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Eind december 2014 besloot de gemeenteraad van Zutphen dat de Musea 
Zutphen – het Stedelijk Museum Zutphen en Museum Henriette Polak - 
samen met de Archeologische dienst, nieuwe huisvesting zouden krijgen in 
het 17e-eeuwse stadspaleis Hof van Heeckeren aan het  ’s Gravenhof, het 
oudste plein van Zutphen. Hiermee wilden de gemeente Zutphen en de 
provincie Gelderland het profiel van Zutphen als stad van cultuur en 
historie versterken en dit deel van de historische binnenstad een nieuwe 
impuls geven. Het ’s Gravenhof is immers de plek waar de geschiedenis van 
Zutphen en van de provincie Gelderland begon. Ook besloot het 
gemeentebestuur het proces in gang te zetten om de Musea Zutphen te 
verzelfstandigen en zo het cultureel ondernemerschap te stimuleren. 

Met deze besluiten startte twee intensieve trajecten voor de museale 
organisatie. Enerzijds de verbouw-, nieuwbouw- en inrichting van het Hof 
van Heeckeren inclusief de fondsenwerving; de uitwerking van het nieuwe 
museale concept en de ontwikkeling van het tentoonstellingsprogramma 
voor de komende jaren. Anderzijds de diverse stappen die gezet moesten 
worden voor de verzelfstandiging. Van werving van een bestuur in 
oprichting tot de nulmeting van de collectie. Deze twee trajecten zorgden 
voor een stevige werkdruk. Het gemeentelijke projectteam, een scala aan 
(externe) specialisten en – vanaf begin 2017 – het bestuur van de Stichting 
Musea Zutphen in oprichting, werkten nauw samen met de 
museummedewerkers en –vrijwilligers om de klus te klaren. En dat is gelukt, 
en hoe! 
 
Medio mei 2017 was het zover: de vernieuwde Musea Zutphen openden de 
deuren van het Hof van Heeckeren voor het publiek. De reacties van 
bezoekers, (culturele en museale) collega’s, subsidiegevers en andere 
ondersteuners waren en zijn zeer positief. ‘Kleren maken de man’ luidt het 
gezegde. Het is misschien teveel gezegd dat een gebouw en de inrichting 
een museum maken - uiteindelijk gaat het om de inhoud die 
vertegenwoordigd wordt door de collecties en wat wij daarmee doen - maar 
het is onmiskenbaar dat de nieuwe huisvesting een enorme ‘boost’ voor het 
imago en het elan van beide musea betekent. 

De nieuwe frisse uitstraling die verleden en heden harmonieus combineert, 
de wijze waarop informatie gelaagd en interactief wordt aangeboden aan de 
bezoeker, het verbeterde voorzieningenniveau met winkel, auditorium, 
educatieve ruimte, museumcafé en -lounge plus de verbeterde 
toegankelijkheid  zorgen voor veel lof. Die lof komt nadrukkelijk alle betrokken 
partijen toe, zie het colofon achterin dit jaarverslag. Met even veel 
voortvarendheid en enthousiasme is ook de verzelfstandiging aangepakt 
waardoor op 4 december jongstleden de verzelfstandigings-overeenkomst 
tussen de gemeente en Stichting Musea Zutphen kon worden ondertekend.

Voor ons markeerde 2017 een nieuw begin. Het was geweldig om te merken 
dat onze oude bezoekers ons niet vergeten zijn en nieuwe bezoekers wilden 
kennismaken. De groei van > 30.000 bezoekers naar > 50.000 bezoekers 
spreekt voor zich. Wij streven ernaar dat het Hof van Heeckeren dé plek in 
Zutphen wordt waar geschiedenis, cultuurhistorie, beeldende kunst en 
actualiteit samenkomen. Ook dit proces pakken wij gezamenlijk op met 
partners van binnen en buiten Zutphen. Samen gaan wij mooie tijden 
tegemoet. 

Tiana Wilhelm
Directeur Musea Zutphen

Juli, 2018

VOORWOORD
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GESCHIEDENIS EN KUNST MET EEN GEZICHT
VERNIEUWD MUSEAAL CONCEPT

Museum Henriette Polak en het Stedelijk Museum Zutphen sloten 
respectievelijk eind december 2015 en eind april 2016 de deuren van hun 
oude locaties.  De uitdaging van de nieuwe huisvesting was om binnen de 
beschikbare vierkante meters een zo volledig en aansprekend mogelijk beeld 
van de collecties te tonen. De verhaallijnen van beide musea moesten zich 
op een logische manier voor de bezoeker ontvouwen. 

