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Ontwikkeling en vernieuwing
2013  was  een  jaar  waarin  het  Stadsmuseum Doetinchem verdere
stappen maakte op het gebied van professionalisering. De beoogde
professionalisering  werd  op  verschillende  gebieden  in  gang  gezet.
Bijvoorbeeld  op  het  gebied  van  pr  en  marketing  en  de
tentoonstellingen,  maar  ook  bij  de  inzet  van  vrijwilligers.  Naast
Interne  professionalisering  is  er  ook  naar  buiten  toe
geprofessionaliseerd  en  zijn  er  interessante  samenwerkingen
aangegaan.  Bijvoorbeeld  de  deelname  aan  het  CultuurKwartier
Doetinchem, waarover bij externe contacten meer te lezen is. 

Ontwikkelingen in 2013 waren onder  andere de afronding van het
project van films in de Sonic Chair. Op dit moment zitten er in de
Sonic Chair van het Stadsmuseum vijf interviews met inwoners van
Doetinchem,  die  de  Tweede  Wereldoorlog  in  de  stad  hebben
meegemaakt.  Deze films dragen bij  aan de  beeldvorming over  de
Tweede Wereldoorlog aan Doetinchem, het verhaal dat aan de hand
van de maquette in het museum verteld wordt. Maud Mogendorff zat
als  Joods  meisje,  samen  met  haar  twee  zussen,  tweeënhalf  jaar
ondergedoken.  Antoon  Diepenbroek  heeft  bij  de  bombardementen
van  19  maart  1945,  waarbij  zijn  ouderlijk  huis  ook  werd
gebombardeerd,  zijn  ouders  en  enkele  van  zijn  broers  en  zussen
verloren.  De  grootvader  van  Jan  Ovink,  zijn  vader  en  hijzelf
ontwierpen talloze huizen in en buiten het centrum van Doetinchem.
Op  21  maart  1945  werd  hun  woning  aan  de  Grutstraat
gebombardeerd en ontvluchtten zij vervolgens met het gezin de stad.
Annie IJspeerd- Bussink werkte tijdens de oorlog, als 'tweede meisje'
bij het gezin van Kees Misset wonende in de Waterstraat. Het gezin
Misset  werd als  'fout'  bestempeld  in  de  oorlog.  Wim Lindenhovius
vertelt het verhaal van de 'verzetsman.'

Na de afronding van het interviewproject is gestart met een nieuw
project,  waarbij  de  Stijlkamer  van  het  museum  verder  wordt
ingericht. Door de kamer her in te richten, wordt aan de ene kant de
herkenbare stijl belicht en aan de andere kant het gezinsleven uit een
voor Doetinchem historische periode benadrukt. Het museumbezoek
heeft  een  meerwaarde  wanneer  ook  het  gebouw  op  zichzelf  als
rijksmonument onder de aandacht wordt gebracht. Daarnaast wordt
door aandacht te geven aan de gezinnen die in de directeurswoning
hebben gewoond, de geschiedenis van het gebouw verlevendigd en

komt hierdoor beter over bij de bezoekers. 

Daarnaast is in samenwerking met Gelders Erfgoed deelgenomen aan
het opzetten van een webwinkel voor Gelderse erfgoedinstellingen,
(hierover is meer te lezen bij het kopje winkel) en is de 3D-simulatie
op de Multitouchtafel doorontwikkeld. 

Ook  op  het  gebied  van  pr  en  publiciteit  is  er  verder
geprofessionaliseerd. Zo is er bijvoorbeeld een start gemaakt met een
professioneel  uitziende  e-mailnieuwsbrief  en  is  er  een  Facebook-
pagina opgezet. 

Gedeeltelijk  is  deze professionalisering mogelijk  gemaakt door  een
subsidie  voor  deskundigheidsbevordering  van  de  gemeente
Doetinchem,  waarbij  kennis  en  ervaring  werd  overgebracht  op  de
vrijwilligers van het museum en de kunstuitleen. Bijvoorbeeld op het
gebied van de tentoonstellingen en klantvriendelijkheid. 



Tentoonstellingen
In 2013 hebben de volgende wisseltentoonstellingen plaatsgevonden:

9 november 2012 t/m 6 januari 2013: 
Verzamelkunst 
verkoopexpositie uit particulier bezit

11 januari t/m 3 maart: 
Homan, Jan en Jetty
De  tentoonstelling  gaf  een  overzicht  van  het  werk  van  beide
kunstenaars,  met  onder  andere  beelden  van  brons  en  keramiek,
abstracte schilderkunst, houtskooltekeningen, aquarellen en collages. 

8 maart t/m 21 april:
Klaartje en Kees: leven in 1920
Educatieve tentoonstelling voor de leerlingen van de groepen 5 en 6.
Zij leren hoe het leven in de tijd van hun overgrootmoeder was.

26 april t/m 2 juni:
De mens in de kunst 
Werk van kunstuitleenkunstenaars met als thema de mens.

