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Naarden-Vesting
Het Nederlands Vestingmuseum is gevestigd op bastion Turfpoort, één van de zes verdedigingswerken waar
Naarden-Vesting haar beroemde stervorm aan ontleent.
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Het Nederlands Vestingmuseum
‘Bolwerk van Geschiedenis’
Het Nederlands Vestingmuseum is sinds haar opening in 1955 letterlijk een ‘Bolwerk van
Geschiedenis’. Het museum is gevestigd op bastion Turfpoort, één van de zes
verdedigingswerken uit de 17e eeuw waar Naarden-Vesting haar beroemde stervorm aan
ontleent. Het bastion en de ondergrondse kazematten bevinden zich nog grotendeels in
de oorspronkelijke staat.
Naast een unieke erfgoedlocatie, beheert Het Nederlands Vestingmuseum ook een
bijzondere collectie museale objecten. Fotograaf Maarten van Haaff heeft 20 topstukken uit
de collectie van het museum in 2020 gefotografeerd in opdracht van de Regio Gooi &
Vecht. Deze topstukken maken vanaf nu deel uit van de ‘Collectie Nederland’, de digitale
beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Een selectie van de topstukken
uit de collectie van Het Nederlands Vestingmuseum staat afgebeeld in dit jaarverslag over
2020.
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Grootkruis Militaire Willemsorde 1823
Het Grootkruis MWO werd verleend aan Generaal Kraijenhoff, als verdienste voor de aanleg van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie en forten aan de zuidgrens. Deze hoogste onderscheiding van Nederland is een topstuk
van de Canon van Nederland voor het venster Koning Willem I.
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Voorwoord directie
Publieksinstellingen zoals musea zijn onevenredig hard getroffen door de coronacrisis. In
2020 was Het Nederlands Vestingmuseum op last van de overheid in totaal 3,5 maand
geheel gesloten. Andere maanden golden er forse beperkingen, zoals een limiet op het
aantal bezoekers, de verplichting om vooraf te reserveren, een horecaverbod of een
mondkapjesplicht. Alle maatregelen waren van grote invloed op de bezoekers toestroom,
activiteiten en publieksinkomsten van het museum.
In dit jaarverslag geven wij een toelichting hoe Het Nederlands Vestingmuseum in 2020 is
omgegaan met de coronasituatie. En hoe wij, onder de gegeven omstandigheden, zo goed
mogelijk getracht hebben om invulling te geven aan onze museale taken en doelstellingen.
In deze uitzonderlijke situatie kon Het Nederlands Vestingmuseum een beroep doen op de
steunmaatregelen van de Rijksoverheid en ontving het museum subsidies van de
Gemeente Gooise Meren, Provincie Noord-Holland, het Prins Bernhard Cultuurfonds,
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Mondriaan Fonds om het museum aan te passen
aan de coronasituatie.
Bovenal konden wij rekenen op de steun en inzet van onze vrijwilligers; zij waren veelal
actief in andere dan voor hen gebruikelijke rollen. Zo hielpen vrijwilligers in de nieuwe
functie van Publieksmedewerker met het in goede banen leiden van bezoekersstromen en
het toezien op de naleving van maatregelen. Mede dankzij hun flexibiliteit hebben wij
bezoekers in 2020 een prettig en veilig museumbezoek kunnen bieden.
Alle vrijwilligers en betrokken instanties wil ik hartelijk danken voor hun steun en inzet!
Stichting Het Nederlands Vestingmuseum
Pieter Koudijs, directeur
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Gouden snuifdoos 1806
Geschenk van de latere Koning van Holland Louis Bonaparte aan Generaal Kraijenhoff.
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Voorwoord bestuur
Het bestuur stelt met gepaste bescheidenheid vast dat ondanks het uitbreken van de
coronapandemie, Het Nederlands Vestingmuseum nog veel bezoekers trok in 2020. De
dagen dat het museum open mocht zijn, werden de maximaal toegestane aantallen dikwijls
gehaald.
