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Missie

Museum Gouda beheert de collectie van de 
stad. Die collectie is op onderdelen uniek 
voor Nederland.
Dat geldt ook voor de (middeleeuwse) stad 
Gouda. Met aansprekende presentaties 
brengen we de collectie en de stad tot leven. 
We verbinden de verhalen die we vertellen 
met het heden. Hiermee willen we bereiken 
dat mensen het museum en Gouda in hun 
hart sluiten. En dat men hun eigen leef- 
omgeving en die van de ander beter begrijpt.

Visie

We willen een culturele ontmoetingsplaats 
zijn voor iedereen in en buiten Gouda.  
We willen mensen met elkaar verbinden,  
een authentieke ervaring bieden en op een  
bijzondere plek laten genieten van schoonheid.

Visie 
en 
missie
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tentoonstellingen die bezocht zou moeten 
worden na heropening van musea op 1 juni. 
Ook prijkte de tentoonstelling op de cover 
van Museumtijdschrift en schreef een van 
de redacteuren er een jubelend stuk over.

Tentoonstellingen verlengd  
en uitgesteld
De drie sluitingen, de sterke daling van het 
aantal bezoekers en de vele gecancelde 
evenementen hebben dit jaar voor een 
substantiële inkomstenderving gezorgd. 
Maar dat niet alleen: we werden gedwongen 
om tentoonstellingen te verlengen en uit te 
stellen. Soms zelfs voor een tweede keer, 
zoals Stilleven, die van 15 november 2019 t/m 
28 februari 2021 – bijna 14 maanden! – heeft 

gestaan. Veel dank is overigens verschuldigd 
aan alle bruikleengevers, die telkens bereid 
bleken hun bruiklenen te verlengen.
 
Coronasteun
Naast het verlengen en verplaatsen van  
tentoonstellingen, hebben we ook diverse 
geplande investeringen uitgesteld. We  
konden op deze manier op de kosten  
besparen. Ook de energie- en elektriciteits-
kosten waren lager. Gecombineerd met  
coronagerelateerde steun van TOGS,  
Kickstart Cultuurfonds, Vereniging  
Rembrandt en Turing Foundation hebben  
we de financiële tegenslag binnen de perken 
weten te houden. Ook hier is grote dank op 
zijn plaats!

2020: het coronajaar
2020 werd natuurlijk getekend door de  
coronacrisis. Het museum is door drie  
sluitingen 110 dagen dicht geweest, de  
doorlopende lockdown in 2021 daarbij  
niet meegerekend. De perioden tussen de 
lockdowns waren, met uitzondering van een 
korte zomerperiode, uitzonderlijk rustig. 
Slechts 23.994 mensen bezochten het 
museum. Terwijl de verwachtingen voor dit 
jaar juist hooggespannen waren. De helft 
van de bezoekers in 2020 ontvingen we vóór 
de eerste lockdown die 13 maart begon. 
23% van alle bezoekers zelfs in één maand: 
februari. Dat kwam vooral door de populaire 
tentoonstelling Stilleven. De Volkskrant 
bestempelde deze in mei als een van de drie 

Voorwoord ‘Het team van Museum Gouda heeft  
enorm veel passie, creativiteit, veerkracht, 
inventiviteit, plezier, werklust, gedrevenheid  
en saamhorigheid getoond. Hierdoor kijken  
we met zijn allen toch terug op een bijzonder  
en mooi jaar.’
Marc de Beyer, directeur

https://museumtijdschrift.nl/winkel/uncategorized/museumtijdschrift-5-2020/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/een-voorproefje-van-drie-exposities-die-we-straks-mogen-bezoeken~v386056/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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Voorwoord

Positiviteit
De coronacrisis en de lockdowns betekenden 
veel thuiswerken. Iets dat we als team goed 
hebben opgepakt. De sluitingen brachten 
ook creativiteit teweeg. Zo kon men op 
Facebook en Instagram stemmen op 
kunstwerken uit onze collectie waarover 
men meer wilde weten. Hier maakten we 
vervolgens zelfgeproduceerde vlogs over. 
En een van de hoogtepunten van het afgelo-
pen jaar was Stip op de horizon. We vroegen 
mensen binnen een format een kunstwerk te 
maken dat op een positieve manier ‘de crisis 
uitkeek’. Naast die positiviteit bood het 
mensen de mogelijkheid om fysiek iets te 
doen in een periode waarin men vooral thuis 
moest blijven. Foto’s van de kunstwerken 

postten we op Instagram. Er deden maar 
liefst 500 mensen aan mee. We maakten er 
na heropening een gesamtkunstwerk en een 
fraai vormgegeven expositie van.

Afscheid leden Raad van Toezicht
Aan het eind van het jaar namen we afscheid 
van twee leden van de Raad van Toezicht, 
Godfried Barnasconi en Ton Planken. Ton 
was altijd de luis in de pels, die mijn voor-
ganger, mij en de rest van het team scherp 
hield en op positieve wijze meedacht met 
het beleid van het museum. Godfried heb  
ik leren kennen als een zeer betrokken  
voorzitter, die scherp het strategische  
en financiële beleid van het museum  
tegen het licht hield, iedereen de ruimte  

gaf zijn of haar standpunt te ventileren,  
vergaderingen strak leidde en met wie ik 
kon sparren over beslissingen die mij zwaar 
vielen. Ik wil Godfried en Ton heel hartelijk 
danken voor hun inzet en betrokkenheid!

Nieuwe voorzitter
Ik verwelkom ook Annelies Dalman als 
nieuwe voorzitter van de Raad van toezicht. 
Annelies is neuroloog in het Groene Hart 
Ziekenhuis. Eerder was zij voorzitter van 
het stafbestuur en co-bestuurder van het 
GHZ. Het team en ik zien erg uit naar onze 
samenwerking!

Fantastisch team
Tot slot wil ik mijn speciale dank uitspreken 
aan al mijn collega’s, van onze betrokken 
vrijwilligers tot medewerkers in vaste 
dienst. Jullie hebben enorm veel passie, 
creativiteit, veerkracht, inventiviteit, plezier, 
werklust, gedrevenheid en saamhorigheid 
getoond. Hierdoor kijken we met zijn allen 
toch terug op een bijzonder en mooi jaar.  
Ik ben trots op jullie!

Marc de Beyer
Directeur Museum Gouda

‘Het team van Museum Gouda mag trots zijn op wat het bereikt 
heeft in een jaar waarin het drie keer dicht moest: Stip op de  
horizon, aanpassingen voor veilig bezoek, museumvlogs, tijdelijk 
gratis toegang voor Gouwenaars, de presentatie van een ontdekte 
Mondriaan, Huis van Sinterklaas, en nog veel meer. Alle lof!’
Thierry van Vugt, wethouder Gemeente Gouda



6Museum Gouda Jaarverslag 2020               

Directie en medewerkers zijn vanuit huis 
gaan werken en op afstand is het gelukt om 
het Museum Gouda in conditie te houden. 
Een echt bijzondere prestatie! Tegelijkertijd 
zijn verschillende scenario’s ontwikkeld  
om voorbereid te zijn op de ontwikkelingen 
rondom het virus. Daarnaast zijn de contacten 
in de stad en speciaal met de gemeente 
Gouda aangehaald. Het is belangrijk in  
tijden van crisis de communicatielijnen  
kort te houden.
De Raad van Toezicht heeft erg veel waar- 
dering voor de wijze waarop directie en 
medewerkers deze crisis te lijf zijn gegaan. 
Met de genomen maatregelen heeft de Raad 
van Toezicht er alle vertrouwen in dat de toe-
komst van  Museum Gouda geborgd is.

Godfried Barnasconi
Voorzitter Raad van Toezicht  
(tot 15 december)

Het is een rare, wat moeilijke tijd om 
te beginnen als nieuwe voorzitter van de 
Raad van Toezicht van Museum Gouda. Het 
is lastiger mensen te leren kennen nu het 
museum dicht is en afspreken met meer-
dere mensen niet goed mogelijk is vanwege 
corona. Desalniettemin lijken de directie 
en medewerkers van Museum Gouda erin te 
slagen enthousiast te blijven en nieuwe din-
gen te ontwikkelen zoals de tentoonstelling 
Stip op de Horizon. Ook voor het komende 
jaar staan ons mooie tentoonstellingen te 
wachten, zoals Met andere ogen en Koele 
Wateren. Hopelijk kan het museum snel 
weer open zodat veel mensen weer kunnen 
genieten van al het moois dat het museum 
te bieden heeft.