7 juni t/m 7 juli: 
3x1 
Ulenhofcollege, Rietveldlyceum en Ludgercollege laten werk van hun
eindexamen leerlingen met de vakken tekenen en handvaardigheid
zien. 

12 juli t/m 25 augustus:
Profiteert van deze aanbieding!
Hierin  staan  advertenties  en  reclame-uitingen  van  Doetinchemse
winkels  en bedrijven uit  vroegere tijden centraal.  Bijvoorbeeld van
Martens  Brandkasten,  bakkerij  Vinkenborg  en  modezaak  Gilsing.
Daarnaast ook foto's en  voorwerpen van de verschillende winkels en
bedrijven.

30 augustus t/m 13 oktober:
Het Oude Postkantoor
In 1920 werd het Oude Postkantoor, door rijksbouwmeester Joseph
Crouwel ontworpen, in gebruik genomen. In de tentoonstelling is er
niet alleen aandacht voor het gebouw zelf, maar ook voor de functie
dat het vervulde als postkantoor. Te zien waren onder andere foto's
en ontwerptekeningen van het gebouw, postbode- uniformen en een
heus loketmeubel.   

   
18 oktober t/m 31 oktober: 
Architectuur Prijs Achterhoek
Inzendingen van de Architectuur Prijs Achterhoek en werkstukken van
het project voor scholieren dat hier aan gekoppeld is.

3 november t/m 12 november:
HartPainting
60  kunstenaars  maakten  een  kunstwerk  dat  voor  Sravana  werd
geveild.  De  opbrengst  werd  besteed  aan  nieuw  linnengoed  en  de
inrichting van het hospice. 

22 november t/m 2 februari:
Ontwerpers uit de Achterhoek presenteren: MODE
11 ontwerpers, onder andere Maria Hees, Helmien van den Heuvel,
Djovrie Krüs, Louise te Poele en Annemarie te Stroet, laten een divers
beeld van de hedendaagse mode zien. Met ontwerpen, zoals sieraden,
tassen,  kleding,  schoenen  modeillustraties  en  modefotografie.
Allemaal hebben de ontwerpers een band met de regio Achterhoek.



KinderStadsmuseum
Regelmatig mogen in het KinderStadsmuseum gedurende een aantal
weken kinderen hun verzameling laten zien. Naast kinderen die hun
verzameling tonen werden vanaf 2013 ook andere onderwerpen die
kinderen aanspreken getoond.

11 januari t/m 7 maart: 
LEGO-model van Villa Ruimzicht 
Een schaalmodel van het markante Villa Ruimzicht gemaakt door LEGO-fanaat
Erwin ter Voert (41) uit Dinxperlo.

8 maart t/m 8 mei: 
Museuminspecteurs Loes en Noor
Loes en Noor uit Gaanderen bezoeken met hun ouders graag veel musea. Bij elk
museum  kijken  ze  hoe  kindvriendelijk  het  is  en  maken  zij  een  rapport  voor
Museuminspecteurs. Daarnaast nemen ze overal speurtochten en souvenirs mee.
Hun hele verzameling was te zien. 

10 mei t/m 17 juli: 
Modeltreinen van Jarno en Jay
Jarno en Jay hebben via hun opa de hobby van modeltreinen leren
kennen en zijn enthousiast geworden. Al hun speciale modeltreinen
waren te zien.

19 juli t/m 17 september:
Verzameling van Wessel Swijtink
Wessel Swijttink (13) uit Bredevoort verzamelt al zes jaar van alles,
voornamelijk voorwerpen die ook gevonden kunnen worden in een
natuur-historisch  museum.  Zoals  botten  van  mensen  en  dieren,
potscherven, dode dieren, fossielen en verschillende soorten stenen.
Een aantal bijzondere vondsten zijn een schildpaddrol van ongeveer
60 miljoen jaar oud, een gedroogde kikker en slangenhuid. 

20 september t/m 20 november: 
Origamidraken van Pepijn Rot
Origami is  Japans voor  'papier  vouwen'.  Tentoongesteld zijn onder
andere  insecten,  schelpen,  vissen   en  een  koekoeksklok  in  vele
kleuren. Pepijn is op zijn 5e begonnen met vouwen, op zijn 7e kreeg

hij van zijn oom boeken met vouwmodellen. Sindsdien maakt Pepijn
steeds  moeilijkere  figuren.  Bijzonder  zijn  de  draken,  waarbij  vele
ingewikkelde vouwen nodig zijn om de schubben te vormen.

22 november t/m 16 februari (2014):
Poppen met oude Ambachten
15 volledig uitgedoste poppen lieten verschillende ambachten zien,
zoals schoenmaker, kleermaker, mandenmaker of kaarsenmaker. Alle
tentoongestelde poppen zijn door de oma van  Annemarie Veldhuizen,
mevrouw Veldhuizen-Broertjes, bedacht en gemaakt. 



