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Voorwoord 

Het eerste jaar als directeur van stichting Stadsmuseum zit erop. Het is om gevlogen.  

Belangrijke audit voor het museum stond op de agenda. Veel werk moest er nog voor 

worden verricht. Dat is met vele vrijwilligers en onder begeleiding van Charlotte van Dijk van 

Erfgoed Gelderland, gedaan. En gelukt. Eind van het jaar kregen we het bericht dat we met 

‘glans’ geslaagd zijn voor de audit. Dat hebben we te danken aan al die inzet van die trouwe 

vrijwilligers die zich al jaren inzetten voor ‘hun & ons’ museum.  

In 2018 is door mij veel tijd en aandacht geschonken aan het opbouwen en uitbreiden van 

het netwerk en het zichtbaar maken van het museum in en voor Doetinchem. De vondst van 

de kazemat in november 2018 heeft ertoe bijgedragen dat wij als museum – want wij 

vertellen het verhaal van de kazemat- in the picture kwamen te staan. Daar zijn we op 

ingesprongen door ons ook als ‘kennisorganisatie’ te profileren op historisch gebied. 

Naast dat wij een museale taak vervullen, is de maatschappelijke waarde van groot belang. 

Bijna 80 vrijwilligers zetten zich op enige wijze vrijwillig in voor onze Stichting. Dat is een 

hoog aantal. Mensen die hun (soms kostbare) vrije tijd investeren met hart en ziel als 

vrijwilliger zijn de ankers van onze organisatie.  

Door de drukte rondom de audit, de exposities, die grotendeels al gepland waren voor mijn 

tijd, ben ik in het diepe gesprongen. Met de beschikbare uren die ik heb (18 uur per week) 

voor alle drie onderdelen, schiet ik tekort. Oftewel naar buiten toe, of in de organisatie zelf. 

Dat gegeven is niet nieuw. Mijn voorganger(s) is het net zo vergaan. De balans vinden, in de 

wetenschap voortdurend tekort te schieten tussen binnen-en buiten, is een constante 

afweging. Al met al ben ik blij en trots dat het eerste jaar erop zit. Dat we geslaagd zijn voor 

de audit én dat Doetinchem heeft mogen genieten van een stukje historie, verborgen in de 

stad waardoor de trots onder de inwoners voor hun stad, is toegenomen. Als directeur ben 

je een schaap met vijf poten. Daar waar nodig is, help je. Daar waar mogelijk is, ondersteun 

je. Daar waar behoefte is, luister je. Daar waar raad en advies gevraagd wordt, geef je. Als  

‘handen uit de mouwen steken’ nodig is, doe je dat! Vandaar dat ik afsluit met een actiefot, 

15 minuten voor de opening van een expositie genomen. Wát een prachtige job!  

 

   Esther Ruesen, directeur 
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Activiteiten 2018 

Tentoonstellingen 

In 2018 hebben de volgende wisseltentoonstellingen plaatsgevonden: 

12 december 2017  t/m 28 januari 2018 : Parels van de Achterhoek                  

Fototentoonstelling met portretten van Prominente Achterhoekers die (wereld)beroemd zijn 

geworden. Het verhaal achter de foto werd ook verteld. De expositie werd geopend door Annemarie 

Jorritsma. Samen met Nout Wellink ondernam ook zij de pittige tocht door sneeuwbuien naar ons 

museum. Ook was er een bijeenkomst in het Amphion waar het boek aan hen beiden en diverse 

andere bekende Achterhoekers werd aangeboden. Zowel het Amphion als het Stadsmuseum zijn 

deelnemers van het Cultuurkwartier in Doetinchem. 

 

 

 

2 februari t/m 25 maart: Doetinchem Design Expo 

 

In samenwerking met  kunstenaarsnetwerk het WEB te Doetinchem heeft in 2018 de vierde editie 

van de Doetinchem Design Expo plaatsgevonden.  Een commissie, samengesteld vanuit Het WEB en 

het Stadsmuseum heeft in 2018 de eindexamenexposities van de ArtEZ Arnhem en de Design 

Academy in Eindhoven bezocht en voor deze editie een negental  interessante jonge 

kunstenaars/(mode) designers uitgenodigd. Ook dit jaar is mode aan de expo toegevoegd.  