Annelies Dalman
Voorzitter Raad van Toezicht  
(vanaf 15 december)

Het jaar 2020 was een surrealistisch 
jaar. Niet alleen door de corona-impact op 
heel Nederland, maar natuurlijk ook voor 
Museum Gouda in het bijzonder. Nadat de 
crisisorganisatie in Nederland ingericht was 
en de maatregelen voor de bestrijding van 
Covid-19 bekend werden gemaakt, heeft 
Museum Gouda hierop adequaat ingespeeld. 
Bekeken is welke activiteiten wel doorgang 
konden vinden en welke niet. Ook is er een 
speciale looproute in het museum ontwik-
keld en is er goed gecommuniceerd met de 
omgeving en bezoekers.
De Raad van Toezicht heeft veel waardering 
voor de wijze waarop de raad door de  
directie op de hoogte is gehouden inzake 
alle ontwikkelingen.

Raad
van 
Toezicht

‘De Raad van  
Toezicht heeft erg 
veel waardering  
voor de wijze  
waarop directie  
en medewerkers 
deze crisis te lijf  
zijn gegaan.’
Godfried Barnasconi, 

Voorzitter Raad van Toezicht

Godfried Barnasconi Annelies Dalman
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Publiek en
presentaties
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Bezoekers per maand in 2020

Kerncijfers

 
23.994  
bezoekers  
(-40%)

11.538  
bezoekers tot  
eerste lockdown  
op 12 maart
(48% van totaal)

3.514
kinderen   
(+6,5%)

5.475 
bezoekers in februari 
(23% van totaal)

67.059  
bezoekers website  
 (-14%)

3.800 
volgers  Facebook 
(+5,5%)

 
600 
volgers LinkedIn   
(+118%)

378 bezoekers
best bezochte dag: 15 februari

6 bezoekers 
slechtst bezochte dag: 2 juni

2.000 
volgers Instagram 
(+33%)

3.821 
abonnees nieuwsbrief
(+2%)

4.136 
volgers Twitter
(-1,5%)

600  
volgers Instagram  
Stip op de horizon  

9Museum Gouda Jaarverslag 2020               
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Tentoonstellingen

Verlengd en uitgesteld 
Drie tentoonstellingen hebben we dit jaar 
verlengd: Stilleven, Buiten Schilderen en 
Cold Case Gouda. De eerste twee zijn het 
hele jaar te zien geweest. De tentoonstel-
lingen Verzamelen! en Kaarslicht stonden 
oorspronkelijk in de zomer en het najaar  
van 2020 geprogrammeerd, maar hebben  
we met een jaar uitgesteld.

Buiten Schilderen
26 februari 2019 – 17 januari 2021

In Buiten Schilderen stonden negentien-
de-eeuwse schilders uit de Franse kunste-
naarskolonie Barbizon en de Nederlandse 
tegenhanger in Oosterbeek centraal. Voor 
het eerst in de geschiedenis trekken deze 
kunstenaars erop uit en schilderen zij het 
landschap in de buitenlucht. Het is een 
belangrijk kantelpunt in de kunstgeschie-
denis. De tentoonstelling toonde prachtige 
landschappen van onder andere Rousseau, 
Daubigny, Corot, Maris, Mauve en Gabriël. 

Naast een groot aantal schilderijen uit 
eigen collectie, waren bijzondere bruiklenen 
van Museum Arnhem, Groninger Museum, 
Teylers Museum en de Koninklijke Verzame-
lingen te bewonderen. 

Stilleven
15 november 2019 – 28 februari 2021

Stilleven gaf een prachtig, vernieuwend 
beeld van het Nederlandse en Belgische 
stilleven van omstreeks 1870 tot nu. Het 
onderzocht de betekenis van dit genre voor 
kunstenaars als James Ensor, Jan Sluijters, 
Bart van der Leck en Pyke Koch in een tijd 
dat de schilderkunst sterk verandert. Schil-
ders stappen af van de klassieke, uiterst 
realistisch geschilderde composities. Het 
kleurgebruik wordt uitbundiger, de voor-
stellingen abstracter. Maar de belangrijkste 
ontwikkeling: kunstenaars zien het stilleven 
als de ultieme expressievorm, in de zoek-
tocht naar vorm, kleur en compositie.
Kunstenaar Mignon Nusteling maakte in 

het kader van de Nationale Museumweek 
een schilderij geïnspireerd op Stilleven. 
We vonden het zo mooi en passend, dat we 
besloten het een plek in de tentoonstelling 
te geven (zie laatste pagina). In het najaar 
gaven we de tentoonstelling wederom een 
boost met de toevoeging van een aantal in 
het oog springende stillevens: Stilleven naar 
Bonnard van Klaas Gubbels, Nature Morte 
van Jeroen van Rijn en als hoogtepunt een 
door Tussen Kunst & Kitsch-expert Willem 
de Winter ontdekt stilleven van Mondriaan. 
We zijn er trots op dat het tot dan toe on-
bekende schilderij in Museum Gouda voor 
het eerst aan het Nederlands publiek werd 
getoond.

Stilleven werd mede mogelijk gemaakt door 
Zabawas en IXXI.

Publiek en
presentaties
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Publiek en
presentaties

Tussen Kunst en Kitsch-expert Willem de Winter en conservator Ingmar Reesing  
onthullen het recent ontdekte stilleven van Piet Mondriaan
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Cold Case Gouda 
20 januari 2020 t/m 25 oktober 2020

Bij archeologische opgravingen rondom de 
Goudse Sint-Janskerk zijn opvallend veel 
kinderskeletten gevonden. Een belangrijke 
vraag is: wat is er gebeurd? En hoe kunnen 
we aan de hand van de nieuwste onderzoeks- 
technieken een antwoord vinden op deze 
vraag? Tijdens de familietentoonstelling 
Cold Case stapten jong en oud in de wereld 
van forensisch onderzoek en archeologie 
en konden zij zelf op onderzoek uitgaan. We 
maakten Cold Case Gouda met de Gemeente 
Gouda, voormalig stadsarcheoloog Maarten 
Groenendijk en TGV Teksten & Presentatie. 

De tentoonstelling werd mede mogelijk  
gemaakt door Gemeente Gouda,  
J.E. Jurriaanse Stichting en Stedin.

Publiek en
presentaties

Kinderwethouder Maiken Barker en wethouder Thierry van Vugt knippen samen met groep 6 van de Aloysiusschool een afzetlint door en 
openen daarmee de tentoonstelling Cold Case Gouda

12Museum Gouda Jaarverslag 2020               

‘De familietentoonstelling Cold Case Gouda  
was perfect om jong en oud op een interactieve 
manier te betrekken bij de opgravingen rondom  
de Sint-Janskerk.’
Maarten Groenendijk, voormalig stadsarcheoloog gemeente Gouda
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Stip op de horizon 
18 juli 2020 t/m 17 januari 2021

Een stip en een streep, daar begint het 
mee. De rest vul je zelf creatief in. Dat is 
het idee achter Stip op de horizon, bedacht 
door Hélène van den Dungen, onze collega 
van marketing & communicatie. Tijdens de 
lockdown nodigde Museum Gouda mensen 
digitaal uit om een kunstwerk te maken, om 
zo samen een positieve en creatieve ‘stip op 
de horizon’ te zetten. In twee maanden tijd 
maakten bijna 500 kunstenaars (in de dop) 
een kunstwerk. De ‘stippen’ verbeeldden 
de tijd van de lockdown en keken vooruit 
naar een leven na de coronacrisis. Afbeel-
dingen van alle kunstwerken postten we 
op Instagram en we maakten er een groot 
groepskunstwerk en een tentoonstelling 

van. Met Stip op de horizon gaven we als 
stadsmuseum op inspirerende wijze gestal-
te aan onze visie om – tijdens de corona-
crisis en maatschappelijke lockdown – ‘een 
culturele ontmoetingsplaats te zijn, mensen 
met elkaar te verbinden en een authentieke 
ervaring te bieden.’

Stip op de horizon is een samenwerking 
tussen Museum Gouda, alle Stip-makers en 
museumpartner 3MegaWatt. De tentoon-
stelling is mede mogelijk gemaakt door IXXI 
wanddecoraties, GoudApot en Rabobank 
Regiofonds. 

Publiek en
presentaties

‘Ik ben zo blij met het speciale plekje  
die mijn foto’s hebben gekregen in  
de tentoonstelling. Jaren geleden zette  
ik een stip op de horizon om mijn foto’s  
te exposeren. Die droom is nu in het klein  
uitgekomen. Dat raakt me.’
Sia Windig, haar Stippen werden gekozen tot publieksfavoriet

Marco Dreijer (‘de cultuurvlogger’) streamt de opening van Stip op de Horizon
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Spot je eigen Stip! 

@stipopdehorizon 

Spot je eigen Stip! 

@stipopdehorizon 

Spot je eigen Stip! 

@stipopdehorizon 

Spot je eigen Stip! 