Activiteiten in 2013
Het  Stadsmuseum  Doetinchem  neemt  regelmatig  deel  aan
(landelijke)  museumactiviteiten.  Dit  zijn  veelal  activiteiten  in
weekenden,  waarbij  extra  aandacht  op  erfgoed  en  cultuur  wordt
gevestigd.  Daarnaast  heeft  het  museum  ook  zelf  een  aantal
activiteiten georganiseerd en aan lokale activiteiten deelgenomen in
2013. Hieronder is een overzicht van de activiteiten te vinden:

6 & 7 april
De 32e editie van het  Museumweekend. Stadsmuseum Doetinchem
doet ook dit jaar mee en sluit zich aan bij het actieve thema: 'Doe
een museum'. Bij de tentoonstelling "Klaartje en Kees in Doetinchem
1920" is het de vraag 'Wat DOEN Klaartje en Kees in 1920?' Er wordt
geadviseerd tablets en smartphones thuis te laten en een kijkje te
komen nemen in 1920. De toegang voor het museum is het gehele
weekend € 1,-  (normaal € 4,50). 

14 & 15 september
Open Monumentendag 2013. In Doetinchem heeft de organisatie zich
aangesloten bij het landelijke thema: Macht & Pracht, met aandacht
voor  verschillende  soorten  macht  en  de  pracht  die  daaruit  is
voortgekomen.  Te  denken  valt  aan  politieke,  economische  en
kerkelijke  macht.  In  Doetinchem  zijn  13  monumenten  gratis  te
bezoeken  en  zijn  er  speciale  stadswandelingen.  Op  vrijdag  13
september wordt de Open Monumentendag in Doetinchem officieel
geopend in het Gemeentehuis door wethouder Peter Drenth.

19 oktober

Gelderse Museumdag 2013. Het Stadsmuseum Doetinchem en het
Openbaar Vervoer Museum werkten net als in 2012 samen en gaan
dit jaar ook een samenwerking aan met Hotel Villa Ruimzicht.  Het
thema is “Er was eens...” en de activiteiten sluiten hier op aan. Zo
worden  sprookjes  voorgelezen,  kroontjes  gemaakt,  is  er  een
speurtocht en kan op gezette tijden een kijkje worden genomen in de
'Royal Suite' van het hotel. Ook rijdt weer een gratis oldtimer bus
tussen  beide  musea.  Kinderen  hebben  gratis  toegang,  ouders  en
opa's en oma's betalen € 1,- om beide musea te kunnen bezoeken. 

8 november

Dag van de Dialoog. landelijke georganiseerde dag waarbij mensen
met elkaar in gesprek gaan. Stadsmuseum was een locatie en Berna
Bonekamp was gespreksleider.



Educatie
Het Stadsmuseum Doetinchem besteed graag aandacht aan educatie.
In  2013  organiseerde  zij  daarom  diverse  activiteiten,  waaronder
workshops voor kinderen en lezingen. Hieronder een overzicht.

Workshop: LEGO 
In de voorjaarsvakantie gaf het Stadsmuseum 3 maal de workshop
LEGO met  Erwin  ter  Voert  Bouwer  van  het  Ruimzicht  model.  Alle
workshops zaten met 20 kinderen helemaal vol.

Workshop: Modeltekenen
In de meivakantie hield het Stadsmuseum een kinderworkshop in het
teken van de tentoonstelling 'De mens in de kunst'. Op vrijdag 10 mei
konden kinderen van 7 tot 13 jaar modeltekenen onder leiding van
kunstenaar Berna Bonekamp. 

Workshop: Zomer 
In  de  zomervakantie  had  het  Stadsmuseum  Doetinchem  een
programma vol workshops voor kinderen gepland.  Op 24 juli  werd

gestart met een workshop waarbij een schilderij uit de collectie van
Kunstuitleen  Stadsmuseum werd  nagetekend  met  behulp  van  een
speciale wasco-techniek. Op 31 juli werd een kijkdoos gemaakt van
de maquettes met als inspiratiebron een kijkdoos uit 1900. Op 7 en
op  28  augustus  konden  kinderen  zelf  advertenties  maken,  naar
aanleiding  van  de  zomertentoonstelling  over  advertenties  van  de
Doetinchemse middenstand. Op 14 augustus werd gekeken naar de
archeologische  scherven  en  wordt  een  mozaïekwerkstuk  gemaakt
naar  aanleiding  hiervan.  Op  21  augustus  werd  het  schilderij  van
Delfgaauw bestudeerd en  nageschilderd. 

Workshop: Origami

In  de  herfstvakantie  hield  het  Stadsmuseum  een  kinderworkshop
origami. Op zaterdag 26 oktober konden kinderen van 7 tot 13 jaar
origamidieren  vouwen  onder  leiding  van  workshopdocent  Karin
Mientjes. Ook Pepijn Rot, wiens origamimodellen te zien waren in het
KinderStadsmuseum, was aanwezig om tips te geven. 



Workshop: Stadsgezichten schilderen met Diederik Grootjans
Op  zaterdag  2  november  was  er  een  workshop  Plein  Air
stadsgezichten  schilderen,  georganiseerd  door  Kunstuitleen
Stadsmuseum. Workshopdocent was kunstschilder Diederik Grootjans
uit Nijmegen, bekend van zijn eigen stadsgezichten die hij al enkele
jaren maakt.  