Het WEB en het Stadsmuseum willen niet alleen jong talent een podium te bieden, maar  

Doetinchem en omstreken ook  kennis laten maken met verfrissende, interessante en prikkelende 

kunstvoorwerpen en designproducten. 
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1 april t/m 20 mei: Benhanan Jacob Gast en Cees Kortlang 

Benhanan Jacob Gast (1963) werd geboren in Rotterdam als vierde kind in een kunstenaarsfamilie 

van acht kinderen. Hij studeerde af aan de Rijks Hogere Tropische Landbouwschool in Deventer 

enverder studeerde hij nog Geologie in Wageningen. Daarna woonde en werkte hij (internationaal) 

op verschillende plekken. Kort na de tsunami overkomt hem begin 2005 in Thailand een ernstig 

ongeluk, terwijl hij achter op een brommer zit. De bestuurder laat hem bewusteloos achter en het is 

aan de getatoeëerde gegevens op zijn voetzool te danken dat hij kan worden geïdentificeerd en zijn 

ouders gewaarschuwd kunnen worden. Benhanan houdt aan het ongeluk hersenletsel over. Dit 

betekent een ommezwaai in zijn leven. Waar hij voorheen geen tijd voor had – het maken van kunst 

– komt nu tot ontplooiing en dat maakt hem gelukkig. Inmiddels is hij een bekende Doetinchemse 

kunstenaar. Hij gaat drie dagen per week naar Arnhem, waar hij in Atelier 23 werkt met verschillende 

technieken zoals schilderen, en het maken van linosneden en keramiek. Daarnaast maakt hij 

zeefdrukken. Mede vanwege de fraaie karakters verwerkt hij teksten in het Arabisch en Hindi. 

Belangrijk in het kleurrijke en aansprekende werk van Benhanan is het gevoel van betrokkenheid bij 

de samenleving, gecombineerd met historisch besef.  

In de tweede helft van de 80-er jaren kwam Benhanan in aanraking met het werk van Cees Kortlang. 

Bij een medestudent (dochter van broer Fokko Kortlang) zag hij een ets van Cees. Een ontmoeting 

volgde en zo werd het contact geboren en dit is daarna alleen maar sterker geworden. Met deze 

dubbel- tentoonstelling gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Cees Kortlang (1926 - 2008) 

werd geboren te Harderwijk. Na het afronden van de H.B.S. studeerde hij aan de Koninklijke 

Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag, waar hij het hoofdvak tekenen volgde. Hij woonde en 

werkte lange tijd in de atelierwoningen in de Zomerdijkstraat te Amsterdam, omringd door andere 

kunstenaars, maar was ook veelvuldig in het buitenland te vinden. In 1992 verhuisde hij naar Ermelo. 

Het grootste deel van zijn werk bestaat uit etsen, schilderijen en gouaches, maar hij heeft ook litho’s, 

inkttekeningen en collages gemaakt. Een serie van 950 unieke etsen vervaardigde hij door de 

etsplaat zelf te bewerken, in stukken te snijden en te variëren met de inwerkingstijd van het zuur. 

Ook drukte hij verschillende etsen in verscheidene combinaties over elkaar. Grote (emotionele) 

verliezen hebben invloed op zijn latere werk. Dieptepunt vormt het verlies van zijn dochter Karin, die 

in 1997 samen met haar vriend een vliegtuigongeluk in Venezuela niet overleeft. Beiden zijn nooit 

gevonden. Karin was arts. Na het overlijden van Cees is zijn werk ondergebracht in de Karin Kortlang 

Stichting. De Karin Kortlang Stichting heeft als doel om het oeuvre van Cees Kortlang te beheren. 

Beide kunstenaars hebben groot verlies verhaal dat van grote invloed is geweest op hun werk als 

kunstenaars. Met deze expositie worden de persoonlijke verhalen van Benhanan en Kees vertelt aan 

de hand van hun werk.  
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Benhanan met gasten tijdens de opening 

 

 

1 juni t/m 1 juli : 3 x 1 

 

 

Jaarlijks terugkerende tentoonstelling met eindexamenwerk van leerlingen van de drie 

Doetinchemse middelbare scholen: Ulenhof College, Ludger College en Rietveld Lyceum. 