@stipopdehorizon 

Publiek en
presentaties

Tussen Kunst en Kitsch-expert Willem de Winter en conservator Ingmar Reesing  

onthullen het recent ontdekte stilleven van Piet Mondriaan
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Talenten van de NKO 
4 september 2020 t/m 10 januari 2021

De Nederlandse Keramiekopleiding (NKO)  
in Gouda is de enige professionele opleiding 
tot keramist in Nederland. Cursisten komen 
uit het hele land om zich dit ambacht eigen 
te maken. Na een driejarige opleiding  
kunnen de keramisten zich verder speciali- 
seren in een vrij jaar, waarin zij op zoek gaan 
naar hun eigen stijl. Hoe hebben zij zich 
verder ontwikkeld na het afronden van  
hun opleiding tot keramist? Conservator 
Ingmar Reesing en NKO-docent Mieke de 
Groot maakten een selectie uit het werk  
van oud-cursisten: de talenten van de  
Nederlandse Keramiekopleiding.

Publiek en
presentaties
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De vernieuwde maquettezaal

Publiek en
presentaties
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Interactieve maquette
Vanaf 8 september 2020

Op 8 september was het zover: vanaf dit 
moment was burgemeester Pieter Verhoeve 
niet langer alleen burgemeester van het 
huidige Gouda, maar ook van Gouda in 1562. 
Om dat te vieren nam hij een miniversie van 
zichzelf in ontvangst, met bijbehorende 
mini-burgemeestersketen. Het was een 
feestelijk moment ter gelegenheid van de 
nieuwe maquetteviewer en tijdlijn die we 
samen met Henkjan Sprokholt en ontwikke-
laar IJsfontein hebben ontwikkeld. Met de 
maquetteviewer duik je het Gouda van 1562 
in. Op het scherm zoom je in op de stad, kun 
je je verdiepen in 50 gebouwen en plekken  
in de stad, waarbij je historische informatie 
krijgt, afbeeldingen van schilderijen, 
prenten en foto’s ziet, en te weten komt of 
het ook nu nog te zien is. In vijf filmpjes, die 

zich met animatiefiguren in de maquette 
afspelen, leer je meer over het ontstaan van 
de stad, de handel, zorg, veiligheid en religie 
in 1562. Op de wanden brachten we een rijk 
geïllustreerde tijdlijn aan waarmee we de 
belangrijkste ontwikkelingen in 1000 jaar 
geschiedenis in beeld brachten. We maak-
ten van de nood een deugd: achter de tijdlijn 
brachten we geluidswerend materiaal aan, 
waardoor de akoestiek in deze zaal substan-
tieel verbeterd is.

De interactieve maquetteviewer en tijdlijn 
zijn mede mogelijk gemaakt door het  
Gouds Catharina Gilde, Prins Bernhard  
Cultuurfonds, Hendrik Muller Fonds en 
J.E. Jurriaanse Stichting.

Publiek en
presentaties

‘Het museum heeft een prachtige  
maquette van onze mooie stad in 1562. 
Dit jaar mocht ik de nieuwe, interactieve 
maquettepresentatie openen. Een bezoek 
aan het museum is nu helemaal een  
historische sensatie!’
Pieter Verhoeve, burgemeester Gouda

17Museum Gouda Jaarverslag 2020

Maintenant au Musée 
Gouda: visite interactive
à travers l’histoire 
de Gouda.

C’EST ICI QUE 
COMMENCE 
GOUDA! 

GOUDA 
BEGINS
HERE!
Now at Museum Gouda: 
an interactive tour 
through the history 
of Gouda.

Adesso al Museo 
di Gouda: tour 
interattivo della 
storia di Gouda.

GOUDA 
COMINCIA 
QUI! 

Jetzt im Museum Gouda: 
interaktiver Rundgang 
durch die Geschichte 
der Stadt Gouda.

GOUDA 
BEGINNT
HIER!

GOUDA 
BEGINT
HIER!

Nu in Museum Gouda: een interactieve 
tour door de Goudse geschiedenis.



Illustratie uit de tijdlijn: Gouda gaat in 1572 van het katholicisme over naar het protestantisme

Publiek en
presentaties
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Huis van Sinterklaas
14 november – 5 december 2020

Op 6 december is Sinterklaas jarig. En wat 
heb je op je verjaardag? Juist! Een verjaar-
dagstaart. De taart stond al klaar in het mu-
seum, maar Sinterklaas had niet voldoende 
bordjes om de taart uit te kunnen delen aan 
al zijn vrienden. Gelukkig hadden we toch 
genoeg kinderen die Sinterklaas konden 
helpen. Zij volgden een gezellige opdrach-
tenroute door het museum, versierden een 
prachtig bordje voor de Sint en schoven bij 
hem aan tafel. Hiervoor bouwden we een 
museumzaal om tot een gezellige, extra  
grote eetkamer waar Sinterklaas kinderen 
en hun (groot)ouders veilig en corona- 
proof kon ontvangen. Omdat de intocht  
niet doorging en er verder weinig tot geen  

Sinterklaasactiviteiten in de stad waren,  
was de run op de tickets groot. Rotterdam- 
pashouders en eigenaren van ‘gouden 
tickets’ die in voedselbankpakketten zaten, 
kregen gratis toegang. Sinterklaas ontving 
1315 bezoekers. Iets minder dan vorig jaar, 
maar dat kwam doordat we vanwege de 
beperkende maatregelen families apart,  
en niet in groepen, moesten ontvangen. 
Door de tweede lockdown mistten we  
bovendien de eerste paar dagen. Toch zijn 
we erg blij dat we dit – als stadsmuseum – 
voor onze jongste jeugd in Gouda hebben 
kunnen doen.

Huis van Sinterklaas werd mede mogelijk 
gemaakt door Kickstart Cultuurfonds.

Publiek en
presentaties

Burgemeester Pieter Verhoeve brengt brieven van Goudse kinderen bestemd voor Sinterklaas

‘De Sinterklaasintocht kon dit jaar vanwege 
de coronamaatregelen helaas niet doorgaan. 
Mooi om te zien dat Museum Gouda, met  
gratis toegang voor Rotterdampashouders 
en ‘gouden tickets’ in voedselbankpakketten, 
toch zoveel mogelijk kinderen de kans gaf  
om Sinterklaas te ontmoeten.’
Rogier Tetteroo, wethouder gemeente Gouda
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Altaarstukken onder de aandacht 
Vanaf 1 december 2020

Wie in de kapel van ons museum is geweest, 
weet dat onze altaarstukken een uniek verhaal 
vertellen. De monumentale zestiende-eeuwse 
schilderijen overleefden de Beeldenstorm, 
en de zeventiende-eeuwse altaarstukken 
illustreren het verhaal van huiskerken, waar 
katholieken buiten het zicht hun verboden 
mis opvoerden. Door een gezamenlijke  
actie van Vereniging Rembrandt en Turing 
Foundation kunnen we het verhaal van deze, 
voor Nederland unieke kunstschatten, nog 
beter vertellen. Het is fantastisch dat musea, 
hard door de coronacrisis geraakt, dankzij 
de hartverwarmende steun van Vereniging 
Rembrandt en Turing Foundation de eigen 
collectie in het zonnetje kunnen zetten.

Portretten van een Goudse familie
18 december 2020 t/m 17 oktober 2021

De Stichting Familiearchief Bredius gaf 
onlangs fraaie portretten in bruikleen  
aan Museum Gouda. Het zijn leden van de 
welgestelde Goudse familie Swanenburg.  
Zij laten zich in 1742 vereeuwigen door  
de Haagse portrettist van de elite, Pierre  
Frédéric de la Croix. De Swanenburgs  
kopen op enig moment de zeventiende- 
eeuwse buitenplaats Actiehoven, net  
buiten de Goudse singels. Het buitenverblijf 
blijft tot 1953 in de familie, wanneer het 
wordt afgebroken. Tot die tijd hangen de  
Swanenburg-portretten daar.
 

Altaarstukken onder de aandacht

Publiek en
presentaties

‘Doel van onze gezamenlijke steunactie  
was om de musea een hart onder de riem  
te steken in coronatijden en hen een kans 
te bieden het publiek te verrassen met  
de rijkdom van hun eigen collectie.’
Fusien Bijl de Vroe, directeur Vereniging Rembrandt



De vijf portretten  
van de familie Swanenburg
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Educatie
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Primair  
Onderwijs

Cold Case Gouda
Bij Cold Case Gouda ontwikkelden we een 
lesprogramma voor groep 7 en 8, met als 
thema archeologie, en in het bijzonder de 
vondsten bij de Sint-Janskerk.

Samen kijken meer zien
Bij de museumlessen bij Stilleven maakten 
we voor groep 4 t/m 8 van het basisonder-
wijs gebruik van Visual Thinking Strategies 
(VTS). Dit is een kunstbeschouwingsmetho-
de gericht op kijken naar kunst waarbij de 
observaties van leerlingen centraal staan en 
niet de inhoudelijke kennis van de museum-
docent. Het gaat hierbij om vaardigheden 
als waarnemen en kritisch kijken en denken.