Het bestuur bedankt nadrukkelijk de stafleden van het museum, die, toen het museum
moest sluiten, alle rust hebben bewaard en samen met de vrijwilligers van het museum van
de nood een deugd hebben gemaakt. Veel achterstallig onderhoud is grondig aangepakt
en veel energie is gestoken in het maakbaar en financieel haalbaar maken van de plannen.
Grote dank is eveneens verschuldigd aan de Gemeente Gooise Meren, Stichting
Monumentenbezit, andere subsidieverleners en donateurs en de Stichting Vrienden van
Het Nederlands Vestingmuseum.
Toch heeft het uitbreken van de pandemie ook van het museum een hoge tol gevergd. De
steeds wisselende omstandigheden brachten veel onzekerheid met zich mee.
Bestuur en directie hebben begin maart 2020 moeten besluiten om kostbare plannen voor
de rest van het jaar 'on hold' te zetten. Zoals de ontwikkeling van een nieuw
Bezoekerscentrum en VVV in "De Gele Loods" en het "Masterplan" voor de herinrichting
van het museum. Beide besluiten hebben op hun beurt geleid tot ingrijpende
veranderingen.
Het beheer van het Bezoekerscentrum – VVV Naarden, hebben we - in goed overleg met de
Gemeente - kunnen overdragen aan Stichting Monumentenbezit (SMB). De exploitatie was
voor het museum financieel te impactvol. De samenwerking met het Bezoekerscentrum
heeft 10 jaar geduurd en het bestuur dankt het team van de VVV voor haar inzet,
enthousiasme en loyaliteit.
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Geheim Postduifbriefje 1814
Tijdens het Beleg van Naarden in 1814 was het verzenden van briefjes per postduif de enige mogelijkheid voor
inwoners van Naarden-Vesting om contact te onderhouden met de buitenwereld. Dit briefje is een topstuk van
de Canon van Nederland voor het venster Napoleon.
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Een tweede grote verandering was het afscheid nemen van één van de twee directeuren,
die zich bij nader inzien niet kon verenigen in de bovenstaande besluiten. Een "verschil van
mening over het te voeren beleid" leidde tot een scheiding der wegen.
Het bestuur heeft in het verslagjaar veelvuldig overleg gevoerd met de directie. Bij de
(zoom)vergaderingen was het bestuur steeds vrijwel voltallig aanwezig. Buiten de
vergaderingen om, hadden de voorzitter en individuele bestuursleden regelmatig contact
met de directie.
Het Nederlands Vestingmuseum onderschrijft de diverse codes uit de museale sector, zoals
de Governance Code Cultuur, de Ethische Code en de Leidraad Ontzamelen Museale
Objecten (LAMO). Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar nadrukkelijk gebogen over de
statuten van Stichting Het Nederlands Vestingmuseum om deze in lijn te brengen met deze
richtlijnen. Tevens zijn een nieuw bestuursreglement en directiereglement opgesteld. Een
afronding van deze exercitie ligt voor bij de notaris. Een herziening van de governance voor
de Stichting Vrienden van Het Nederlands Vestingmuseum, staat gepland voor 2021. De
door de directie opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2020 is vastgesteld in een
Beoordelingsverklaring van IJburg Accountants.
Het bestuur bedankt nadrukkelijk nogmaals alle vrijwilligers, die zich in 2020 opnieuw met
veel enthousiasme en met grote loyaliteit hebben ingezet voor het museum. Grote dank
gaat uit naar Bram van der Spelt, die de honneurs waarnam voor de Vrienden Stichting, de
leden van de kascommissie en de inmiddels afgetreden penningmeester Rogier Veltkamp
voor zijn inbreng de afgelopen jaren.
Bestuur Stichting Het Nederlands Vestingmuseum
Oscar van den Ende, voorzitter
Miriam van Meerten, vicevoorzitter
Guido van Berkel, penningmeester
Hidde van Kersen, secretaris
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Zilveren troffel 1816
Met deze zilveren troffel legde Generaal Kraijenhoff als Hoofd der Fortificatiën op 3 september 1816 de eerste
steen voor de vestingwerken van Charleroi als onderdeel van het Zuidelijk Frontier.