Er is bewust gekozen om de twee bestaande en onderscheidende 
profielen van de musea te handhaven. Het Hof van Heeckeren herbergt dus 
een historisch museum dat het ‘Verhaal van Zutphen’ vertelt aan de hand 
van bijzondere, soms zelfs unieke objecten uit de museale, archeologische 
en archiefcollecties. Het Hof van Heeckeren herbergt ook hét museum voor 
modern-klassieke schilder- en beeldhouwkunst in Nederland. 
De gezamenlijke huisvesting nodigt uit om dwarsverbanden tussen de 
museale collecties te zoeken. Deze worden ook gelegd, maar alleen als zij 
inhoudelijk de presentatie van de collecties en wisseltentoonstelling 
versterken. Beide musea hebben elk zes zalen voor de vaste collectie en een 
zaal voor wisseltentoonstellingen. Deze wisseltentoonstellingszalen zijn met 
een trap verbonden en kunnen dus geschakeld worden gebruikt voor 
grote(re) tentoonstellingen. 

In beide collecties staat de mens centraal. Dit stimuleerde de behoefte om 
geschiedenis en kunst een gezicht te geven. De bezoeker voelt zich hierdoor 
aangesproken en stelt zich gemakkelijker open. Ook wordt de bezoeker 
gestimuleerd om zich te verplaatsen in vervlogen tijden, een andere 
tijdsgeest of een andere persoon. Multimedia is vooral ingezet om zoveel 
mogelijk van de collecties te tonen, achtergrondinformatie te verschaffen, 
interactiviteit te bevorderen en de presentatie te verlevendigen.  
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STEDELIJK MUSEUM ZUTPHEN
VASTE COLLECTIE PRESENTATIE

De zalen van het Stedelijk Museum Zutphen bevinden zich in de 
middeleeuwse gewelfde kelder en op de begane grond. Hier wordt 
chronologisch en thematisch ‘Het Verhaal van Zutphen’ vertelt.  
 
Door middel van tekeningen van de bekende illustrator Fred Marschall 
wordt de bezoeker deelgenoot gemaakt van enkele sleutelscenes uit de 
Zutphense geschiedenis. De tekeningen, waarin mensen steeds de hoofdrol 
hebben, vormen de rode draad door de vaste collectiepresentatie.  
 
In meerdere zalen kan de bezoeker letterlijk meekijken over de schouder van 
de archeoloog. Of het nu gaat om het onderzoek van een ‘crime scene ’als 
gevolg van een Vikingaanval in 882, of recente opgravingen. De archeologi-
sche resten die deze aanval ‘bewijzen’ zijn uniek voor het vasteland van West 
Europa.  
 
Ook uniek zijn diverse objecten die tot de oudste van Nederland behoren, 
zoals de oudste foto (1839), het oudste glas, het oudste horloge, annex 
navigatie-instrument en het oudste ‘stripverhaal’. Binnen de thematische 
opstellingen nemen de museale topstukken, zoals het Zutphens zilver, de 
ruim vierhonderd jaar oude globe en fraaie stadsportretten zoals het 
‘Gezicht op Zutphen’ van Wouterus Verschuur een speciale plek in. In het 
voor de zaal ‘Pracht & Praal’ ontworpen behang zijn speels verwijzingen 
opgenomen naar de zilver- en kostuumcollectie en naar Zutphens 
reputatie als torenstad.
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MUSEUM HENRIETTE POLAK
VASTE COLLECTIE PRESENTATIE

Museum Henriette Polak bevindt zich op de eerste etage. De verhaallijnen 
die zijn bedacht voor de collectiepresentatie geven de bezoeker een goede 
indruk wie mecenas Henriette Polak was, waarom zij in de jaren ‘60-’70 het 
initiatief ondersteunde om een museum voor moderne kunst op te richten, 
wie de mensen achter de collectie zijn (oprichters en kunstenaars), hoe de 
collectie zich heeft ontwikkeld en wat de relevantie van de collectie is binnen 
de Nederlandse kunstgeschiedenis. 