Vaste programma’s
Naast VTS bij Stilleven werden de volgende 
lessen aangeboden:
 Klaasje (groep 1-2)
 De Verzameljas (groep 1-2)
 Speuren naar Kleuren (groep 1 t/m 4)
 Schatzoeken (groep 4-6)
 Het schilderij ben jij (groep 7-8)
 Samen kijken meer zien (groep 4 t/m 8)

Voortgezet  
Onderwijs

Klassen van het voortgezet onderwijs 
bezochten het museum vooral voor een 
VTS-les bij Stilleven.

Aantal kinderen
In totaal bezochten 3.514 kinderen t/m 17 
jaar ons museum. Dat we toch nog zoveel 
kinderen hebben ontvangen, komt vooral 
door Cold Case Gouda. Die educatieve 
tentoonstelling werd veel in familieverband 
bezocht. Het aandeel leerlingen (1.249) 
uit het basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs bleef achter vanwege de coro-
namaatregelen in zowel de museale als de 
onderwijssector. Onder meer Goudazoekers 
(een samenwerking tussen het museum, 
Streekarchief Midden-Holland en de Biblio-
theek Gouda) ging hierdoor niet door. Dat 
geldt ook voor projecten op maat voor het 
voortgezet onderwijs. 

Educatie
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Familie 
programmering

Tour to do
Tour to do is een familieroute op de mobiele 
telefoon met opdrachten voor kinderen vanaf 
7 jaar. In deze tour worden ze, aan de hand 
van diverse opdrachten, meegenomen door 
Schutter Hendrick door zeventiende-eeuws 
Gouda. We hebben Tour to do speciaal 
ontwikkeld als coronaproof alternatief voor 
het opdrachtenkoffertje dat kinderen en hun 
ouders normaal gesproken meekrijgen.

Papier Souvenir
Papier Souvenir heeft voor ons een mooie 
bouwplaat van Museum Gouda ontworpen. 
Kinderen kunnen hun kunstwerk delen op 
social media met #mijnmuseumgouda of 
een foto ervan naar ons sturen.

Cold Case Gouda
In 2016 zijn er archeologische opgravingen 
gedaan rond de Sint-Janskerk. Er werden 
opvallend veel kinderskeletten gevonden. De 
vraag is: hoe leefden deze Goudse kinderen? 
En waaraan stierven zij? In deze familie- 
tentoonstelling kon jong en oud kennismaken 
met nieuwe technieken in archeologisch en 
forensisch onderzoek. In het onderzoekslab 
konden kinderen zelf onderzoek doen. 
Aan de hand van een opdrachtenboekje en 
(namaak) botten beantwoordden ze vragen 
als: wat kun je aflezen aan botten of tanden? 
Zie ook p. 12.

MuseumJeugdUniversiteit
Ook dit jaar organiseerden we de altijd  
populaire MuseumJeugdUniversiteit met 
een reeks van vier colleges voor kinderen 
van 8 t/m 12 jaar. De colleges sloten aan  
bij Cold Case Gouda. 
Marc de Beyer trad in 2020 toe tot het  
bestuur van de MuseumJeugdUniversiteit.

Workshops
Veel Nederlanders gingen dit jaar in eigen 
land op vakantie. We hebben daarom extra 
ingezet op workshops tijdens de vakanties. 
In de zomervakantie was er een kindertour 
voor kinderen van 7 t/m 12 jaar, en in de 
herfstvakantie kinderworkshops ‘Word 
archeoloog!’ In de herfstvakantie was het 
museum twee weken gratis toegankelijk 
voor Gouwenaars. Daar hebben veel families 
gebruik van gemaakt. De kerstworkshops 
in samenwerking met Cultuurhuis Garen-
spinnerij gingen door de sluiting van het 
museum helaas niet door. 

Educatie

Schutter Hendrik voor zijn medeschutters
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Educatie Volwassenen

Stilleven
In het voorjaar hebben we bij Stilleven 
drie Yoga-stilteworkshops georganiseerd. 
In het najaar vond een workshop ‘flatlay’ 
plaats, waarbij deelnemers met voorwerpen 
een eigen stillevencompositie op de vloer 
maakten en fotografeerden.

Rondleidingen
In 2020 hebben 31 groepen het museum 
bezocht voor een rondleiding. De tentoon-
stelling Stilleven was favoriet.

Gecancelde evenementen
Gouda bij Kaarslicht ging dit jaar helaas 
niet door. Het museum heeft meegedaan 
met de online versie van het evenement. 
In het museum is een film opgenomen met 
daarin onder meer de kinderburgemeester 
en - wethouders. Ook Zotte Zaterdag en de 
Sinterklaasintocht gingen helaas niet door.

Opnames voor Gouda bij Kaarslicht in de kapel van het museum
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Fondsen- 
werving  
en relatie- 
beheer

Opening van de nieuwe maquettezaal, waarbij burgemeester Pieter Verhoeve ook tot burgemeester 
van Gouda in 1562 wordt geïnstalleerd



Fondsen-
werving  
en relatie-
beheer

‘De culturele sector verdient steun, 
zeker in tijden van crisis. Ook van het 
bedrijfsleven en daarom doe ik dat 
als ondernemer ook! En als ik zie wat 
het museum in 2020 toch voor elkaar 
heeft gekregen, dan durf ik gerust  
te zeggen: Ook Museum Gouda  
onderneemt!’
Nico Voogt, directeur Voogt Verzekeringspecialisten
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Relaties van het museum 
Er zijn momenteel meerdere mogelijkheden 
om het museum te steunen: particulieren 
kunnen dat doen via de Vereniging van 
Goudse Museumvrienden of door lid te wor-
den van de Crabeth Club en de Crabeth Club 
Goud. Bedrijven kunnen zich aansluiten bij 
het Gouds Catharina Gilde of zakelijk partner 
worden. Door steun van particulieren en 
bedrijven kunnen wij als museum onze 
ambities realiseren. Als dank organiseren 
we inspirerende bijeenkomsten, zoals meet 
& greets met kunstenaars, verdiepende 
lezingen, exclusieve rondleidingen door 
onze conservatoren of diners op zaal. Met 
onze zakelijke relaties bezoeken we toon-
aangevende kunstbeurzen en exposities en 
houden we netwerkborrels in ons prachtige 
pand. Helaas konden we door de corona-
maatregelen in 2020 weinig bijeenkomsten 
organiseren: begin van het jaar ontvingen 
we gelukkig nog wel onze Museumvrienden, 
met onder meer een verdiepend bezoek aan 
Stilleven. We betuigden onze dank aan onze 
Crabeth Club en Crabeth Club Goud, het 
Gouds Catharina Gilde en onze partners met 
een coronaproof en lokaal eindejaarspakket.

Steun in een coronajaar
Museum Gouda voelt zich zeer gesteund 
door Gemeente Gouda, Gouds Catharina 
Gilde en cultuur- en private fondsen, zeker 
in dit moeilijke coronajaar. Stilleven werd 
mede mogelijk gemaakt door Zabawas 
en IXXI. Dankzij Rabobank Regiofonds en 
GoudApot konden we Stip op de horizon 
organiseren. Dankzij de Vereniging  
Rembrandt en de Turing Foundation zetten 
we onze belangrijke collectie altaarstukken 
in het zonnetje. Ook onze donateursfondsen, 
de Crabeth Club en de Crabeth Club Goud, 
droegen hier aan bij. Cold Case Gouda werd 
gerealiseerd met steun van Gemeente  
Gouda, J.E. Jurriaanse Stichting en Stedin. 
De maquette konden we interactief maken 
met bijdragen van het Gouds Catharina 
Gilde, Prins Bernhard Cultuurfonds, Hendrik 
Muller Fonds en J.E. Jurriaanse Stichting. 
Van Vereniging Rembrandt ontvingen we 
een onderzoeksbeurs voor het project 
Beleef het Wonder van Gouda. Kickstart 
Cultuurfonds bood ons de mogelijkheid  
om Huis van Sinterklaas op te zetten.  
Bezoe kers steunden het museum met  
eenmalige donaties. Tot slot organiseerde 
Prins Bernhard Cultuurfonds een ook voor 
ons museum succesvolle mobiele Anjeractie.
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Collectie
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Veiligheidsplan 

Het veiligheidsplan, met daarin alle procedu-
res op het gebied van bedrijfshulpverlening 
en collectiehulpverlening, is afgelopen jaar 
grotendeels geactualiseerd en wordt in 2021 
afgerond.

Collectie online

Sinds het najaar is de collectiedatabase te 
raadplegen op de website van het museum. 
Bezoekers kunnen onze topstukken uit de 
belangrijkste deelcollecties bekijken. Het is 
ook mogelijk om gericht te zoeken op speci-
fieke voorwerpen of juist te dwalen door de 
volledige collectie.

Online reserveren

Mede door de lockdown en de verplichting 
om voor museumbezoek een tijdslot te 
reserveren, hebben we voor heropening na 
de eerste lockdown online ticketing mogelijk 
gemaakt.