Workshop: Maak je eigen mode-ets met Tim Hinterding

Op zaterdag 21 december hield het Stadsmuseum Doetinchem een
workshop  gerelateerd  aan  de  tentoonstelling  'Ontwerpers  uit  de
Achterhoek presenteren: MODE'. Er werd gestart met een rondleiding
door de tentoonstelling, daarna vertelde kunstenaar Tim Hinterding
over zijn grafische werk. Als afsluiting hebben de deelnemers zelf een
ets, geïnspireerd door de modetentoonstelling, gemaakt. 

Lezing: 'Homan Jan & Jetty'

Zondag 3 februari was er een lezing met rondleiding gerelateerd aan
de tentoonstelling 'Homan Jan & Jetty'. De lezing over Jan en Jetty
Homan, hun werk en hun leven, werd verzorgd door De Ezelstal, deze
galerie beheert de kunstwerken van Jan en Jetty Homan. 

Lezing:'De mens in de kunst'

Bij  de  tentoonstelling  'De  mens in  de kunst'  in  het  Stadsmuseum
Doetinchem is er twee keer een lezing verzorgd door kunstenaars die
een bijdrage leveren aan de tentoonstelling. Op 12 mei gaven Jos
Klaver  en  Maron  Hilverda  uitleg  over  hun  werk  en  werkwijze  en
beantwoordden zij vragen van het publiek. Ton van Vliet deed dit op
20 mei. 

Lezing: '3x1'

Het Stadsmuseum Doetinchem hield op zondag 30 juni een lezing bij
de  tentoonstelling  3x1.  De  lezing  werd  verzorgd  door  4  oud-
deelnemers  van  3x1,  die  na  hun  middelbare  school  een
kunstopleiding  zijn  gaan  volgen.  Charlie  Berendsen,  Jelle  Bulten,
Valerie  Schreur  en  Bart  van  Haren  vertelden  welke  opleiding  zij
hebben gekozen, hoe dit is bevallen en wat voor een projecten zij nu
doen. 



Bezoekers
In  2013  heeft  het  museum  opnieuw  veel  bezoekers  mogen
ontvangen. Er is echter een lichte daling ten opzichte van 2012 Het
totale bezoekersaantal bedroeg in 2012: 7969. In 2013 is het totale
aantal  7123. Nog steeds is  het streven van het Stadsmuseum om
haar bezoekersaantal te laten stijgen naar 10.000 bezoekers per jaar.

Een  groot  aantal  van  de  bezoekers  heeft  een  aangevraagde
groepsrondleiding  gehad , soms buiten openingstijden, in combinatie
met  een hapje of een drankje in Het Borghuis. In 2012 was dit aantal
flink  gegroeid  in  2013  heeft  deze  groei  zich  doorgezet.  Deze
bezoekers zijn in het jaaroverzicht verwerkt. 

Jaaroverzicht bezoekersaantallen

Jaar Aantal

2011 6034 (Grutstraat (1 januari t/m 30 april): 1590, 
Het Oude Postkantoor: (1 juli t/m 31 december): 
4444)

2012 7969

2013 7123

Hieronder is in de tabel per maand het aantal bezoekers in 2013 te

zien en daarbij uitgesplitst naar verschillende soorten bezoekers.
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Januari 218 183 83 82 566

Februari 197 252 18 127 594

Maart 71 137 29 44 281

April 136+
204 
(€1,-)

126 115 129 710

Klaartje en 
kees

580ll à 
€2,00

Mei 143 144 115 67 469

Juni 65 96 64 68 17 29 339

Juli 119 120 67 39 131 7 483

Augustus 96 142 42 18 37 7 342

September 99 104 467 36 133 - 839

Oktober 119 226 323 119 174 6 967

November 118 167 108 21 107 - 521

December 48 137 65 33 146 3 432

Totaal 1633 1834 149
6

783 7123



Hieronder een overzicht van het aantal bezoekers per tentoonstelling.

Datum tentoonstelling Aantal bezoekers

11 januari t/m 3 
maart

Homan, Jan en Jetty 923

8 maart t/m 21 
april

Klaartje en Kees 580ll + 807 (incl. 
museumweekend) =
1387

26 april t/m 2 
juni

De Mens in de Kunst 657

7 juni t/m 7 juli 3x1 412

12 juli t/m 25 
augustus

Profiteert van deze 
aanbieding

673

30 augustus t/m 
13 oktober

Het oude postkantoor 606+483 (Open 
monumentendag en 
CultuurKwartier) 
=1089

17 oktober t/m 1 
november

APA 426+143 (Gelderse 
Museumdag)=569

3 t/m 17 
november

HartPainting 502

22 november t/m
2 februari 2014

Ontwerpers uit de 
Achterhoek presenteren: 
MODE 

1089

In  Het  Oude  Postkantoor  wordt  entree  geheven  op  een
toegangskaartje: Eind 2012, begin 2013 is besloten de entreeprijs
van € 3,00 p.p.  incl.  een kopje koffie  of  thee in Het Borghuis, te
verhogen  naar  €  4,50.  Museumkaart,  donateurs  van  het
Stadsmuseum en het Borghuis en jongeren tot 16 jaar hebben gratis
toegang.