11

Organisatie
Het Nederlands Vestingmuseum is opgericht in 1955 en is gevestigd op bastion Turfpoort,
één van de zes verdedigingswerken waar Naarden-Vesting haar beroemde stervorm aan
ontleent. Het museum wordt geëxploiteerd door ‘Stichting Het Nederlands
Vestingmuseum’. De museale collectie is eigendom van de afzonderlijke stichting ‘Vrienden
van Het Nederlands Vestingmuseum’ en is in permanent bruikleen gegeven aan het
museum. Beide stichtingen beschikken over de ANBI-status en hebben geen
winstoogmerk.
Naast het museum exploiteert Stichting Het Nederlands Vestingmuseum ook
Bezoekerscentrum VVV Naarden. De activiteiten van het bezoekerscentrum vormden als
business unit, samen één administratie met het museum. In de loop van het jaar 2020 is het
Bezoekerscentrum overgedragen aan de Stichting Monumentenbezit. Verderop in dit
verslag wordt deze overdracht nader toegelicht.
Stichting Het Nederlands Vestingmuseum hanteert een governancemodel met een
toezichthoudend bestuur. Door het bestuur zijn een directie en stafmedewerkers
aangesteld (2020: 3,4 FTE), die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het
vastgestelde beleid en de operationele organisatie.
Bij het museum en het bezoekerscentrum was in 2020 een groep van 85 enthousiaste
vrijwilligers actief. Zij zijn werkzaam in publieksfuncties zoals winkel- en kassamedewerker,
gids, schipper, kanonnier of bij de technische dienst. Net als de bestuursleden vervullen zij
hun taak onbezoldigd. Alleen de weekendcoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de
openstelling van het museum in de weekends en medewerkers collectiebeheer met een
specifieke vakopleiding, ontvangen een vrijwilligersvergoeding op basis van de wettelijke
richtlijnen.
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Erepenning Naarden 1814
De erepenning of medaille van Naarden werd uitgereikt aan de Garde Nationale en alle vrijwilligers die hebben
deelgenomen aan het Beleg van Naarden in 1814.
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Museumregistratie
Het Nederlands Vestingmuseum is opgericht in 1955 en is een historisch museum. De ICOM
(International Council of Museums) hanteert de volgende definitie voor een museum:
‘Een permanente instelling in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling – niet
gericht op het maken van winst – die de materiële getuigenissen van de mens en zijn
omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover
informeert voor doeleinden van studie, educatie of genoegen’.
Het Nederlands Vestingmuseum is een door het Museumregister erkend museum, is lid van
de Museumvereniging en onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Ethische Museum
Code en de Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO). Het Nederlands Vestingmuseum
heeft in haar statuten de volgende doelstellingen en missie omschreven:
Doelstellingen
Het wekken van belangstelling voor- en het laten ervaren van de geschiedenis van de
Nederlandse Vestingbouwkunde, het functioneren van vestingen en andere duurzame
verdedigingswerken, alsmede het leven en werken daarin.
Missie
Bezoekers op een plezierige en participerende manier kennis laten maken in woord, beeld,
geschrift en ervaring met de cultuurhistorische, de sociaaleconomische, militaire- en
bouwkundige aspecten van de Nederlandse Vesting- en Verdedigingswerken.
ANBI
Door de belastingdienst is Stichting Het Nederlands Vestingmuseum aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenkingen en legaten zijn hierdoor fiscaal
aftrekbaar.
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Statiedegen Generaal Kraijenhoff
In 1815 werd het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden uitgeroepen. Cornelis Kraijenhoff werd benoemd tot
Hoofd der Fortificatiën in de rang van Luitenant-generaal. Bij deze rang hoorde deze rijk gedecoreerde
statiedegen.
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Bedrijfsvoering
Na een voorjaar met voorjaarsstormen waarbij het museum genoodzaakt was een aantal
dagen de deuren te sluiten vanwege weerwaarschuwingen, volgde op 13 maart 2020 de
lockdown vanwege corona. Wat hiervan de gevolgen zouden zijn en hoelang deze situatie
zou duren was op dat moment onduidelijk.
De coronarestricties hadden grote invloed op de bedrijfsvoering en de bezoekersaantallen
van het museum. Op last van de overheid waren alle musea tijdens de 3 verschillende
lockdown perioden, in totaal 3,5 maand geheel gesloten. Gedurende de rest van het jaar
golden er, steeds wisselende, beperkende maatregelen en moesten er extra voorzieningen
getroffen worden om te voldoen aan de regelgeving:
•

De entreekassa is verplaatst om te kunnen voldoen aan de 1,5 meterafstand richtlijnen.