Collectie



30Museum Gouda Jaarverslag 2020               

Collectie

‘M’n moeder komt helemaal  
uit Curaçao. En dan komt ze met  
haar groene rollers in het museum  
te hangen. Wat kan ik me nog meer  
voorstellen?!’
Marian ‘Dushi’ Eisden in een interview voor de tentoonstelling Met ander ogen (2021)
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Aanwinsten

Aankopen
Museum Gouda kocht de prachtige foto 
Criselda en achterkleindochter van Bram 
Tackenberg. De aankoop ligt in de beleidslijn 
van het museum om de geschiedenis van de 
stad te verzamelen waaronder ook eigen-
tijdse Goudse gezichten als Criselda.

Schenkingen 
Historische Vereniging Die Goude schonk 
acht wandborden met Goudse monumenten 
van Aardewerkfabriek Goedewaagen. De 
borden zijn afkomstig uit de nalatenschap 
van Ruud van de Putte. Erelid Van de Putte 
kreeg de borden ooit van Die Goude als dank 
voor het aanbrengen van honderden nieuwe 
leden in de periode 1943-1955.

Langdurige bruiklenen
We gaven het groepsportret De kinderen  
van admiraal Maarten Harpertsz Tromp  
van Jacob Willemsz. Delff de Jongere in 
langdurig bruikleen aan Historisch Museum 
Den Briel. Dit fraaie familieportret is een 
beetje een vreemde eend in de bijt in de 
collectie van Museum Gouda. In Brielle is 
het beter op zijn plek, admiraal Tromp komt 
ervandaan. Voor aanvang van het bruikleen 
kon het schilderij worden gerestaureerd 
dankzij Historische Vereniging De Brielse 
Maasmond.

In 2020 bestaat de Vereniging van  
Goudse Museumvrienden 65 jaar. Om dit  
te vieren heeft de vereniging het schilderij 
De Potterspoort te Gouda van Paulus van 
Liender verworven en in langdurig bruik- 
leen aan het museum gegeven. Het fraaie  
achttiende-eeuwse stadsgezicht krijgt  
een mooie plek in de maquettezaal. Het 
museum had de voortekening van dit  
schilderij al in bezit.

Afgestoten

Twee hardstenen stoeppalen in Lodewijk 
XVI-stijl, afkomstig van een gesloopt pand 
aan de Hoge Gouwe, werden herplaatst 
op de Oosthaven. Hiermee zijn ze weer 
herenigd met de deur en bovenlicht van 
hetzelfde adres. Bij de afstoting is de  
LAMO-procedure gevolgd.

Burgemeester Pieter Verhoeve en directeur Marc de Beyer tijdens de onthulling van 
het langdurig bruikleen aan Historisch Museum Den Briel

Collectie



Collectie

De Potterspoort stond op het huidige Bolwerk en werd in 1843 afgebroken
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Tijdelijke bruiklenen 

Museum Gouda heeft een ruimhartig  
bruikleenbeleid, in lijn met de uitgangs- 
punten van Slimmer lenen van de Museum- 
vereniging. Vier topstukken van Willem  
Bastiaan Tholen uit de collectie Haagse 
School werden uitgeleend aan het  
Dordrechts Museum voor een overzichts- 
tentoonstelling. Aan Musée Eugène Boudin 
in Honfleur werd Zonsondergang aan zee 
van Daubigny uitgeleend. Door de corona-
crisis werden andere tijdelijke bruiklenen 
die zijn toegekend door Museum Gouda 
verlengd, uitgesteld en zelfs geannuleerd.

Restauratie 

Partner van Museum Gouda, Patricia Ortiz,  
is in 2020 begonnen aan de restauratie van 
het schilderij Susanna en de ouderlingen 
door Joachim Wtewael. Na restauratie is  
het in volle glorie te bewonderen bij Met 
andere ogen. Voor deze tentoonstelling 
zijn ook twee portretten van het echtpaar 
Prince-Wernink gerestaureerd door Leonoor 
Speldekamp. Zij nam tevens het Portret 
van de kinderen van admiraal Tromp onder 
handen.

Collectie

Detail van Susanna en de ouderlingen waarbij een deel van de vergeelde vernis is afgehaald.
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Collectie

Het fraaie rivierlandschap van Tholen luisterde de tentoonstelling in Dordrecht op
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Bedrijfsvoering
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Voorzitter Raad van Toezicht
Neuroloog en oud-bestuurder van het  
Groene Hart Ziekenhuis (GHZ), Annelies  
Dalman, volgde Godfried Barnasconi op,  
die het directievoorzitterschap van het 
GHZ verruilde voor het voorzitterschap van 
de Raad van Bestuur van zorgorganisatie 
Cordaan in Amsterdam.

Teamleider van  
Team Publieksbegeleiding
Sinds 1 juni 2020 is deze functie vacant.  
Halverwege maart werd de lockdown afge- 
kondigd en is besloten om de sollicitatie-
procedure niet te starten, maar gebruik te 
maken van een uitzendbureau. 

Coördinator Rondleidingen
Per 1 september 2020 is Arja Verhagen 
Astrid van Elswijk opgevolgd als coördinator 
rondleidingen.

Personeel

Museum Gouda kent een Raad-van-Toezicht-
model met een directeur-bestuurder. De 
Raad van Toezicht past de negen principes 
van de Governance Code Cultuur integraal 
toe. De organisatie bestaat uit vaste mede- 
werkers, vrijwilligers en stagiaires. De bezol-
diging van bestuurder en medewerkers volgt 
de Museum CAO.

In de Raad van Toezicht en het team van 
vaste medewerkers hebben in 2020 enkele 
wisselingen plaatsgevonden.

Bedrijfs
voering

Arja Verhagen (foto: Billie-Jo Krul)
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Bedrijfsvoering

Urban Curator
Per 1 oktober 2020 is Esther van Pomeren 
begonnen als urban curator. Zij is werkzaam 
voor Museum Gouda, Cultuurhuis Garen-
spinnerij, Bibliotheek Gouda en de Goudse 
Schouwburg (de zogenoemde C4) en gaat 
verbindende culturele projecten in de stad 
organiseren. Haar aanstelling is mogelijk 
gemaakt door de financiering voor een 
combinatiefunctionaris door de gemeente 
en het Rijk.

Tegemoetkoming thuiswerken
Om het thuiswerken zo goed mogelijk te 
faciliteren kwamen we met de personeels-
vertegenwoordiging overeen om collega’s 
een vergoeding te bieden voor thuiswerk- 
gerelateerde aankopen tot € 250.

Esther van Pomeren  (foto: Billie-Jo Krul) 
en Miriam Paloni

‘Ik heb als urban curator veel gesprekken  
gevoerd met mensen in de stad:  
het enthousiasme om samen verbindende 
projecten te maken is bijzonder groot!’
Esther van Pomeren, urban curator C4

Stagiairs
Stagiaires zijn van groot belang ter onder-
steuning van de afdeling collectie, educatie 
en marketing. Daarnaast vindt Museum  
Gouda het belangrijk om studenten te 
kunnen begeleiden bij het verwerven van 
kennis en het opdoen van ervaring. Door de 
pandemie en het dringende overheidsadvies 
om zoveel mogelijk thuis te werken heeft 
Museum Gouda dit jaar slechts twee  
stagiairs kunnen begeleiden. Helen Freek 
bracht op de afdeling collectiebeheer de  
verzameling plateel van Leen Muller in kaart. 
Miriam Paloni werkte met conservator 
Ingmar Reesing aan de voorbereiding van 
Kaarslicht, waarvoor zij onder meer mee-
schreef aan de inleiding voor een thema-
nummer van Kunstschrift dat bij de tentoon-
stelling verschijnt.
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Bedrijfsvoering

Automatisering

In 2020 zijn de servers, de computers  
en software vervangen. In april vond  
de migratie van de e-mail plaats en zijn 
we overgestapt op Office 365. Door het 
overheidsadvies om zoveel mogelijk thuis te 
werken, zijn alle thuiswerkplekken hiervoor 
geschikt gemaakt.

Technische Dienst

Begin 2020 is het trappenhuis aan de kant 
van Achter de Kerk geschilderd. Om de 
begaanbaarheid te verbeteren zijn rvs- 
leuningen aangebracht. De maquettezaal is 
opgeknapt met onder meer een tijdlijn op 
voorzetwanden met akoestisch materiaal. 
Hierdoor is de echo in de ruimte met 75% 
verminderd. Er is op afstand aangestuurde  
en op kleur ingestelde verlichting aange-
bracht, waarmee de maquette prachtig tot 
zijn recht komt.

Diverse werkzaamheden
Aan de tuinzijde is al het houtwerk van  
kozijnen, dakkapellen en gootlijsten  
geschilderd. Reguliere werkzaamheden zijn 
uitgevoerd ten aanzien van: blusmiddelen, 
inbraakinstallatie, camerasysteem, elektri-
sche deuren, klimmaterialen, invalidelift, 
elektrische installatie, hoogwerker, klimaat- 
installaties en brandmeldinstallatie.
 