Eind  2012  is  ook  besloten  de  openingstijden  van  het  museum te
verruimen en beter te laten aansluiten bij de openingstijden van het
Borghuis. De openingstijden zijn veranderd van dinsdag t/m zondag
13.00 tot 17.00 uur naar dinsdag t/m zaterdag 11.00 tot 17.00 uur
en zondag 13.00 tot 17.00 uur. Na een proefperiode van een half jaar,
is besloten deze tijden zo te laten, omdat het aantal bezoekers dat 's
ochtends het museum bezoekt ongeveer even groot is al het aantal
dat 's middags komt. 
   



Kunstuitleen
In  oktober  2012  is  het  Stadsmuseum begonnen  met  Kunstuitleen
Stadsmuseum.  In  2013  is  de  collectie  van  de  kunstuitleen verder
uitgebreid  met  onder  andere  veel  nieuwe  werk  van  hedendaagse
kunstenaars  uit  de  regio.   Daarnaast  zijn  ook  een  aantal  nieuwe
vrijwilligers aangetrokken en heeft de kunstuitleen deelgenomen aan
verschillende  kunstevenementen  in  de  regio,  bijvoorbeeld
Huntenkunst.  Daarnaast heeft de kunstuitleen tijdelijk beschikking
gehad  over  een  extra  expositieruimte  via  Sité  Woondiensten.  Dit
leverde veel extra aandacht op voor de kunstuitleen. 

Tijdens de opening van het CultuurKwartier Doetinchem werd deze
extra  ruimte  aan  het  Erdbrinkplein  in  gebruik  genomen.  Berna
Bonekamp, coördinator van Kunstuitleen Stadsmuseum was al enige
tijd op zoek naar een extra ruimte om meer van de collectie van de
kunstuitleen te kunnen tonen aan publiek. Graag wilde ze gebruik
maken van leegstaande panden in het centrum. Berna Bonekamp: “Je
kunt het een Pop-up galerie noemen. We zijn zeer content over de
ruimte en zeer tevreden over de samenwerking met Sité. Ik hoop dat
we hierna weer een (leegstand) pand krijgen aangeboden om tijdelijk
onze  kunstuitleencollectie  te  kunnen  tonen.  Het  meest  ideale  is
natuurlijk om een tentoonstellingsruimte voor een langere periode te
kunnen  gebruiken,  met  een  educatieruimte  en  een  projectruimte
zodat we ook activiteiten rondom kunst kunnen organiseren.”

Activiteiten van de kunstuitleen 

23 maart:
Tweede  Dag  van  de  Kunstuitleen.  Extra  activiteiten  en  speciale
aanbiedingen voor nieuwe leners. 

24 november:

Derde  Dag  van  de  Kunstuitleen.  Extra  activiteiten  en  speciale
aanbiedingen voor nieuwe leners. 

27 en 28 april:

Vierde editie Kunst & Designweekend. Het doel van deze dagen is een
zichtbare  verbinding  leggen  tussen  publiek,  bedrijven  en
professionele kunstenaars/ontwerpers, die een band hebben met de
Achterhoek. Het is een toegankelijke manier om bezoekers kennis te
laten maken met verschillende disciplines van design en kunst. Bij
Kunstuitleen  Stadsmuseum  werden  dat  weekend  ook  speciale
activiteiten  georganiseerd.  Zoals  aanwezige  kunstenaars  en
workshops.

24, 25 en 26 mei:
Huntenkunst. Op  het  DRU  industriepark  in  Ulft  werd  de
eenentwintigste  editie  van  Huntenkunst  gehouden,  met  vele
kunstenaars. Elk jaar staat er bij Huntenkunst een land centraal. Dit
jaar  is  dat  Litouwen. Twaalf,  door de ballotagecommissie gekozen,
Litouwse kunstenaars zullen hun werk exposeren. Samen met bijna
200  andere  kunstenaars  uit  meer  dan  25  landen.  Zij
vertegenwoordigen alle disciplines van eigentijdse beeldende kunst.
Tekeningen,  schilderijen,  fotografie,  ruimtelijke  objecten,
beeldhouwkunst  en  keramiek,  alles  zal  te  zien  zijn.  Bijzondere
combinaties van kunstvormen ontstaan als verschillende technieken
elkaar raken. Kunst is grenzeloos.   Ook Kunstuitleen Stadsmuseum
had een stand op deze internationale kunstbeurs.