•

Het terrein en de gebouwen zijn voorzien van pictogrammen met coronaregels.

•

Er zijn hygiënevoorzieningen aangebracht zoals kuchschermen en alcoholdispensers.

•

Er golden beperkingen ten aanzien van het maximum aantal bezoekers (1 pers./10 m²).

•

Er is een online reserveringsysteem ingevoerd omdat bezoekers vooraf tickets en een
tijdvak moesten reserveren om het max. aantal van 30 personen te reguleren.

•

Vanaf juli is het aantal opvarenden op de rondvaartboot teruggebracht van 18 naar 6.

•

Vanaf augustus zijn alle groepsactiviteiten opgeschort.

•

In de horecaruimte is het aantal zitplaatsen gehalveerd en moest tafeltoewijzing worden
ingevoerd.

•

Vanaf september gold een verbod op horecazitplaatsen, invoering ‘coffee-to-go’.

•

Vanaf oktober gold verplicht gebruik van mondmaskers in de binnenruimten.
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Percussiepistolen Generaal Kraijenhoff
Aan het begin van de 19e eeuw vervingen pistolen met een percussieslot de tot dan toe gebruikte
vuursteenpistolen. Deze fraaie set met accessoires in cassette, heeft toebehoord aan Generaal Kraijenhoff.
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De telkens wisselende coronamaatregelen vergden veel flexibiliteit van onze medewerkers
vrijwilligers en publiek. Ook was een intensieve communicatie noodzakelijk om alle
veranderingen toe te lichten en uit te leggen.
Het Nederlands Vestingmuseum genereert normaal 2/3 deel van haar jaaromzet uit
publieksinkomsten. Door alle coronarestricties vielen deze inkomsten voor een groot deel
weg. Het museum was daarom genoodzaakt om gebruik te maken van de
steunmaatregelen van de Rijksoverheid. Ook ontving het museum subsidies van de
gemeente Gooise Meren, de Provincie Noord-Holland, het Prins Bernhard Cultuurfonds,
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Mondriaan Fonds om haar locatie aan te kunnen
passen aan de coronasituatie.
De coronacrisis maakte het noodzakelijk om bezuinigingen door te voeren en ons te
focussen op onze museale kerntaken. Een gevolg hiervan was het besluit om als museum
te stoppen met de exploitatie van Bezoekerscentrum/VVV Naarden. De Stichting
Monumentenbezit is bereid gevonden om de exploitatie over te nemen.
Het Nederlands Vestingmuseum is alle betrokken instanties en instellingen zeer erkentelijk
voor hun financiële steun of coulance met het verlenen van uitstel van betaling. Deze
ondersteuning droeg in belangrijke mate bij aan het waarborgen van de continuïteit van
het museum. Voor een toelichting op de steunmaatregelen waarvan gebruik is gemaakt,
verwijzen wij u naar de beoordelingsverklaring van de accountant over 2020.
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Leeuw van Baumberger zandsteen
Bij restauratiewerkzaamheden in 1968 werd op bastion Turfpoort deze sculptuur van een leeuw opgegraven. Het
beeld is vervaardigd uit Baumberger zandsteen en dateert uit de eerste bouwperiode van Naarden-Vesting
(1579-1673).
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Museale taken
Naast de maatschappelijke en economische impact, hadden het coronavirus en alle
beperkende maatregelen ook positieve gevolgen. Door de noodgedwongen sluiting van
het museum ontstond er extra tijd en ruimte voor museale onderhoud- en beheertaken.
Erfgoedlocatie
Het Nederlands Vestingmuseum heeft met Stichting Monumentenbezit een
huurovereenkomst ‘om niet’ voor haar museumlocatie op bastion Turfpoort. Als
tegenprestatie dient het museum zelf het onderhoud te verzorgen aan terrein, installaties
en het interieur van de gebouwen. Tijdens de perioden dat het museum gesloten was voor
publiek is de verlichting in kazemat W vervangen, is verzakt straatwerk hersteld, gras