Signing voor veilig museumbezoek

Door de coronacrisis hebben we tijdens de 
eerste lockdown besloten om enkele geplan-
de investeringen tot nader orde uit te stellen. 
Verschillende zaken, zoals  schilderwerk en 
de plaatsing van achterzetramen, zijn niet 
uitbesteed, maar in eigen beheer uitgevoerd.

Voor de heropening van het museum in juni 
hebben we met het uitgebreide protocol van 
de Museumvereniging het museum corona-
proof gemaakt, met onder meer eenrich-
tingsverkeer, een beperkt aantal bezoekers 
per zaal, aangepaste routing en signing,  
desinfecteerzuilen, spatschermen, etc.



Samenwerking
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Sint-Janskerk

In 2022 viert Gouda 750 jaar stadsrechten. 
Het jubileumjaar staat voor ons dan in het 
teken van een groots opgezette dubbel-
tentoonstelling met de Sint-Janskerk: Het 
geheim van Gouda (werktitel). De unieke 
kunstschatten van Gouda – Goudse glazen, 
levensgrote cartons en monumentale altaar-
stukken – staan dan volop in de schijnwer-
pers. Wij plaatsen onze zestiende-eeuwse 
altaarstukken voor een half jaar weer op 
hun oorspronkelijke plek. De cartons van de 
Sint-Janskerk gloriëren in de kapel van het 
museum. De voorbereidingen op Het geheim 
van Gouda namen in 2020 een vlucht. 

Er is een projectorganisatie opgezet met 
een gezamenlijke stuurgroep, projectgroep 
en verschillende werkgroepen. Het ontwerp-, 
fondsenwervings- en marketing en communi- 
catietraject is ingezet. Wietske Donkersloot 
is namens beide instellingen projectleider 
van Het geheim van Gouda.

C4 

Met de Goudse Schouwburg, Bibliotheek 
Gouda en Cultuurhuis Garenspinnerij  
werkten we – ondanks de coronacrisis –  
veel samen, onder meer op het gebied van 
programmering, marketing en communi-
catie, educatie en evenementen. Vooral de 
samenwerking met Esther van Pomeren, 
urban curator namens de C4, was in voor- 
bereiding op een eerste project in de stad  
en een meerjarenbeleidsplan, intensief.  
Illustratief voor de goede samenwerking  
was de gezamenlijke campagne om heel 
Gouda na de eerste lockdown te laten weten 
dat we er klaar voor waren om iedereen 
weer met open armen te ontvangen!

Samen
werking

‘We kunnen het ons het nauwelijks voorstellen: 
de witte marmeren beelden in de klassieke 
oudheid waren vaak kleurrijk beschilderd.  
Dichter bij huis waren veel grote kerken  
niet leeg en sober, maar uitbundig versierd.  
De geschiedenis zoals die van Gouda blijft  
ons verbazen. Ga dat beleven!’
Alexander Pechtold, lid van het comité van aanbeveling Het geheim van Gouda



Samenwerking Impressie van Het geheim van Gouda met  
een van de altaarstukken van Museum Gouda
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Stichting De vijf  
samenwerkende 
musea (M5)

Afgelopen jaar stond de samenwerking 
met het Westfries Museum, Markiezenhof, 
Stedelijke Musea Zutphen, Hannemahuis en 
Rijksmuseum voor ons vooral in het teken 
van Koele Wateren (de opvolger van de  
tentoonstelling Lage Landen) die bij ons  
in 2021 te zien is. De coronacrisis gooide 
voor de collega’s van Zutphen en Bergen op 
Zoom helaas roet in het eten. In 2020 zijn we 
het gesprek aangegaan met het Limburgs  
Museum, dat toe zal treden tot M5 en  
daarmee M6 wordt.

Museumvrienden, 
Crabeth Club, Gouds 
Catharina Gilde en 
Partners

De Vereniging van Goudse Museumvrienden, 
de leden van de Crabeth Club, het Gouds 
Catharina Gilde en de partners van Museum 
Gouda zijn voor het museum van onschat- 
bare waarde. Zij steunen ons museum finan- 
cieel, waardoor we onze fraaie collectie  
nog beter kunnen presenteren én fraaie 
tentoonstellingen kunnen blijven maken.

Samenwerking
partners

Museum Gouda heeft als stadsmuseum 
samenwerkingsrelaties met veel partijen  
in Gouda, zoals de Gemeente Gouda, Firma 
van Drie, Nederlandse Keramiekopleiding, 
Brede School, Driestar Educatief,  
Woonpartners Midden-Holland, Kwadraad 
Maatschappelijk Werk, Comité Zakelijk  
Toerisme, Museumcafé, Archeologische 
Vereniging Golda, Gouda bij Kaarslicht, 
Lichtkunst Gouda, Goudse Keramiekdagen,  
Historische Vereniging Die Goude, Filmhuis, 
Jeugdtheaterhuis, Streekarchief Midden- 
Holland, VVV, Goudse Gidsen Gilde, Binnen- 
stadmanagement, Historisch Platform,  
Museumhaven, Hotel Best Western, Q-park, 
Arti Legi, Samenwerkende Ondernemers 
Gouda, Stichting Sinterklaas intocht en  
vele anderen.
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Samenwerking

Burgemeester Pieter Verhoeve wordt  
benoemd tot erelid van het Catharina Gilde 

‘White House Development is onlangs toegetreden tot  
het Gouds Catharina Gilde. Een aantrekkelijk museum  
zorgt voor meer bezoek aan Gouda, dat is in ieders belang  
en daar helpen we graag aan mee.’
Martin Rietveld, bestuurslid White House Development
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Samenwerking

Museum 
Gouda
is weer 

openBij de heropening na de eerste lockdown  
kwamen de Museumvrienden met een  
hartverwarmende steunactie
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Voorwoord  

2020: het coronajaar
2020 werd getekend door de coronacrisis. 
Het museum is door drie sluitingen 110 
dagen dicht geweest. De perioden tussen 
de lockdowns waren uitzonderlijk rustig. 
Hierdoor hebben we substantieel minder  
bezoekers ontvangen. Dit, terwijl de  
verwachtingen voor dit jaar hooggespannen 
waren. Tekenend is dat we de helft van  
alle bezoekers ontvingen vóór de eerste 
lockdown, die op 13 maart begon. 23% 
van de bezoekers ontvingen we zelfs in 
één maand: februari. Doordat het aantal 
bezoekers veel minder was dan verwacht en 
doordat de verhuur (die de laatste jaren juist 
sterk groeide) in een klap stilviel, hebben 
we dit jaar te kampen met een substantiële 
inkomstenderving. Vergelijken we het  

bijvoorbeeld met 2018, een jaar dat we  
hoopten te evenaren, dan gaat het om  
maar liefst € 238.000.   
     
Kosten bespaard   
Ondanks de grote inkomstenderving hebben 
we het negatieve resultaat kunnen beperken. 
We hebben in de kosten gesneden door 
investeringen uit te stellen of in eigen 
beheer uit te voeren en waren energie- en 
elektriciteitskosten lager. Maar we hebben 
vooral bespaard door tentoonstellingen te 
verlengen (Buiten schilderen, Stilleven, Cold 
Case Gouda) en uit te stellen (Verzamelen! 
en Kaarslicht). Stilleven was bijvoorbeeld 
maar liefst veertien maanden te zien, in  
plaats van de geplande vijfenhalve maand. 
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  2021: een moeilijk jaar   
De grootste uitdagingen liggen echter nog 
voor ons. 2021 wordt een jaar waarin we 
minder makkelijk op de kosten kunnen 
besparen. We kunnen moeilijker met  
tentoonstellingen schuiven, onder meer 
vanwege samenwerkingen met andere 
musea en externe partijen (Koele Wateren 
en Verzamelen!) of het juiste moment in het 
jaar (Kaarslicht staat in de winter gepland 
en kan vanwege Gouda 750 jaar niet nog een 
jaar worden uitgesteld). Het wordt dus een 
jaar waarin we wel de volledige kosten  
hebben, maar bij lange na niet het beoogde 
aantal bezoekers zullen ontvangen.   
      
Onze verwachting is dat we tot begin juni 
gesloten zullen zijn. En als we open mogen, 
zal de toestroom, net als na heropening op  
 

1 juni 2020, in eerste instantie marginaal 
zijn. Welbeschouwd is de eerste helft van 
het jaar dus grotendeels verloren. De toe-
gezegde steun voor 2020 is, in combinatie 
met nieuwe steun in 2021, onontbeerlijk 
om de kwetsbare financiële positie van het 
museum niet in gevaar te laten komen. 
      