Het Stadsmuseum Doetinchem wil graag een podium bieden aan getalenteerde jeugd. De 

tentoonstelling 3 X 1 is voor de leerlingen een mooie gelegenheid om op een andere manier kennis 

te maken met het museum. Ze zijn nu geen bezoeker, maar de kunstenaar zelf. Daarnaast is het 

tentoonstellen van hun eigen werk een mooie gelegenheid om aan vrienden en familie te laten zien 

waar zij het hele jaar aan hebben gewerkt. De tegenvallende bezoekersaantallen roept de vraag op 

voor 2019 of deze expositie nog haalbaar is. Veel werk wordt verzet voor een relatief korte 

tentoonstellingsperiode, waarbij de laatste jaren een daling van de bezoekers te zien is aan deze 

expositie.  
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opening 3 x 1, directeur Esther Ruesen in gesprek met één van de jongeren  
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12 juli i t/ m 30 september: Alles uit de kast!  

 

 

 

 

 

  
Charlotte van Dijk samen met Leida van Aken (vrijwilliger, niet op de foto) de makers van de 

tentoonstelling ‘Alles uit de kast’. 

Het depot van het museum is doorgekamd en Alles is uit de kast gehaald wat de moeite 

waard is om te laten zien. Leide van Aken en Charlotte van Dijk zijn de makers van deze 

expositie geweest en hebben de topstukken uit het depot tentoongesteld tijdens de 

zomermaanden.  
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2 oktober  t/ m 2 december: Kunst Boven de Bank 

    

 

 
opening verricht door burgemeester Mark Boumans (links) .Anwar Lasadoon (met microfoon) vertelt 

waarom hij zijn kunstwerk heeft uitgezocht.  

De Kunstuitleen heeft voor twee maanden de expositie ruimte van het museum ingericht met een 

expositie Kunst boven de Bank. De vrijwilligers van de kunstuitleen hebben dit format bedacht. Een 

bekende Doetinchemmer (regionaal) zoekt een kunstwerk uit de collectie uit. En vertelt wat 

hem/haar aanspreekt aan dit werk. De betreffende kunstenaar is gevraagd wat meer werken erom 

heen te verzamelen. En een vormgever (regionaal) is gevraagd de ruimte in te richten passend bij het 

kunstwerk en het verhaal eromheen. Dat heeft geleid tot een afwisselende, expositie waarin mooie 

verbindingen zijn gemaakt tussen mensen en verhalen, middels kunst.  

 



9 
 

  
Mariël Kampshoff, één van de kunstenaars bij Kunst boven de Bank 

 
Wouke van Scherrenburg, één van de bn’ers van Kunst boven de Bank 
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November 2018: Pop-up tentoonstelling over de Kazemat 

  

Tijdens werkzaamheden aan de Terborgseweg begin november stuitte men op 

archeologische vondsten. Één van de kazematten die Doetinchem rijk is (weliswaar onder de 

grond) kwam bloot te liggen tijdens het vernieuwen van het riool. De archeoloog ter plekke 

bracht dit nieuws op Facebook naar buiten en toen verspreidde zich het nieuws als een 

lopend vuurtje. Veel belangstelling uit de samenleving voor de vondst. Media aandacht en 

de werkzaamheden werden op die plek tijdelijk gestaakt in verband met nader onderzoek. 

Het museum speelde er op in door een pop-up tentoonstelling beneden in te richten. De 

archeoloog uit te nodigen te komen vertellen (ook aan scholen) en twee open avonden te 

houden. Dit alles in nauwe en goede afstemming met de gemeente.  

 

                        

 

 

 



11 
 

7 december t/m 6 januari 2019: Achterhoekse Stillevens 

 

 

 
 

  
opening door wethouder Maureen Sluiter (rechts Louise te Poele)  
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                       het stilleven van de gemeente Doetinchem 

Louise ten Poele heeft vanuit het Cultuurpact de opdracht gekregen om negen stillevens te maken. 

Van elke gemeente een stilleven op de wijze waarop zij dat doet. Middels fotografie. Waarop 

kenmerken van desbetreffende gemeente staan. Zo zijn er negen stillevens tot stand gekomen die 

rondgereisd hebben door deze gemeenten. In Doetinchem is de expositie hiervan in het 

Stadsmuseum geweest.  