opnieuw ingezaaid en is er veel schilderwerk uitgevoerd.
Collectie
In maart 2020 hebben vrijwilligers de standplaatscontrole van de museale objecten
afgerond. Deze controle was noodzakelijk voor de update naar de cloud-versie van de Adlib
collectiesoftware.
Fotograaf Maarten van Haaff heeft een selectie van de topstukken van het museum
gefotografeerd voor de database ‘Collectie Nederland’ en een gezamenlijke beeldbank van
de musea in de Gooi & Vechtstreek. De kosten voor dit project kwamen voor rekening van
de Regioconservator Gooi & Vecht. Het Nederlands Vestingmuseum mag de foto’s vrij van
rechten gebruiken. Zowel bij de fotografie van de collectietopstukken als bij het project van
de standplaatscontrole werd het museum ondersteund door medewerkers van de
Regioconservator.
De Technische Dienst heeft een nieuwe affuit opgeleverd voor het vestingkanon op
draaibaar raam, dat met loop is herplaatst bovenop de rechter face van het bastion. Ook
werden de garnizoensbrandspuit, het Napoleontische belegeringsaffuit en de buste van
Napoleon gerestaureerd. Alle kregen een nieuwe plaats in Kazemat IJ.
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Cabasset of Spaanse helm
Deze helm vindt zijn oorsprong in Spanje en de naam cabasset is afgeleid van het Spaanse woord ‘cabeza’ dat
hoofd betekent. Hoewel de naam anders doet vermoeden, werd dit type helm in de 16e gedragen door
infanteristen en piekeniers door heel Europa.
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Twee zilveren objecten uit de Collectie Kraijenhoff werden professioneel schoongemaakt
door metaalrestorator Julia Leunge; het Grootkruis Militaire Willemsorde en de troffel
waarmee de 1e steen is gelegd voor het fort in Charleroi, onderdeel van het Zuidelijk
Frontier van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1831).
Tentoonstellingen
In 2019 is Het Nederlands Vestingmuseum toegetreden tot het Netwerk van Canonmusea
voor de vensters Napoleon en Koning Willem I van de Canon van Nederland. Om deze 2
thema’s te borgen in de vaste presentatie, is in kazemat IJ een tentoonstelling ingericht over
het Beleg van Naarden 1814. De tentoonstelling is in eigen beheer samengesteld door de
museumstaf. Zij deed research uit de in het museum beschikbare bronnen, schreef de
teksten in het Nederlands en Engels en vroeg digitale beelden op bij het Rijksmuseum,
waarmee reproducties zijn vervaardigd in een museale kwaliteit op canvas en aquarelpapier
van de werken van schilder Pieter Gerardus van Os.
Er zijn twee nieuwe vitrines aangeschaft en twee oude vitrines gereviseerd; deze zijn
opnieuw gespoten, voorzien van nieuwe bekleding en omgebouwd van TL-verlichting naar
mini LED-spots. Hierdoor komen onze bijzondere collectiestukken nog beter tot hun recht.
De nieuwe tentoonstelling werd op 1 oktober 2020 geopend door Wethouder Alexander
Luijten in aanwezigheid van een beperkt aantal genodigden vanwege de coronarestricties.
Online exposities
In de perioden van noodgedwongen sluiting was het museum zeer actief op Instagram; zo
was er in het voorjaar een online expositie met cartografische afbeeldingen van
Nederlandse Vestingsteden van Joan Blaeu. In het najaar toonde het museum de
topstukken uit onze collectie. Het museum had op Instagram rond de 3.000 unieke views
per week en het aantal volgers verdubbelde in 2020 naar 1150.
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Kanonskogel 6 pond
Bij het Beleg van Naarden in 1814 werden meer dan 20.000 kogels op de vesting afgevuurd door het
Nederlandse leger, die een verwoestende schade aanrichtten aan woningen en gebouwen.
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Educatie