Winkel en webwinkel
Net als de kunstuitleen is in oktober 2012 gestart met de vernieuwde
museumwinkel.  In  deze  winkel  lagen  voorheen  alleen  een  aantal
regionale  publicaties,  maar  in  de  nieuwe  uitvoering  is  het  aantal
producten flink uitgebreid met meerdere regionale en kunstboeken,
design-  en  kunstartikelen,  souvenirs  en  met  name  ook
ansichtkaarten.  In  2013  zijn  er  een  aantal  nieuwe  producten  bij
gekomen en het aantal verkopen van de winkel stijgt. Steeds meer
mensen zijn op de hoogte van het bestaan van de museumwinkel en
komen speciaal om cadeaus te kopen. 

Naast de uitbreiding van de museumwinkel heeft het Stadsmuseum in
2013  ook  deelgenomen  aan  een  pilot  van  Cooperatie  Erfgoed
Gelderland;  de  MijnGelderland Webwinkel.  De  MG-webwinkel  is  de
webwinkel  van de leden van de coöperatie  Erfgoed Gelderland.  In
deze  webwinkel  kunnen  de  leden  hun  producten  aanbieden.  De
webwinkel stimuleert het cultureel ondernemerschap van de leden en

draagt  bij  aan  de  collectieve  promotie  van  het  erfgoed  van
Gelderland. De Gelderse erfgoedorganisaties bundelen hun krachten
in het ondernemerschap. 

Voordeel van het samenwerken in één webwinkel is dat partners met
weinig eigen producten wel kunnen verkopen via de webwinkel. De
vaste  lasten  worden  samen  gedeeld.  Voor  de  realisatie  van  MG
webwinkel  wordt  samengewerkt  met  Museumwebwinkels.nl.  Een
bedrijf  dat  zich  specialiseert  in  het  opzetten van webwinkels  voor
musea en ondersteunt met  Webwinkel  Gelderland projectplan april
2013  marketingadviezen.  Belangrijk  aan  een  webwinkel  in  de
erfgoedsector is, dat het niet alleen en allereerst een mogelijkheid is
om geld te verdienen. Door als erfgoedorganisatie zichtbaar te zijn
via een nieuw medium als een webwinkel kun je je onderscheiden,
een jongere doelgroep aantrekken en zichtbaar  zijn op nieuwe en
onverwachte plaatsen.

In de eerste helft  van 2013 is  de webwinkel  met alle  deelnemers
besproken en gevuld. Vanaf de zomer was de webwinkel op proef in
de  lucht  en  in  oktober  2013  werd  de  webwinkel  officieel
gepresenteerd. 



Publiciteit
Net  als  in  2012  hebben  het  Stadsmuseum  Doetinchem  en
Kunstuitleen Stadsmuseum, in 2013 gestreefd naar een groter bereik
met  hun  publiciteitsmiddelen.  Naast  de  bestaande  middelen,
waaronder  websites  (www.stadsmuseumdoetinchem.nl en
www.kunstuitleenstadsmuseum.nl),  persberichten,  posters,  flyers,
folders en uitnodigingen,  is  het  Stadsmuseum dit  jaar  ook gestart
met een aantal nieuwe kanalen. 

In juli is gestart met een Facebook-pagina voor het museum en de
kunstuitleen.  Hierop  worden  berichten  geplaatst  over
tentoonstellingen, activiteiten en nieuwsitems. Daarnaast gestart met
een emailnieuwsbrief. Vanaf juli werd deze alleen opgemaakt in het
emailprogramma zelf, maar in december is gestart met de opmaakt

van de nieuwsbrief in een speciaal programma (MailChimp) waardoor
de nieuwsbrief er professioneel uitziet. Geinteresseerden kunnen zich
aanmelden voor de nieuwsbrief bij de balie, via de website en via de
Facebook-pagina van het museum. Onderwerpen in de nieuwsbrief
zijn onder andere de tentoonstellingen en activiteiten.  

Nieuw in  2013 zijn  ook de  artikelen  die  het  Stadsmuseum in  het
maandelijkse  blad  de  Waterspiegel  mag  plaatsen.  Dit  blad  wordt
verspreidt in de wijken De Huet en Dichteren in een oplage van 4000
stuks. Het museum mag een halve pagina naar eigen inzicht vullen. 

De  persberichten zijn  in  2013 goed opgepakt  door,  met  name de
lokale, media. Bijna alle berichten zijn geplaatst in De Gelderlander,
Doetinchem's  Vizier  en  Gelderse  Post.  Ook  werden  regelmatig
aanvragen gedaan voor interviews bij lokale radiozenders zoals Gelre
FM, Radio Ideaal, Optimaal FM en Radio Gelderland. Daarnaast was er
televisieaandacht voor het LEGO-model van Villa Ruimzicht gemaakt
door Erwin ter Voert, de maquette en bombardementen in verband
met 4 mei en de tentoonstelling Klaartje en Kees. 