De zes tentoonstellingsruimten zijn verdeeld in vier zones: de Salon, het 
Digitaal Depot, het Atelier en de Etalage. Bijzonder vormgegeven 
multimediatafels geven achtergrondinformatie over Henriette Polak, de 
controverse tussen figuratieve en abstracte kunst, die leidde tot de 
oprichting van het museum, en de wijze waarop kunstwerken tot stand 
komen. 

Een kenmerkend onderdeel van de collectie vormen de vele 
kunstenaarsportretten van onder anderen Charlotte van Pallandt, Kees 
Verwey, Willem den Ouden. In alle vier zones kan de bezoeker kunstenaars in 
de ogen kijken. Het verhaal van het museum en van de (her)waardering voor 
kunst die naar de werkelijkheid gemaakt wordt, toont zich in deze 
portretten. 

In het Digitaal Depot kan de bezoeker door middel van vier multitouch 
tafels de collectie oproepen en op de muren projecteren en zo een 
eigen tentoonstelling samenstellen.
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WISSELTENTOONSTELLINGEN

FEEST AAN HET HOF! 12.05.2017 – 24.09.2017
Deze toepasselijke openingstentoonstelling bood de bezoekers een 
caleidoscopisch beeld van gewone mensen op bijzondere momenten in hun 
leven. Momenten die ons bestaan – letterlijk en figuurlijk – kleur geven en 
opluisteren. De tentoonstelling bestond uit tal van feestelijke hoogtepunten 
uit het persoonlijke leven, zoals geboorte, huwelijk en jubilea, maar ook uit 
het openbare leven in Zutphen zoals de viering van 100 jaar Koninkrijk 
Nederland in 1913 en de bevrijding in 1945. Daarbij werd zoveel mogelijk 
gebruikt gemaakt van de eigen collectie, bijvoorbeeld een pas verworven 
doopjurk van de kinderen van patriottenleider Robert Jasper van der 
Capellen (1743-1814), aangevuld met bruiklenen uit de collecties van 
collega’s van het netwerk Stadsmusea XL. 

A Tale of Two Cities 
Jet Rotmans’ Zutphen & Shrewsbury 14 .10.2017 – 07.01.2018
Kunstenares Jet Rotmans (1953) belichtte de overeenkomsten en 
verschillen vast tussen haar woonplaats Zutphen, Gelderland en 
zusterstad Shrewsbury, Shropshire (UK). Op kunstzinnige wijze onderzocht 
Rotmans de betekenis van die stedenband. Zij legde de seizoenen in beide 
steden en hun respectievelijke provincie en county vast in kunstenaars-
boeken en combineerde deze met installaties, video’s en gedichten. Het 
resultaat is een eigenzinnig verslag van karakteristieke elementen van beide 
historische steden en van hun prachtige achterland. 

STEDELIJK MUSEUM ZUTPHEN

7



WISSELTENTOONSTELLINGEN

Trip hop 12.05.2017 – 3.09.2017
Museum Henriette Polak opende met nieuw werk van alleskunner Arie 
Schippers. Schippers is een ‘Polak kunstenaar’ bij uitstek, die excelleert in 
zowel schilder- als beeldhouwkunst.  In 2016 ontving Schippers de Sacha 
Tanja Penning uit handen van juryvoorzitter Wim Pijbes. Het juryrapport 
noemt Schippers ‘onmisbaar voor de waardering van de hedendaagse 
figuratieve kunst in Nederland’, wat de openingstentoonstelling Trip Hop 
opnieuw onderstreepte. In Trip Hop staat het lichaam centraal. Wervelend 
geschilderde en gebeeldhouwde dansende vrouwenfiguren tonen zich 
lichtvoetig en zelfbewust, maar tegelijkertijd ongrijpbaar en onbereikbaar.

Life-force - Dier in Beeld 
Hetty Heyster& de animalierkunst 23.09.2017 - 04.03.2018
Hetty Heyster behoort tot de beste animalierkunstenaars van 
Nederland. Zij is ook een drijvende kracht achter het levend houden van de 
animalierkunst, die zich richt op het levensecht portretteren van dieren in 
al hun kracht en schoonheid. Life-force toonde een ruime keuze uit haar 
bonte en gevederde oeuvre, waarbij ook Heysters grote voorbeelden waren 
opgenomen, zoals Rembrandt Bugatti, Ewald Mataré, Jaap Kaas en Arie 
Teeuwisse. De tentoonstelling werd samengesteld met medewerking van 
onder andere Museum Kurhaus Kleve (D), de Zoo van Antwerpen (B) en de 
Sladmore Gallery (UK). 