 

 

 

KinderStadsmuseum 

 

 

Regelmatig mogen in het Kinderstadsmuseum gedurende een aantal weken kinderen/ jongeren hun 

verzameling laten zien. Zo zijn er tentoonstellingen geweest van: pokemon, Volkswagenbusjes en 

kerststallen. 
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Educatie 

1 Missie: 

Educatie binnen Stadsmuseum Doetinchem is het overdragen van kennis en inzicht, maar ook het 

aanleren van creatieve vaardigheden en plezier beleven aan kennis en schoonheid van erfgoed. Met 

educatie inzetten op het publiek van de toekomst. Door een steeds actiever educatiebeleid te 

voeren, wordt de positie als kenniscentrum van het museum versterkt. Geschiedenis en erfgoed 

hoeven niet saai te zijn. Kennis van de lokale geschiedenis is nodig om straks een goed 

geïnformeerde volwassene te zijn die kan functioneren in een steeds complexere wereld. 

2 Visie verleden/ nu: 

In 2017 hebben we een ‘professionaliserings-slag’ gemaakt door aan te haken bij “Reizen in de tijd”, 

ontwikkeld door Erfgoed Gelderland.  Een doorlopende leerlijn voor het basisonderwijs in heel 

Gelderland. 

Reizen in de Tijd:  

Het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum en Stadsmuseum Doetinchem ontwikkelen binnen de 

leerlijn Reizen in de Tijd (www.reizenindetijd.nl) nieuwe bezoeklessen voor het basisonderwijs. Deze 

lessen zijn vanaf schooljaar 2017-2018 via Cultuur & School Doetinchem te reserveren. Daar hebben 

scholen met veel positieve feedback gebruik van gemaakt.  

Reizen in de Tijd is een Gelderse leerlijn cultuureducatie met erfgoed als drager. De leerlijn werkt 

met twee rode draden, ‘Wie ben ik?’ en ‘Wie wat bewaard…’. Aan deze rode draden zijn in totaal 11 

thema’s verbonden van groep 1 t/m 8. Deze thema’s zijn heel breed gekozen en gaan bijvoorbeeld 

over je verzameling, wat je eet, hoe je woont en je omgeving. Scholen hebben hiermee de 

mogelijkheid om deze thema’s te combineren met onderwerpen die bij Oriëntatie op jezelf en de 

wereld of binnen cultuureducatie aan bod komen. Doel van de leerlijn is om een band op te bouwen 

tussen de scholen en de lokale culturele aanbieders. 

Stadsmuseum Doetinchem biedt een bezoekles aan voor groep 8 binnen het thema ‘Om niet te 

vergeten’ over de Tweede Wereldoorlog. De maquette van Doetinchem van voor de oorlog en de 

beelden van het bombardement van de stad in 1940 vormen hierin de leidraad. Daarnaast heeft het 

museum meerdere mogelijkheden om binnen het verhaal en de collectie van het museum aan te 

sluiten op de thema’s van Reizen in de Tijd, zo biedt het museum ook een les aan binnen het thema 

Kunstschatten. Deze les is voor de groep 6/7 maar ook andere groepen kunnen deze les volgen. 

Bij de museum balie is voor de kinderen een speurtocht beschikbaar waarmee kinderen het museum 

kunnen ontdekken. Ook hier is in 2018 weer veel gebruik van gemaakt. 

Het oude klaslokaal boven spreekt voor kinderen tot de verbeelding. Terug in de tijd vertellen 

vrijwilligers enthousiast hoe het vroeger in de les aan toe ging.  

 

 

 

https://owa.werkonline.nu/owa/redir.aspx?C=sWRESuM8QeJDxxe4_1d3gaVkgJPgB0hK1m6bXPax2Mv5zWdx4rTVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.reizenindetijd.nl
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Publieksactiviteiten in 2018 

Rondom tentoonstellingen probeert het museum altijd een interessante randprogrammering aan te 

bieden met diverse publieksactiviteiten in de vorm van lezingen, workshops en speciale 

rondleidingen. Doorgaans betreft het hier activiteiten voor volwassenen.  

Tijdens de Doetinchem Design Expo organiseerde het Stadsmuseum in het kader van de Doetinchem 

Design Expo in samenwerking met Design Café Achterhoek een interactieve designtour in het 

museum. Een exposanten werd uitgenodigd in gesprek te gaan met geïnteresseerden over hun visie 

en werk. Een interessante leerzame avond met talentvolle inspirerende ontwerpers gehouden in het 

Borghuis.  