Positiviteit    
Laat ik afsluiten met een positieve noot. 
2020 was een zwaar jaar, maar had ook  
zijn mooie kanten. Als team hebben we  
het noodgedwongen thuiswerken goed  
opgepakt en het teamgevoel vastgehouden. 
Bovendien brachten de sluitingen veel  
creativiteit teweeg. Naast onze vlogs  
en online-aanwezigheid was een van de 
hoogtepunten van het afgelopen jaar Stip  
op de horizon. We vroegen mensen binnen 

een format een kunstwerk te maken dat  
op een positieve manier ‘de crisis uitkeek’. 
Het gaf mensen bovendien de mogelijkheid 
om fysiek iets te doen in een periode waarin 
men thuis moest blijven. Foto’s van de 
kunstwerken postten we op Instagram.  
Er deden maar liefst 500 mensen aan  
mee. We maakten er na heropening een 
gesamtkunstwerk en een fraai vormgegeven 
expositie van. Ik ben ervan overtuigd dat  
we deze creativiteit vasthouden en dat 
we ondanks de financiële uitdagingen ook 
van 2021 weer een mooi jaar gaan maken, 
waarbij we Gouda en het museum volop op 
de culturele kaart zetten! 

Marc de Beyer
Directeur Museum Gouda
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Financieel verslag

Dit verkort financieel verslag is gebaseerd op de  
jaarrekening 2020 van Stichting Museum Gouda. 
Op 1  juni 2021 is deze, voorzien van een accountantsverklaring,  
goedgekeurd door de leden van de Raad van Toezicht.

Resultaat en eigen vermogen
Het jaar 2020 wordt afgesloten met een saldo van baten  
en lasten van € 38.251 negatief. Het stichtingsvermogen  
neemt af met € 73.504 en bedraagt per 31 december 2020  
€ 152.537 positief. De bestemmingsreserves en projecten  
nemen toe met € 35.253 en bedragen gezamenlijk  
€ 519.116 per 31 december 2020. 
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Balans per 31 december 2020      
  
       
 
       ACTIVA     

   31-12-20  31-12-19 
Vaste activa      
  
Materiële vaste activa     
 
Inventaris  25.259     43.776  
Automatisering  27.860     5.347   
     53.119     49.123 
      
Vlottende activa

Voorraden 
Voorraad winkel  15.514     22.201  
     15.514    22.201   
   
Vorderingen op korte termijn      
Debiteuren  3.049     9.806 
Belasting, pensioen en premies  45.835     26.320 
Overige vorderingen en overlopende activa  98.353     82.776  
     147.237     118.902  
       
Liquide middelen      
Kas    50      210  
Kassa  209     2.287 
ABN AMRO bank 1.069.801     671.347   
     1.070.060      673.844 
        
Totaal Activa    1.285.930      864.070 

Alle bedragen zijn in euro’s.
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Balans per 31 december 2020 vervolg      
 
       
 
       PASSIVA      
  

   31-12-20  31-12-19 
       
 

Stichtingsvermogen     
 
Stichtingsvermogen  152.537    226.041  
Reserve Collectie  413.863    413.863  
Reserve Tentoonstellingen  25.000    25.000   
Reserve “Gouda 750 jaar”  80.253    25.000  
Project Fondsvorming –   20.000    
    671.653    709.904   
       
Kortlopende schulden      
      
Crediteuren  244.565    41.644  
Belastingen en premies                                                                                          43.218    39.228  
Overige schulden en overlopende passiva  326.494    73.294  
    614.277     154.166   
        
Totaal Passiva      1.285.930   864.070  

Alle bedragen zijn in euro’s.



Staat van baten en lasten 2020      
 
       
 

BATEN     
  Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019  
 
      
Inkomsten uit entree, winkel en museumcafé  170.135   261.000   279.272 
Rondleidingen  6.114  10.000  11.770  
Overige inkomsten  23.918   37.450   31.268 
Legaat / donaties  35.000  40.000 35.000
Subsidies                                                                                                                                  1.384.365                                           1.380.365                                        1.359.965 

                                                                                                                                               1.619.532                                            1.728.815                                         1.717.275   
       

 

LASTEN     
    Werkelijk 2020 Begroting 2020  Werkelijk 2019  
     
Personeel     
Salarissen  640.991   627.000   598.342 
Sociale lasten en pensioen  188.626   211.000   193.770  
Overige personeelskosten  14.833   65.500   57.046  

  844.450   903.500   849.158   
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Staat van baten en lasten 2020 vervolg     
  
     
   

LASTEN VERVOLG     
 Werkelijk 2020 Begroting 2020  Werkelijk 2019  
 
Bedrijfskosten     
Huisvestingskosten  514.981    510.297    503.100  
Organisatiekosten  56.170    58.450    61.901  
Administratiekosten  33.901    31.950    31.819  
     
  605.052    600.697    596.820 
     
    
Activiteiten     
Collectie  14.930    15.000    10.804 
Marketing & Communicatie  19.957    20.000    18.000 
Presentatie  132.897    166.000    287.085  
Educatie  5.351   15.000   13.679 
Inkopen winkel  12.282    9.000   -8.831
     
  185.417    225.000    320.737 
     
    
Afschrijvingen     
Inventaris  18.516    18.000    20.264 
Automatisering  4.348    10.000    3.402 
Verbouwing  –   2.000    –

  22.864    30.000    23.666

Resultaat -38.251   -30.382   -73.106 

Alle bedragen zijn in euro’s.
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Staat van baten en lasten 2020 vervolg     
  
     
   

LASTEN VERVOLG     
  

Het resultaat over het jaar 2020 is als volgt verdeeld:     
    
Ten laste van Project Fondsvorming -20.000     
Ten laste van Reserve Gouda 750 -19.747    
Ten gunste van Reserve Gouda 750  75.000      
Ten laste van het stichtingsvermogen  -73.504 
    
 -38.251    
 

Alle bedragen zijn in euro’s.



Jaarrekening Algemene toelichting   
        

ALGEMEEN       
 
Activiteiten       
De stichting heeft ten doel het in stand houden, beheren en  
wetenschappelijk bewerken van de gemeentelijke collecties, ten 
einde nu en in de toekomst, met en door middel van die collecties de 
bezoekers te informeren, te onderwijzen en een visueel genot te bieden. 
         
Vergelijkende cijfers vorig boekjaar   
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. De vergelijkende 
cijfers van het voorgaande verslagjaar zijn, waar nodig, slechts qua 
rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.   
  
        
GRONDSLAGEN  
VOOR WAARDERING  
VAN ACTIVA EN PASSIVA    
    
Algemeen      
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de  
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor Kleine Organisaties  
zonder winststreven (RJK C1). De waardering van activa en  
passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis  
van historische kosten. De activa en passiva worden, voor zover  
niet anders vermeld, gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
      
Materiële vaste activa     
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingprijs of vervaardigingprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen. De afschrijvingen worden op lineaire basis berekend 
aan de hand van de geschatte economische levensduur van de activa. 
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.  
      

 

De afschrijvingspercentages luiden als volgt:   
Inventaris   5%, 6,67% en 20%   
Automatisering  20%     
 
Voorraad
De winkelvoorraad wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen, 
eventueel verminderd met de voorraad in consignatie en recht  
van retour. 

Vorderingen      
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij  
indien noodzakelijk rekening wordt gehouden met een voorziening 
wegens mogelijke oninbaarheid. De vordering subsidies betreft 
bijdragen van fondsen voor activiteiten en projecten die wel zijn 
toegezegd, maar nog niet zijn uitbetaald.    
     
Liquide middelen     
Liquide middelen bestaan uit direct opeisbare banktegoeden,  
een kleine kas en het tegoed van de kassagelden, die nog niet op  
de bank zijn gestort. De liquide middelen worden gewaardeerd  
tegen nominale waarde.      
 
Eigen Vermogen      
Het eigen vermogen bestaat uit het stichtingsvermogen en  
reserves. De reserves zijn afgezonderd voor een bepaald doel  
zijnde de bestemmingsreserves.     
   
Kortlopende schulden    
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd 
tegen reële koopwaarde. Kortlopende schulden worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
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Jaarrekening GRONDSLAGEN  
VOOR DE BEPALING  
VAN HET RESULTAAT     
   
Algemeen       
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen enerzijds de subsidies, 
de entree-, winkel- en overige opbrengsten en anderzijds de kosten 
en overige lasten van het verslagjaar. Winsten worden verantwoord 
in het jaar waarin de diensten zijn geleverd/verricht voor zover zij 
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking 
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn en hun oorsprong 
vinden voor het einde van het verslagjaar, indien zij voor het opmaken 
van de jaarrekening bekend zijn geworden.    
    
Baten       
Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. 
te brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen 
en/of diensten onder aftrek van kortingen en omzetbelasting.  
      
Personeelskosten      
De bezoldiging van bestuurder en medewerkers volgt de  
Museumcao. Salarissen en sociale lasten worden op grond  
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de jaarrekening voor  
zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de  
belastingautoriteit.      
  
Pensioenregeling eigen personeel  
De voor het pensioen geldende pensioenregeling wordt gefinancierd 
door afdrachten aan de pensioenuitvoerder, ABP. De verschuldigde 
pensioenpremie wordt als last in de winst- en verliesrekening 
verantwoord.