 

http://www.kunstuitleenstadsmuseum.nl/
http://www.stadsmuseumdoetinchem.nl/


Externe contacten
In 2013 kwam het Stadsmuseum en de Kunstuitleen in samenwerking
met diverse andere organisaties en instellingen tot een aantal mooie
resultaten. Zo ontstond er  naar aanleiding van samenwerking tijdens
Gelderse Museumdag  een passe-partout met het Openbaar Vervoer
Museum.  Vanaf  1  juni  kunnen  bezoekers  die  het  Stadsmuseum
Doetinchem hebben bezocht voor € 1,00 naar het Openbaar Vervoer
Museum en andersom. Bij aankoop van een entreebewijs voor het
ene museum, kan  een extra kaartje worden gekocht waarmee het
collega- museum op dezelfde dag te bezoeken is. Met jong en oud
kan  zo  een  complete  dag  in  de  musea  van  Doetinchem  worden
doorgebracht.

In  samenwerking  met  de  Gruitpoort,  Schouwburg  Amphion,  Hotel
Villa  Ruimzicht,  Het  Borghuis,  Jt  biospcoop  Doetinchem  en
communicatie  bureau  Sterk!  Is  een  start  gemaakt  met  het
CultuurKwartier Doetinchem. Het CultuurKwartier is een initiatief van
cultureel  ondernemers  op  en  om  het  Lookwartier  dat  door  het
organiseren  van  gezamenlijke  (maatschappelijk  verantwoorde)
evenementen, de wijk, de gemeente Doetinchem en haar inwoners de
culturele hotspot van de regio biedt. Zij willen de handen ineen slaan
om  cultuur  in  Doetinchem  letterlijk  op  de  kaart  te  zetten.  Het
CultuurKwartier  versterkt  niet  alleen  de  samenwerking  tussen  de
verschillende  ondernemers,  maar  vervult  ook  een  belangrijke
maatschappelijke  functie.  Dit  willen  zij  doen  door  gezamenlijk
evenementen te organiseren en hierbij o.a. onderwijsinstellingen en
maatschappelijke projecten te betrekken. Het mes snijdt dus aan vele
kanten;  de  individuele  ondernemers,  de  gemeente  Doetinchem én
haar inwoners hebben profijt van dit initiatief. Door de kwaliteiten van
de ondernemers te bundelen, wordt de prachtige wijk een bruisend
centrum voor de regio.

Daarnaast  waren  er  in  2013  contacten  met  Gelders  Erfgoed  over
behoud en beheer van onze collectie en over de museale eisen op de
nieuwe  locatie.  Met  de  Provincie  Gelderland  was  er  contact  over
regionale samenwerking en met ambtenaren en bestuurders van de
gemeente  Doetinchem  over  diverse  gebouw-,  museum-  en
cultuurgerelateerde onderwerpen. Om de inrichting van het museum
en de kunstuitleen te verbeteren was er contact met OBD (Opleidings
Bedrijf Doetinchem) en het Graafschap College. Tevens is er contact
geweest  met  de  Vrijwilligerscentrale  over  diverse  vacatures  voor
vrijwilligers.  Met de Canadaparkgroep was er regelmatig contact over
de route die werd uitgezet in het Canadapark over de Fort Gary Horse
en  het  ontstaan  van  de  wijk  De  Hoop  en  de  luisterplek  van  de
Liberation Route (beide projecten afgerond in 2014).

Met  de  historische  vereniging  Deutekom,  was  er  contact  over
projecten  binnen  het  museum  de  Doetinchemse  historie  te
verlevendigen.  Nummer  150  van  de  Kronyck  (tijdschrift  van  de
Historische  Verenigingen  Deutekom,  Gander  en  Salehem)  is  een
speciale uitgave. Op vrijdag 13 december werd deze jubileumuitgave
door  schrijver  Ton  Notten  gepresenteerd  bij  de  maquette  in  het



Stadsmuseum Doetinchem. De speciale uitgave is getiteld "Het nabije
verleden"  Aan  de  hand  van  interviews  wordt  teruggeblikt  op
gebeurtenissen uit het midden van de vorige eeuw die destijds veel
publiciteit kregen. 

In het kader van diverse educatieve programma’s en wisselexposities
zijn er contacten geweest met onder meer de stichting EduArt, de
Bibliotheek  Doetinchem,  de  Muziekschool,  Gruitpoort  Kunst  en
Cultuur,  het  Erfgoedcentrum  Achterhoek  en  Liemers,  Achterhoeks
Museum  40-45,  Cultuurpact,  Prima  Donna,  Openbaar
Vervoermuseum, Stichting De Ezelstal, fotoclub Oude IJssel.

Waar  mogelijk  en  wenselijk  worden  deze  contacten  verder
uitgebouwd om zo tot grotere samenwerking te komen.



Interne organisatie

Samenstelling bestuur:
Voorzitter : de heer H.J. van Weeghel  
Secretaris : mevrouw M. de Groen
Penningmeester : de heer R. A. Nieboer 
Leden : mevrouw J.W.J.Th. Ruster-Kock, 

: de heer R.M.B.J. Voorhuis

Bestuursvergaderingen:
Het bestuur kwam in het jaar 2013 twaalf maal bijeen. Deze 
bijeenkomsten waren bestuursvergaderingen en een 
brainstormsessie.