Rondom de bombardementen op Doetinchem op 19, 22 en 23 maart (1945) zijn er op zondag in het 

museum tal van activiteiten georganiseerd. In samenwerking met Karel Berkhuysen zijn er lezingen 

verzorgd, in de stijlkamer vertelde Herbert Kleispass van Heimat Verein Emmerich over de 

bombardementen op Emmerich in oktober 1944. Waardoor 80% van de stad Emmerich vernietigd 

werd. Veel mensen wisten dit niet. Het museum heeft zich tot doel gesteld ook dit verhaal, in de 

toekomst bij de herdenkingen van de bombardementen onder de aandacht te blijven brengen. 

Waarbij de persoonlijke verhalen van mensen centraal staan.  

 

Landelijke activiteiten 

Ook in 2018 heeft het Stadsmuseum deelgenomen aan diverse landelijke activiteiten zoals het 

Museum Weekend, Open Monumentendag en de Gelderse Museumdag. Deze landelijke activiteiten 

zijn erop gericht extra aandacht te genereren voor kunst, erfgoed en cultuur.  

 

Stadsmuseum Doetinchem heeft als lid van de coöperatie Erfgoed Gelderland meegedaan aan het 

project 'Verhaal van Gelderland'. Het museum leverde een vijftal objecten aan: objectinformatie en 

beeldmateriaal ter inventarisatie en voor de HAN om mee te gaan werken. De HAN ( Hogeschool 

Arnhem en Nijmegen ) ontwikkelde een pilot voor VR beleving en een pilot voor een mogelijke 

website. Op de website van Erfgoed Gelderland zijn twee filmpjes te zien met beeldmateriaal van 

objecten van Stadsmuseum Doetinchem. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uq7tmugw9LE&feature=youtu.be 

https://erfgoedgelderland.nl/nieuws/verhaal-van-gelderland-gepresenteerd/ 

 

Het depot van het Stadsmuseum opende de deuren bij Open Monumentendag. Dit tot grote 
waardering van de bezoekers. Die in grote getale werden rondgeleid door het depot.  

 

https://owa.werkonline.nu/owa/redir.aspx?C=VnSzjYjBqxyjf5TrRu6-CRWP7ZilK_MiAv3M3aKpCe1FvCG5mbXVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dUq7tmugw9LE%26feature%3dyoutu.be
https://owa.werkonline.nu/owa/redir.aspx?C=vCo1m2GkgxgfVKxHlXNrYoFuf9NA1dD9dNb-bQJkU6lFvCG5mbXVCA..&URL=https%3a%2f%2ferfgoedgelderland.nl%2fnieuws%2fverhaal-van-gelderland-gepresenteerd%2f
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Activiteiten Kunstuitleen 

Elke maand zijn er activiteiten als een Meet & Greet met een kunstenaar die in het spotlight staat. 

Hier wordt in de pers aandacht aan besteed alsook digitaal. De avonden worden bezocht door 

kunstliefhebbers. Leden van de kunstuitleen, kunstenaars en ook andere geïnteresseerden. D 

Expositie Kunst Boven de Bank  

Met deze expositie heeft de groep vrijwilligers van de Kunstuitleen de verbinding gemaakt tussen 

regionale kunstenaars, bekende Doetinchememmers en vormgevers. Hierdoor ontstond een 

prachtige, unieke expositie die de (meer)waarde van regionale kunst in de brede zin van het woord 

liet zien. De expositieruimtes werden omgetoverd tot elk een andere sfeer, uitstraling, look-and-feel 

met ieder een eigen verhaal en Kunst boven De Bank. Aan deze expositie werden een aantal 

Meet&Greet avonden gekoppeld.  

 

Activiteiten VVV  

In 2018 organiseerde de VVV voor de derde keer de Doetinchemse Fietsdagen.  In het 

Pinksterweekend konden geïnteresseerden verschillende speciaal ontwikkelde fietsroutes fietsen die 

af te halen waren bij de VVV. Er zijn circa 400 fietsroutes afgenomen, voorafgaand de 

fietsdagen.  Mede door ondersteuning vanuit de gemeente en sponsoring van diverse bedrijven 

(waaronder Rabobank) konden de tweede Doetinchemse Fietsdagen op een succesvolle manier 

worden uitgerold.   