MUSEUM HENRIETTE POLAK

TRIP HOP
NIEUW WERK VAN ARIE SCHIPPERS

13.05.17 - 03.09.17

‘s-Gravenhof 4  www.museazutphen.nl
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EDUCATIE
RONDLEIDINGEN, AUDIOTOURS, WORKHOPS EN ONDERWIJS

De opening van het Hof van Heeckeren was de tevens de start van een 
uitgebreider educatief aanbod. Bezoekers kunnen in beide musea gebruik 
maken van een gratis audiotour over de topstukken van elk museum. 
Het Digitale Depot in Museum Henriette Polak is speciaal ontwikkeld om 
bezoekers meer van de collectie te kunnen laten zien dan in de museumza-
len mogelijk is. Bezoekers kunnen een keuze maken uit thema’s  (portretten, 
landschappen, stillevens, dieren) of zich laten verrassen door een 
dwarsdoorsnede van de collectie. Spelenderwijs krijgen zij hierdoor een 
goed indruk van de breedte en de kwaliteit van de collectie en leren zij het 
een en ander over de kunstenaars en hun oeuvre. 

Voor gezinnen zijn de speurtochten ‘Kruip in de huid van de archeoloog’ 
en  ‘Een koffer vol kunst’ ontwikkeld. Elke laatste zondag van de maand zijn 
er gratis inlooprondleidingen in beide musea, daar werd in 2017 gretig aan 
deelgenomen.

Voor zowel kinderen als volwassenen bieden de Musea Zutphen een 
uitgebreid activiteitenaanbod met workshops, cursussen en/of lezingen. 
Het activiteitenaanbod heeft vrijwel altijd een relatie met de 
tentoonstellingen of onderdelen daarvan.

Onderwijs
100 leerlingen van het voortgezet onderwijs volgden een programma op 
maat.
840 basisschoolleerlingen volgden de museumlessen  ‘In de voetsporen 
van Henric’ en ‘De gouden eeuw’ (Stedelijk Museum Zutphen) en/of ‘Ik zie 
mijzelf, ik zie jou’ (Museum Henriette Polak).

2 cursussen Zutphenkunde, met gemiddeld > 25 
deelnemers 

3 workshops voor kinderen en volwassenen bij de 
tentoonstellingen A Tale of Two Cities en Lifeforce – 
Dier in Beeld voor ….deelnemers 

6 speciale kinderactiviteiten op elke eerste 
woensdagmiddag van de maand, waaronder 
‘Tekenen naar (levend) model op Dierendag, ‘
Griezelen in het museum’ tijdens de 
Museumkidsweek en ‘Lampionnetje maken met je 
lievelingsdier’ met de Kerst.

85 rondleidingen voor > 1.700 bezoekers 

>3.500 bezoekers maakten gebruik van de 
gratis audiotours

Educatie in cijfers (mei t/m december 2017)
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COLLECTIEBEHEER
AANWINSTEN

Het eerste half jaar stond voor collectiebeheer in het teken van de 
inrichting van de vaste collectiepresentaties van beide musea in het Hof van 
Heeckeren (12 zalen) en het nieuwe depot van Museum Henriette Polak. De 
standplaatsregistratie van alle collectiebewegingen heeft de 
collectiebeheervrijwilligers meer dan een jaar bezig gehouden. In verband 
met de inrichtingswerkzaamheden is het bruikleenverkeer van uitgaande 
stukken tijdelijk stop gezet.
 
In het voorjaar van 2017 tot vlak voor de opening van de musea is een 
nulmeting op de totale collectie van het Stedelijk Museum uitgevoerd. 
Hiervoor zijn gedurende vier dagen door dertien specialisten/restauratoren 
steekproeven genomen. De algemene indruk van de collectie is goed, 
uiteraard zijn er verbeterpunten genoemd, die in de komende jaren 
aangepakt gaan worden.
 