Personeel:
De personeelssamenstelling van het Stadsmuseum is in 2013 gelijk
gebleven aan de situatie eind 2012. Coördinator van het museum is
Evelien Verheij, aangesteld voor 38 uur per week. Coördinator van de
kunstuitleen is Berna Bonekamp, aangesteld voor 15 uur per week.
De overige bezetting van het museum wordt volledig opgevuld met
vrijwilligers. 

Vrijwilligers:
De  groep  vrijwilligers  van  het  Stadsmuseum  bestaat  uit  ca.  45
personen.  Vanwege  de  uitbreiding  van  de  openingsuren  van  het
museum  zijn  in  2013  actief  extra  vrijwilligers  geworven.  De
vrijwilligers  werken  als  suppoost  bij  het  museum  en  daarnaast
hebben zij taken bij verschillende werkgroepen die er binnen het 
museum zijn gevormd in 2012. De vorming van de werkgroepen is
een uitbreiding op de gedeeltelijk al bestaande werkgroepen. Er zijn
onder andere werkgroepen voor collectie beheer, tentoonstellingen, 
rondleidingen,  educatie,  tuinwerkzaamheden,  speciale
museumactiviteiten, vaste collectie en het KinderStadsmuseum. Elke
twee  maanden  wordt  er  een  vergadering  gehouden  met  de
vrijwilligers.

Ook de kunstuitleen wordt grotendeels door vrijwilligers beheerd en
bemand. Hiervoor zijn in 2012 specifiek vrijwilligers geworven. Er zijn

uiteindelijk 15 vrijwilligers voor de kunstuitleen gevonden. Net als bij
het Stadsmuseum worden bij de kunstuitleen de vrijwilligers ingezet
voor  de  suppoostdiensten,  waarbij  zij  de  klanten  te  woord  staan.
Daarnaast zitten er vrijwilligers in de ballotagecommissie, maken zij
rooster en hebben zij ook een educatie en rondleidingen groep. Ook
met de vrijwilligers van de kunstuitleen wordt op regelmatige basis
vergaderd.



Financiën
In 2012 heeft het Stadsmuseum financiële middelen uit verschillende
bronnen gehaald. Een gedeelte van  de inkomsten in voortgekomen
uit de entreegelden van de bezoekers en de vergoedingen voor de
museumkaart door de Museumvereniging. Dit percentage is gestegen
door  de  verhoging  van  de  entreeprijs.  Ook  de  museumwinkel  en
kunstuitleen leveren het museum inkomsten op.

Daarnaast ontvangt het museum van de gemeente Doetinchem een
jaarlijkse subsidie, ook in 2013 was dit het geval. In 2013  is deze
subsidie  nog  aangevuld  met  een  eenmalige  subsidie  voor
deskundigheidsbevordering  voor  de  kunstuitleen.  Deze  is
aangevraagd  op  basis  van  een  plan  met  ambities.  Waarin  onder
andere werd genoemd: 

“Deskundigheidsbevordering  is  een  absolute  noodzaak  om
medewerkers  en  vrijwilligers  mee  te  laten  groeien  met  de
veranderingen  en  vernieuwingen  (Kunstuitleen,  kunstwinkel,
museumwinkel). Stadsmuseum Doetinchem wil daarom investeren in
haar  vrijwilligers  en  deze  groep  inzetbaar  houden  door
professionaliseren,  daarin  meegaand  met  de  veranderingen  die  al
ingezet zijn en verder zullen worden doorgevoerd. Dit  door middel
van:

 Kennis van museumverhaal en collectie 
 Presentatie van collectie/inrichting van tentoonstellingen 
 Organisatie van activiteiten 
 Creatieve vertaalslag van idee naar activiteit
 PR/marketing
 Ontsluiten van de collectie voor publiek.

Het  traject  van  deskundigheidsbevordering  omvat  trainingen  door
externen  (o.a.  gastvrijheid,  digitalisering,  verlevendiging,
marketing/pr),  het  kijken  bij  andere  erfgoedinstellingen  en
inhoudelijke bijscholing door zowel intern als extern betrokkenen.”

In  2012  heeft  Historische  vereniging  Deutekom,  net  als  het
Coöperatiefonds  Rabobank Graafschap-Midden  het  projectplan  voor

de uitbreiding van de inrichting de uitbreiding van de inrichting van
de  Stijlkamer  financieel  ondersteund.  De  donateurs  van   het
Stadsmuseum  leveren  ook  een  mooie  financiële  bijdrage  en
verschillende  bedrijven  hebben  het  museum  een  warm  hart
toegedragen door middel van schenkingen. Daarnaast is het museum
actief op zoek gegaan naar sponsoring, zowel geldelijke als in natura.
Kroese  Wevers  is  een  van  de  sponsors.  Ook  de  verhuur  van  de
Stijlkamer in het museum voor vergaderingen en etentjes, is in 2013
toegenomen. Dit levert het museum ook extra financiële middelen op.

Zie voor de exacte cijfers de jaarrekening 2013. 