Voor het derde jaar, heeft de VVV de redactie verzorgd van de vrijetijdkrant.nl Doetinchem. De krant 

komt twee keer per jaar uit en is gericht op de vele activiteiten die plaatsvinden in Doetinchem; 

inclusief de evenementenagenda. In elke uitgave wordt één pagina gevuld met informatie over de 

VVV Doetinchem. De oplage van de krant is 23.000 en wordt huis-aan-huis verspreid. 

De contacten met Achterhoek Toerisme zijn aangehaald en de in het verschiet liggende 

ontwikkelingen voor de VVV’s in de Achterhoek worden op de vo 

 

Bezoekers  

Het totale bezoekersaantal bedroeg in 2018  5535. Ten opzichte van vorig jaar (5463 bezoekers)  een 

zeer kleine stijging. Als hierbij de bezoekersaantallen van de VVV over 2018 van 4.800  worden 

opgeteld, komt het bezoekersaantal voor het Oude Postkantoor op 10.335 in 2018. In 2017 was dit 

11.931.  

De maand en juni, juli en september trokken minder bezoekers dan in 2017. Het aantal deelnemers 

aan stadswandelingen en het aantal groepen laten een lichte stijging zien. Zeker in de 

zomermaanden.   

In 2018 is het weekend van Open Monumentendag niet meegerekend in de bezoekersaantallen. Dit 

geeft een vertekend beeld omdat voorgaande jaren dit weekend (gratis toegankelijk) wel meegeteld 

is. De zomer van 2018 was een warme zomer in de maanden juli en augustus.  
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Tijdens de zomervakantie hebben we gratis toegang verleend. Omdat we met de expositie ‘Alles uit 

de Kast’ veel objecten uit het depot hebben gehaald, waren de kosten voor deze expositie relatief 

laag.  

 

Publiciteit 

In 2018 heeft het museum weer volop geprobeerd in de publiciteit te staan.  

Kranten, radio en televisie wisten het Stadsmuseum, de Kunstuitleen en de VVV te vinden. 

Persberichten waarin onze tentoonstellingen en activiteiten worden aangekondigd werden 

veelvuldig geplaatst in de regionale media.  Door de wisselingen van de directeuren zijn er ook 

onrustige sferen gecreëerd in de pers. Dat is vervelend en vooral voor de vrijwilligers lastig. Voor 

2018 was het dan ook belangrijk dat de continuïteit gewaarborgd werd in de directie zodat het 

vertrouwen kon herstellen en de rust kon wederkeren.  

Naast bovenstaande PR-activiteiten blijven het Stadsmuseum, de Kunstuitleen en de VVV actief op 

hun eigen sociale media-kanalen en websites. Twitter account is aangemaakt net als Instagram en de 

Facebook pagina is vernieuwd.  

          

interview met omroep Gelderland inzake vondst Kazemat & een reactie van een bezoeker op 

Facebook pagina van het museum achtergelaten.  

 

Externe contacten & de Audit 

Evenals voorgaande jaren zijn de contacten met Erfgoed Gelderland over behoud en beheer van onze 

collectie en museale eisen voortgezet. De directeur actief deel aan het directeurenoverleg Kleine 

musea. Dit overleg wordt geïnitieerd vanuit Erfgoed Gelderland. Tijdens dit netwerkoverleg wordt 

kennis uitgewisseld, gezamenlijke acties bedacht, gemeenschappelijke thema’s aangepakt en 

besproken.  

Met de Provincie was er incidenteel contact over regionale samenwerking en met ambtenaren en 

bestuurders van de gemeente Doetinchem was veelvuldig overleg over diverse gebouw-, museum- 

en cultuur gerelateerde onderwerpen. De directeur heeft zitting in diverse werkgroepen aangaande 

het Aanvalsplan Binnenstad, 75 jaar Vrijheid 2019-2020, Stichting Doetinchem Herdenkt& Viert. 
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Enkele wethouders, de burgemeester en leden van het college waren aanwezig bij openingen van 

tentoonstellingen.  