In de tweede helft van het jaar kwam het reguliere wisseltentoonstellings-
programma weer op gang. Collectiebeheer bood de gebruikelijke 
ondersteuning bij het bruikleenverkeer, de transporten en inrichting bij de 
vier wisseltentoonstellingen. Extra aandacht werd besteed aan het bekend 
raken met het nieuwe verlichtingssysteem en het monitoren en beheersen 
van de klimaatinstallatie.
 

Aanwinsten
De collectie van het Stedelijk Museum Zutphen is in 2017 uitgebreid met 
22 objecten, waaronder een signetzegel van Robert Jasper van der Capellen 
tot den Marsch.
 
De collectie van Museum Henriette Polak is in 2017 uitgebreid met 
13 objecten, waaronder een schilderij van Wim Oepts, getiteld ‘Bomen in 
Landschap’ (1967) door bemiddeling van Vereniging Rembrandt. Het 
schilderij is afkomstig uit een nalatenschap van een van de leden van
Vereniging Rembrandt.
 
De Vereniging Vrienden Musea Zutphen maakte de aankoop van een 
schilderij van O.B. de Kat, ‘Landschap, 1980’, mogelijk.
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HOOGTEPUNTEN

Mei - Cadeaus
De heropening van de Musea Zutphen was voor enkele sympathisanten 
reden om prachtig cadeaus te geven. De Zutphense kunstenares Maïté 
Duval schonk de Musea Zutphen haar bronzen beeld ‘Draaiende vrouw’  uit 
1991 voor de museumtuin. De heer A. Niessen en mevrouw A. Stoop 
schonken een beeld van Wendelien Schönfeld getiteld ‘Na het zwemmen’ uit 
2012 voor Museum Henriette Polak. Een ludiek cadeau kwam van het 
Zutphens Directieoverleg Kunst en Cultuur: een hoge zijden hoed 
afkomstig van de eens zeer gerenommeerde Zutphense firma Spier 
(vader van de beroemde cartoonist Jo Spier) als een welgemeend 
‘Chapeau!’ richting het museumteam.

Augustus - 25.000ste bezoeker
In augustus 2017 mochten de Musea Zutphen na drie maanden de 
25.000ste (en 25.001ste) bezoeker ontvangen. Het verraste echtpaar 
uit Kaatsheuvel werd feestelijk onthaald en beloofde nog vaak terug te 
komen.

December - Gestolen Zilver terug in Stedelijk Museum Zutphen
In maart 2013 was het Stedelijk Museum Zutphen aan de Rozengracht 
slachtoffer van een inbraak. Acht onvervangbare historische stukken uit 
de vermaarde zilvercollectie werden gestolen plus een hedendaags 
tafelstuk van zilversmid Marcel Blok. Alle betrokken instanties werden 
ingeschakeld, bruikleengevers ingelicht en het publiek geïnformeerd. 
Ondanks de inspanningen van de politie en ruime aandacht in de media 
konden de daders en de buit niet getraceerd worden. Totdat eind 2017 de 
gehoopte, maar niet meer verwachtte mededeling kwam dat het zilver 
was teruggevonden, met uitzondering van het tafelstuk. Door de politie 
van Amsterdam is het zilver op 5 december 2017 overgedragen aan de 
Musea Zutphen en met grote vreugde ontvangen.  
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BEDRIJFSVOERING
PR EN MARKETING

Vanaf mei 2016 is een maandelijkse nieuwsbrief verschenen waarin een 
aantal vaste rubrieken zijn opgenomen. Hierin werd aandacht besteed aan de 
bouwhistorie van het Hof van Heeckeren en aan de verschillende partijen die 
betrokken zijn bij de ontwikkeling van het nieuwe museumcomplex.
De lokale en regionale media hebben in print en op RTV regelmatig aandacht 
besteed aan de ontwikkeling van het Hof van Heeckeren. Na de opening zijn 
met Achterhoek Toerisme en de Musea in de Achterhoek, waaronder 
Museum MORE in Gorssel en Ruurlo, zijn gezamenlijke landelijke 
promotieacties uitgevoerd in 2017. 
 
Halverwege 2017 heeft social media een groei doorgemaakt. Van 1400 
volgers op Facebook naar 1531 volgers in december. Voor Twitter zien we 
een mildere groei van 1700 volgers naar 1715 in december. Instagram had 210 
volgers en 270 in december.
 