 
Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie 
overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief 
voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van 
verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Ultimo 2020 waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen  
en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijks aan de  
pensioenuitvoerder verschuldigde premie.    
    
Afschrijvingen     
Materiele vaste activa worden vanaf het moment van  
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte  
toekomstige gebruiksduur van het actief.    
   
Bedrijfslasten      
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend  
aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.   
    
Financiële baten en lasten   
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening 
houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en 
passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden 
met de verantwoorde transactiekosten. Koersverschillen die optreden 
bij de afwikkeling van monetaire posten worden in de staat van baten 
en lasten verwerkt in de periode dat zij zich voordoen.   
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Subsidiënten 

Vrienden van  
Museum Gouda

Gouds  
Catharina Gilde 

ABN AMRO Bank N.V.
Apotheek Grendel
Appertijn B.V.
Arth Events
Basis Bedrijfshuisvesting Gouda
Bouwbureau en aannemingsbedrijf De Wilde 
B.V.
M. Bunnik en W. Salari
Dirk-Jan Blok notaris
Excent Tandtechniek B.V.
Groene Hart Ziekenhuis
De Goudse Verzekeringen
Hof Hoorneman Bankiers N.V. 
In Dora B.V.
La Gro Advocaten
Lansigt Accountants en Belastingadviseurs
Pancras Vastgoed

Pop en Sweet Company B.V.
Praxis Megastore Gouda 
Rabobank Hollandse IJssel
Sanner Vastgoed B.V.
Stichting Hazet
Stichting Newgate Fonds
Swagelok Nederland
Twinkel  Gouda
Van Beynum Beheer B.V.
Cor Verkade
Viavesta  Makelaars & Adviseurs
Notariskantoor Wagener
Westerhuis Notarissen
White House Development
Gouda INTO Business
Schildersbedrijf Ruud Beusink

Partners

3MegaWatt
The Art Clinic
Arti Legi
M. Bunnik en W. Salari
Christelijke Hogeschool De Driestar
Rabobank Hollandse IJssel
F.W. Maas Electro Service
Ruiten Troef
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Raad van Toezicht

Godfried Barnasconi, voorzitter  (tot 15 december 2020)
Voorzitter Raad van Bestuur Groene Hart Ziekenhuis (tot 28 februari 2019)
Voorzitter Raad van Bestuur Cordaan (per 1 maart 2019)
Nevenfuncties: Voorzitter Nationaal Bestuur Zonnebloem,  
Voorzitter van het bestuur van de Vereniging Sigra en  
lid van het bestuur van de Stichting Sigra

Annelies Dalman, voorzitter  (per 15 december 2020)
Neuroloog Groene Hart Ziekenhuis Gouda

Khalid Boutachekourt
Directeur Publinc, Management Consulting,  
Eigenaar Profier Projectontwikkeling 
Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie,  
Voorzitter Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Geeta Bruin
Senior Projectleider Tentoonstellingen Van Gogh Museum 
Nevenfuncties: Bestuurslid Commissie Schilderijen KOG,  
Lid werkgroep Monitoring Nederlands Digitaal Erfgoed

Ton Planken (tot 15 december 2020)
Communicatieadviseur en media-trainer

Ron de Haas 
Directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen 
Nevenfuncties : Lid Raad van Toezicht De Passerel, 
Lid Raad van Toezicht Cardia

Bijlage 2
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Vrijwilligers

De ruim 90 enthousiaste en betrokken  
vrijwilligers zijn heel belangrijk voor  
Museum Gouda. Door hun inzet kan  
Museum Gouda de bezoekers op gastvrije 
wijze ontvangen. Ondanks de lockdown en 
de tijdelijke sluitingen zijn bijna alle vrij- 
willigers Museum Gouda trouw gebleven. 

De volgende vrijwilligers zijn in 2020 actief 
geweest:

Gerard Aerts
Eve Ahrens
Nadia Baadj (1-9-2020 tot 31-12-2020)
Robert Baaij
José Baremans 
Patrick Berkhoff 
Vera Bioch (per 1-1-2020)
Lennart Boot (van 1-8-2020 tot 15-9-2020)
Janke Boskma
Iet van Bueren
Afifa Chouchane (per 1-3-2020)
Paul Daelmans (tot 1-6-2020)
Niko van Dijk
Ed Doesburg 
Janny Duijnstee
Arie Dullaart (tot 1-6-2020)
Patricia van Eesteren
José van Eijkelenburg - Brands
Sander Enderink (tot 1-6-2020)
Paul Enthoven
Hélène Frederiks (tot 1-6-2020)

Frank Geenevasen (tot 1-12-2020)
Gerthe Groenveld-Dammam
Gert Guijt
Pauline de Haan 
Annekäthe Ham
Joke van Harten 
Henk Hennekes
Rob den Hertog 
René Hirsch (tot 1-9-2020)
Jan Wubbe Hiskes 
Helma Hogendoorn 
Erik Houwer 
László Huszár 
Cees de Jong
Hennie Jongeneel 
Natascha Kuyvenhoven (per 1-2-2020)
Peter Kleinjan
Roos de Kruijf 
Alex van Kwawegen 
John Leerssen 
Kees de Leeuw den Bouter (per 1-12-2020)
Marry van der Lugt
Jan Hendrik van Meerkerk
Siebren Miedema
Thea Miedema (van 1-8-2020 tot 1-10-2020)
Irene Monté
Monica Monteiro (tot 1-6-2020)
Astera Mortezaiy 
Maria Neef 
Annette Nieuwerf-Eshuis
Louis Niks (tot 1-6-2020)
Hanneke Ooms 

Medewerkers 

In 2020 bestaat het vaste team  
uit de volgende medewerkers:

Peter Berbee (tot 1-6-2020)
Marc de Beyer 
Frédérique Brinkerink 
Trees Bijsterveld
Hélène van den Dungen
Astrid van Elswijk (tot 1-9-2020)
Arno Groenendal
Hans Grootendorst 
Conny Lagerweij
Dick de Mol
Eveline Mols 
Esther van Pomeren (per 1-10-2020)
Ingmar Reesing
Jorien Soepboer 
Helma Terlouw - van den Bos
Maud van Tongeren 
Arja Verhagen (per 1-9-2020)
Julia Zwijnenburg

Bijlage 3
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Bijlage 3

vervolg

Judith Oostveen (tot 1-6-2020)
Evelien Oskam 
Arie-Thijs de Rek (per 1-1-2020)
Venus Rezaei Khojasteh
Gerard Roos  
Josée van Rossum 
Hans Rueb 
Elly van Ruiten
Dolf Sassen 
Ad Schalk 
Marina Scheijgrond
Irene Schinkel
Hugo Scholten
Sofieke van der Schoot 
Chantal van Sprang
Kelly Steenbergen 
Ellen Steendam (tot 1-6-2020)
Diana Story (tot 1-6-2020)
Gail Tetteroo 

Kees Thieme 
Suris Toekoen (tot 1-6-2020)
Hanna Tokai 
Gilbert Vandenakker
Marjan Veerman 
Thea van der Velde 
Roel Vergeer (per 1-8-2020)
Dragana Verhoef (tot 1-6-2020)
Juul Versloot
Wytze Visser
Leo Wartenbergh
Leonoor Weener 
Pieter van der Wel
Bieneke van Wely
Agaath Westermann 
Jan de Wild 
Paul de Zeeuw
Carel Zijlstra 

Erfgoedtalent

In het kader van het Project Erfgoedtalent 
is Myrthe Krom van 1 september 2019 tot en 
met 28 februari 2020 werkzaam geweest. 

Stagiairs

Merel Smit-Hoogendoorn  
(van 3-9-2019 tot 12-1-2020)
Helen Freek (van 27-1-2020 tot 20-4-2020)
Miriam Paloni (van 3-2-2020 tot 26-7-2020)

Vrijwilligers vervolg
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Zonsondergang aan zee was in Honfleur in een tentoonstelling te zien  
over Charles-François Daubigny en zijn zoon Karl



Bijlage 4 Bruiklenen

In 2020 zijn de volgende voorwerpen uitgeleend:

60

Wandbord  
slachtverbod 1918 

Museum Huis Doorn

Een gevelsteen en  
tabaksdoos van pijpmakerij 
De Sittende Vos 

Nederlands Zilvermuseum, 
Schoonhoven

Vier schilderijen en van  
Willem Bastiaan Tholen
 
Dordrechts Museum

Zonsondergang aan zee  
van Charles-François  
Daubigny 
 
Musée Eugène Boudin, Honfleur

Cobi Arntzenius-Witsen  
in atelier op Ewijkshoeve 
Piet Meiners 

Singer Museum, Laren

Museum Gouda Jaarverslag 2020
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Kunstenaar Mignon Nusteling 
bij haar stilleven