Het overdragen van kennis en informatie, zowel ter educatie als vermaak, behoort tot de
museale kerntaken van Het Nederlands Vestingmuseum. Sinds 2019 maakt Het Nederlands
Vestingmuseum deel uit van het Netwerk van Canonmusea voor de vensters Napoleon en
Koning Willem I. Gezamenlijk brengen deze musea de Canon van Nederland onder de
aandacht. De Canon omvat het curriculum voor het vak geschiedenis in vijftig vensters met
de belangrijkste gebeurtenissen, personen en voorwerpen die Nederland hebben gemaakt
tot wat het nu is. Het Nederlands Vestingmuseum is onderdeel van de Canon met 3
topstukken:
1. Bastion Turfpoort – venster Napoleon
2. Grootkruis Militaire Willemsorde Kraijenhoff – venster Koning Willem I
3. Geheim Postduifbriefje Beleg 1814 – venster Napoleon
Het Nederlands Vestingmuseum is samen met Slot Loevestein en het Waterliniemuseum
een erkend informatiecentrum voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De waterlinies
vormden eeuwenlang de ruggengraat van onze nationale defensie. Door stroken land
onder water te zetten werd een vijandelijke invasie onmogelijk gemaakt.
Educatieve Speurtocht
Voor het primair onderwijs is er de educatieve speurtocht ‘Vesting Expeditie’. Deze
speurtocht behandelt zowel historische gebeurtenissen uit de geschiedenis van Naarden
als vestingbouwkundige aspecten. Leerlingen doen de speurtochten in groepjes van 5
kinderen waardoor er ook invulling wordt gegeven aan samenwerken en groepsdynamiek.
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Vuursteenpistool 18e eeuw
Voor de invoering van de percussiepistolen was het vuursteenpistool het gangbare handvuurwapen. Het vullen
met buskruit van de vuurpan en het herladen waren omslachtig. Met name bij regenachtig weer was dit wapen
onbetrouwbaar. Het gezegde ‘dat liep met een sisser af’ is ontleend aan kruit dat niet tot ontbranding kwam.
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Audiotour
Er is een gratis Nederlandstalige audiotour beschikbaar die is ontwikkeld in samenwerking
met studenten van de Reinwardt Academie (HBO voor de Museale Sector) en IZI Travel.
Bezoekers kunnen hiervoor de app. downloaden op hun smartphone.
In 2020 heeft het museum subsidies ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht om de audiotour te vernieuwen. De nieuwe audiotour
wordt vanaf 2021 aangeboden in het Nederlands en Engels. De teksten voor de
audiofragmenten zijn geschreven en opgenomen in eigen beheer. Bezoekers ontvangen
een device of kunnen de tour downloaden op hun eigen smartphone om de fragmenten te
kunnen beluisteren. Tevens worden er 2 informatiepanelen geplaatst voor het geven van
extra context en duiding.
Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie
Het Nederlands Vestingmuseum maakt gebruik van het educatieprogramma over de
Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) dat is ontwikkeld door het projectbureau NHW. Dit
programma bestaat uit verschillende modules voor groep 8 van het primair onderwijs en
voor klas 1 en 2 van het voorgezet onderwijs.
Schoolrondleidingen
Vele scholen bezoeken Het Nederlands Vestingmuseum en doen daarbij een rondleiding
onder begeleiding van onze vakbekwame gidsen. Schoolrondleidingen worden
aangeboden tegen een gereduceerd tarief.
Het voorjaar en de maand september zijn de perioden waarin normaal gesproken veel
scholen het museum bezoeken voor een excursie. Door de corona lockdown moesten alle
reserveringen in het voorjaar door het museum worden geannuleerd. Scholen die hadden
(door)geboekt voor het najaar, zegden hun reserveringen zelf af vanwege het groeiend
aantal coronabesmettingen. Het aantal bezoeken van scholen en scoutinggroepen was in