Vlak voor en na de opening zijn diverse rondleidingen georganiseerd voor 
verschillende relatiegroepen. Op 23 september - Nationale Burendag - is een 
speciale bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden. Zij hebben zich 
gedurende het hele bouw- en inrichtingsproces zeer begripvol en 
enthousiast getoond. Een bedankje daarvoor was zeer op zijn plaats.
 
Nieuwe huisstijl
Bij de opening van de vernieuwde Musea Zutphen in het Hof van Heeckeren 
hoort een nieuwe uitstraling. Pronk Studio, die tekende voor het 
tentoonstellingsvormgeving, ontwierp ook de bijpassende huisstijl met een 
duidelijk herkenbare identiteit. Drie iconen met de letters M, Z en P, die doen 
denken aan historische wapenschilden, verwijzen respectievelijk naar de 
Musea Zutphen als geheel (blauw), het Stedelijk Museum Zutphen (rood) en 
Museum Henriette Polak (geel) en komen terug op alle publicitaire uitingen.
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BEDRIJFSVOERING
PUBLIEKSBEREIK EN FINANCIËN 

Financiën
Tot eind 2017 maakten de Musea Zutphen deel uit van de 
gemeentelijke organisatie. Binnen de gemeentelijke begroting was 
€ 1.018.000,- (inclusief huisvestingskosten) opgenomen voor de exploitatie 
van de musea. De heropening was aanleiding om de entreekosten te 
verhogen tot een marktconform tarief: € 7,50 - vol tarief één museum, 
€ 12,50 combikaartje vol tarief beide musea.  
De prijsverhoging en de grotere bezoekersaantallen maakten het mogelijk 
om de incidentele budgetoverschrijdingen als gevolg van de herinrichting, 
de openingsfestiviteiten en extra PR & Marketingacties te ondervangen.

Publieksbereik
De samenvoeging van beide Musea Zutphen op één locatie was een 
langgekoesterde wens, die met de realisatie van het Hof van Heeckeren in 
vervulling is gegaan. De verwachting was dat bezoekers dan eerder geneigd 
zouden zijn om beide musea te bezoeken en dat blijkt inderdaad het geval. 
Sinds 2011 fluctueren de bezoekcijfers tussen de 30.000 en 35.000 
bezoekers. In 2017 steeg dit aantal naar ruim 51.000. Een mooi resultaat in 
de 7+ maanden na de opening. Het aantal museumkaarthouders onder de 
bezoekers steeg van > 55% naar > 65%.
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BEDRIJFSVOERING
ORGANISATIE

Museumteam (9, 4 fte) 
Jolanda Calot, medewerker Secretariaat
Ingeborg van Dijk, medewerker Facilitaire Zaken
Gerry Hondelink, medewerker collectiebeheer
Lian Jeurissen, conservator kunst en kunstnijverheid
Marieke de Jongh, collectiebeheerder
Petra Kasteleijn, baliecoördinator 
Anita Kuipers, educatief medewerker
Wencke Reussink, baliecoördinator 
Anne Stolwijk, medewerker PR & Marketing, vanaf 1 september
Christiaan te Strake, conservator Stad- en streekgeschiedenis
Raymond Timmer Arends, medewerker PR & Marketing, tot 1 juni
Tiana Wilhelm, directeur

Vrijwilligers
>100 verdeeld over de volgende 11 werkgroepen: beheer & behoud, 
fotocollectie, Jo Spier collectie, muntencollectie, prentencollectie, 
registratie, rondleidingen, publieksgroep, gastvrouwen/-heren, techniek en 
tuin

Stagiaires 2017
Marion Ketting, collectiebeheer
Evelien Krooshoop, PR & Marketing

Tijdelijke ondersteuning
Bim van Dijk
Stein de Valk

Bestuur Stichting Musea Zutphen
Andries Mulder, voorzitter
Bernadette Lohuis, secretaris,
Jan Blaak, penningmeester
Gerdien Verschoor, lid
Tom van Beurden, lid

Speciale vermelding verdient de Vereniging Vrienden Musea Zutphen, die de 
musea actief ondersteunen en een royale bijdrage leverde aan het 
inrichtingsbudget. Met 700 leden is de vereniging, die in 2017 55 jaar 
bestond, een van de grootste museale Vriendenorganisaties in Nederland. 
De Vrienden zijn een belangrijke financier van aankopen van de musea.
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BEDRIJFSVOERING
VERZELFSTANDIGING EN HORECAPARTNER

Begin juli 2016 heeft de gemeenteraad van Zutphen op basis van het 
uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek positief besloten om de 
verzelfstandiging van de Musea Zutphen verder uit te werken. De werving 
van het bestuur van de stichting Musea Zutphen in oprichting is eind 2016 
afgerond. Hierdoor kon vanaf januari 2017 het bestuur samen met de 
directie en de gemeente het verzelfstandigingsproces verder oppakken. 

