Ondersteuning bij ICT kwesties 

• Bestuur 
 
Alleen al voor de dagelijkse openstelling is 2,5 fte nodig aan vrijwilligersinzet. Voor alle andere taken 
kan nog eens 2,5 fte gerekend worden. De vrijwilligers werkten samen ca. 9000 uur voor 
Stadsmuseum Woerden, bij elkaar zo’n 5 fte. 
Vermeldenswaard in 2018 is de extra inzet van de collectieregistratieploeg om de inhaalslag mogelijk 
te maken (zie onder Collectie), met hulp van twee ‘ingeleende’ vrijwilligers van het voormalige 
museum Ronde Venen, en de extra inzet van onze fotografe Trudelies de Graaf voor het 
samenstellen van een nieuw ‘smoelenboek’ met portretten van alle (vrijwillige) medewerkers. 
 
Zoals altijd in een vrijwilligersorganisatie waren er een aantal mutaties in het vrijwilligersbestand en 
blijft de noodzaak om voortdurend nieuwe medewerkers aan te trekken. Eind 2018 is een begin 
gemaakt met het uitwerken van vrijwilligersbeleid. 
 
Er vonden drie medewerkersvergaderingen voor vrijwilligers en staf plaats, alsmede een 
kerstbijeenkomst in december. Tijdens die laatste bijeenkomst gaf Erik Gol, één van de vrijwillige 
medewerkers, een boeiende lezing over de geschiedenis van het Stedehuys in de laatste twee 
eeuwen. 
Bij de start van elke vrijwilligersbijeenkomst was steeds ook een vertegenwoordiger van het bestuur 
aanwezig, om zo de communicatie tussen vrijwilligers en bestuur te versterken. 
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Op 9 oktober trokken we voor het jaarlijkse vrijwilligersuitje naar het Nederlands Steendrukmuseum 
in Valkenswaard, het museum waar onze bestuursvoorzitter directeur is. De directe aanleiding was 
de relatie tussen steendruk en het thema van de tijdelijke tentoonstelling Gestel & Gestel. We kregen 
een boeiende rondleiding, met demonstratie in de drukwerkplaats. Een prachtige inhoudelijke 
aanvulling op onze eigen tentoonstelling. Het uitje werd afgesloten met een lunch in de omgeving.  
 
Vanaf half september werkte Mylène Muis als stagiaire samen met conservator Stephanie Rompa 
aan de voorbereidingen van Lievelingen, de eerstvolgende tentoonstelling in het nieuwe jaar. Zij is 4e 
jaars student aan de Reinwardt Academie (HBO erfgoedstudies) in Amsterdam. Het museum heeft 
het beleid ingezet om meer stagiairs een plaats te bieden, zowel vanuit relevante hbo-opleidingen als 
ook in samenwerking met het lokale Rijnland college. Uitgangspunt is dat de stage een win-win op 
moet leveren voor student en Stadsmuseum. In november kreeg het museum de formele erkenning 
als leerbedrijf. 
 
Bestuur 
Met het vertrek van dhr. J. Breunesse en dhr. N. Engelhardt in januari en van dhr. J. Hendriks in 
oktober, en het aantreden van mevr. J. Bus in december 2018 was de totale vernieuwing van het 
bestuur in twee jaar tijd compleet. In oktober werd afscheid genomen van de vertrekkende 
bestuursleden, die zich jarenlang vol energie hebben ingezet voor het museum. Zij ontvingen een 
passend geschenk van de hand van Hans van Ommeren. 
Het proces van professionalisering van het bestuur conform de cultural governance-code, dat in 2017 
was ingezet, is voortgezet in 2018.  
 
Samenstelling: 
Dhr. M. Kentgens (voorzitter) 
Mevr. J. Bus (secretaris) 
Dhr. P. van Mierlo (penningmeester) 
Mevr. C. Leenheer (algemeen bestuurslid) 
Mevr. K. van den Bosch (algemeen bestuurslid) 
 
Het nieuwe bestuur heeft samen met de museummanager een begin gemaakt met het aanpakken 
van beleidsthema’s zoals: nieuwe beleidsplan en positionering van het museum, vrijwilligersbeleid, 
AVG, samenwerking met partnerorganisaties in de stad en financiële processen.  
In het kader van samenwerking heeft het bestuur gesprekken gevoerd met onder andere 
bestuurders van de Vrienden van het museum, de Petruskerk en de SHHV. Ook is voortdurend 
contact onderhouden met de Vroedschap i.o. , het initiatief van een groep oud-bestuursleden om 
een bedrijvenkring te gaan oprichtten t.b.v. het Stadsmuseum. 
Op financieel gebied is in de loop van het jaar de administratieve organisatie verder verbeterd, onder 
andere met betrekking tot het betalingsproces.  
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FEITEN EN CIJFERS 
 
Onbeperkt houdbaar – 400 jaar kaas in de kunst 
14-10-2017 t/m 11-3-2018 11 weken1 3348 
 
Primavera! 
17-3-2018 t/m 15-7-2018 18 weken 4041 
 
Gestel&Gestel    
21-7-2018 t/m 13-1-2019 23 weken2 4995 
 
Totaal aantal bezoekers   12.384 
Aantal bezoekers t.o.v. voorgaande jaren: 
 
 

 
 

 
 

                                                             
1 Deze tentoonstelling had deels in 2017 plaats. Het totale aantal bezoekers is 5977. 
2 Deze tentoonstelling had deels in 2019 plaats. Het totale aantal bezoekers is 5265. 
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