Met de Historische Vereniging Deutekom was er ook dit jaar contact over projecten binnen het 

museum. Het contact met Deutekom is voor het museum van grote waarde omdat het Stadsmuseum 

op deze manier in staat is belangrijke projecten te realiseren en gebruik te maken van de expertise 

van de leden van Deutekom op het gebied van historisch onderzoek.  

. 

Audit 

2018 stond in het teken van de aangekondigde audit van het museumvereniging. Voor deze audit 

heeft Charlotte van Dijk (aangetrokken via Erfgoed Gelderland) veel inhoudelijk werk verricht. Samen 

met de directeur is zijn alle benodigde documenten vervaardigd, verzameld en samengesteld. Met de 

werkgroep vaste collectie is keihard gewerkt aan de registratie, zodat alles op orde zou zijn tijdens de 

audit. Die is geweest in juni.  

Eind december, net voor de kerst ontvingen bij het bericht dat we ‘geslaagd’ zijn voor de audit. 

Daarmee blijven we een officieel geregistreerd museum. Daar zijn we niet alleen trots op, maar ook 

enorm blij mee. Veel werk is ervoor verricht door velen. Met een positieve waardering in de brief.  
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Interne Organisatie 

Samenstelling bestuur 

Voorzitter:  de heer M. Penninkhof) 

Secretaris:  mevrouw M. de Groen (eerste helft) daarna mevrouw A. C. Schaaps 

Penningmeester: de heer B. de Kruijk 

Leden:   mevrouw G. Brethouwer 

   mevrouw M. Sontag  

   de heer C. Zonsveld 

 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur kwam in het jaar 2018 10 keer bijeen. 

Personeel 

Directeur: mevrouw  E. Ruesen in dienst 18 uur per week 

Boekhouding: mevrouw G. Derksen-Krebbers in dienst 4 uur per week. 

Collectiebeheer en audit: mevrouw C. van Dijk, op zzp basis voor begeleiding van de audit.  

Vrijwilligers 

Het Stadsmuseum, de Kunstuitleen en de VVV kunnen niet zonder vrijwilligers. De bijna 80 

vrijwilligers zijn werkzaam als baliemedewerker bij het museum, de Kunstuitleen en/of de VVV.  

Er zijn onder andere werkgroepen voor collectiebeheer, tentoonstellingen, back- en front office VVV, 

galerie kunstuitleen, winkel, collectie kunstuitleen, tuinonderhoud, rondleidingen, educatie en 

kinderstadsmuseum.  

Elke twee maanden wordt er een gezamenlijke vergadering gehouden met alle vrijwilligers. 

Daarnaast zijn er structurele overlegmomenten met de verschillende werkgroepen en afdelingen 

zoals de VVV en de Kunstuitleen. 
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Financiën 

Het museum, de Kunstuitleen en de VVV verkrijgen inkomsten uit verschillende bronnen. Naast een 

subsidie van de gemeente Doetinchem genereren de diverse afdelingen eigen inkomsten door 

entreegelden, Museumkaartvergoedingen, en opbrengsten vanuit rondleidingen en educatieve 

lessen. Naast deze inkomsten leveren de donateurs van het museum een essentiële financiële 

bijdrage en verschillende bedrijven hebben het museum ondersteund door middel van schenkingen, 

sponsoring of diensten.  

In het jaar 2018 heeft het Stadsmuseum  diverse fondsen benaderd ter ondersteuning van het 

tentoonstellingsprogramma.  

De exacte cijfers over 2018 worden gepresenteerd in onze jaarrekening.  

 

Toekomstplannen 

2018 stond in het teken van directeurswissel en audit. Voor 2019 proberen we verder te bouwen aan 

een verbreding van het netwerk en verankering van het museum in Doetinchem en bij de inwoners. 

Nieuwe doelgroepen naar het museum trekken en onderzoeken of het museum op een nieuwe wijze 

dichterbij de inwoners van Doetinchem onder de aandacht kan worden gebracht.  

Het aantal exposities zal minder worden maar de kwaliteit en uitstraling per expositie groter en 

beter. Verder wordt 2019 het jaar waarin de directeur kan kijken hoe er doorgebouwd kan worden 

aan een toekomst bestendig museum, VVV en kunstuitleen.  

 

 

COLOFON 

Redactie: Esther Ruesen 

 