Ten behoeve van de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad in juli 
2017 zijn diverse documenten opgesteld waaronder een meerjarenbeleids-
plan en -begroting 2018-2021 en een collectiebeheerovereenkomst waarin 
de relatie tussen de gemeente als eigenaar van de museale collecties en de 
Stichting Musea Zutphen als beheerder van de collectie is vastgelegd. 

De ontvlechting uit de gemeentelijke organisatie impliceert ook dat 
prestatieafspraken met de stichting zijn gemaakt. Vanaf januari 2017 is 
sprake van een subsidierelatie. De verzelfstandiging is niet aangegrepen 
om de financiële kaders bij te stellen, er is geen sprake van een bezuiniging. 
De gemeente Zutphen en het stichtingsbestuur willen beiden het cultureel 
ondernemerschap van de Musea Zutphen stimuleren en streven naar een 
financieel gezonde exploitatie. De Stichting Musea Zutphen handhaaft de 
Code Cultural Governance.
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De opening betekend ook de start van de samenwerking met buurvrouw en 
horecapartner het Hampshire Hotel ’s Gravenhof, dat gehuisvest is in Huize 
van de Kasteele. Ook dit stadspaleis was ooit in het bezit van de adellijke 
familie van Heeckeren. Het Hampshire Hotel is uitbater van het 
museumcafé en – lounge en het museumterras. De Musea Zutphen en het 
Hampshire Hotel zijn ook actief binnen De Hofmeesters: het samenwer-
kingsverband van culturele en culinaire ondernemers rondom het 
’s Gravenhof.

Bestuur Musea Zutphen: Jan Blaak, Bernadette Lohuis, Tom van Beurden, Andries Mulder, Gerdien Verschoor

Wethouder Cultuur Rene Sueters en voorzitter Andries Mulder 
ondertekenen de verzelfstandigingsovereenkomst

Henrike Lobbes, directeur Hampshire Hotel 
‘s Gravenhof, en Tiana Wilhelm, directeur Musea 
Zutphen vieren de samenwerking



BEDRIJFSVOERING
SAMENWERKINGSVERBANDEN

De Musea Zutphen zijn aangesloten bij de International Council of Museums 
(ICOM), de landelijke brancheorganisatie de Museumvereniging, Stichting 
Museumregister, Stichting Museumkaart, het landelijk netwerk Stadsmusea 
XL, Coöperatie Erfgoed Gelderland. Op projectbasis wordt samengewerkt 
met collega musea, kunstenaars, belangenbehartigers van particuliere 
verzamelaars, bedrijfscollecties en galeries.

In 2017 is actief samengewerkt met: 

Lokaal
• Zutphens Directieoverleg Cultuur en Kunst (Zudocku)
• Cultuurhistorisch Platform Zutphen
• De Hofmeesters, in het bijzonder Hampshire hotel Gravenhof
• Stichting Promotie Zutphen/VVV
• Kunstenaars (professioneel en amateur)
• Onderwijs (Cultuurconvenant Zutphen)
• Evenementorganisatoren
• Bedrijfsleven divers

Provinciaal/Regionaal
• Hanzesteden Marketing
• Musea Achterhoek
• Achterhoek Promotie
• IJssel Biënnale

Landelijk
• Stichting De Vijf Samenwerkende Musea in Nederland
• Stadsmusea XL
• Stichting Otto B. de Kat
• Vrije Academie
• Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
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COLOFON

De bouw en inrichting van het Hof van Heeckeren is financieel mogelijk 
gemaakt dankzij bijdragen van:

17

JAARVERSLAG 2017

Fotografie:
Stijn Brakkee 
Patrick van Gemert 
Ewout Huibers
Joep Jacobs
Anne Stolwijk