2020 daarom beperkt.
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Hellebaard 16e eeuw
De hellebaard was een slag- en steekwapen dat in de 16e eeuw werd gebruikt door een hellebaardier. Het
bijlvormige slag- en steekgedeelte is gemonteerd op een houten steel met twee gesmede stroken metaal. In de
metalen bladen zijn een sleutelvormig gat en een andreaskruis aangebracht. Het andreaskruis staat in de
Germaanse symboliek voor een goddelijke kracht en bescherming van de drager tegen onheil.
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Publieksactiviteiten
De voorjaarstormen en alle beperkende coronamaatregelen waren van grote invloed op
het aantal bezoekers in 2020. Desondanks zijn we enorm verheugd over de toeloop van
bezoekers zodra dit wel kon: zowel in de kerstvakantie (januari) als de krokusvakantie
(februari), waren er tal van activiteiten op het museum. In de maanden juli en augustus was
het aantal bezoekers zelfs groter dan in dezelfde maanden in 2019.
Het Nederlands Vestingmuseum is voor haar publieksactiviteiten grotendeels afhankelijk
van de inzet van vrijwilligers. Bij de heropening van het museum na de eerste lockdown op
1 juni 2020, was de inzet van 70-plussers of vrijwilligers die behoren tot een risicogroep niet
langer toegestaan. Door succesvolle oproepen in de Gooi & Eemlander en in Naarder
Nieuws, meldde zich voldoende inzetbare vrijwilligers aan. Hierdoor kon het museum in
juni toch 4 dagen per week openen, waarbij bezoekers vooraf een tijdvak moesten
reserveren.
Per 1 juli werden de coronamaatregelen versoepeld, de leeftijdsbeperking voor vrijwilligers
kwam te vervallen en bezoekers hoefden niet meer vooraf een ticket en tijdvak te
reserveren. Alle vrijwilligers die dat wilden konden weer werken en het museum kon weer
haar normale openingstijden hanteren.
Groepsrondleidingen
In de kerstvakantie (januari) en de krokusvakantie (februari) werden er dagelijks gratis
rondleidingen met een kanonschot georganiseerd voor geïnteresseerden. Door de
beperking van een maximum aantal personen per M2 en de 1,5 meterafstand regel, is deze
activiteit na maart 2020 opgeschort.
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Rapier 16e eeuw
De rapier is een voorloper van de degen. Het is een slag- en steekwapen waarvan het gevest eindigt in een
sierlijke Turkse knoop. Rapieren waren in gebruikt tot de 18 e eeuw.
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Rondvaarten
In de maand juli werden de rondvaarten opgestart. Om de 1,5 meter afstand te kunnen
waarborgen werd het aantal opvarenden beperkt tot maximaal 6 personen (normaal 18).
Omdat bezoekers moeten bukken onder de brug bij de Utrechtse Poort, bleek bij de eerste
evaluatie dat zelfs dit beperkte aantal opvarenden nog te veel was. Daarop is besloten de
rondvaarten op te schorten.
Schuttersdagen
In 2020 zijn er slechts 2 Schuttersdagen geweest; in januari en juli. In februari kon
Schuttersdag niet doorgaan door de noodgedwongen sluiting vanwege weeralarm voor
storm Dennis. Na de eerste lockdown en de versoepeling van de beperkingen, kon er in juli
weer voor het eerst een Schuttersdag plaatsvinden. De grote toeloop van bezoekers
maakte het echter onmogelijk om de 1,5 meter afstand te kunnen handhaven. Het museum
restte daarom niets anders dan hierin haar verantwoordelijkheid te nemen en ook deze
activiteit op te schorten.
Kinderfeestjes en workshops
Tot aan de eerste lockdown zijn er in 2020 drie kinderfeestjes gevierd op het museum.
Zowel in de kerstvakantie als in de krokusvakantie, waren er gratis workshops tinnen figuren
gieten en boogschieten op het museum.
Voor het opschorten van activiteiten om de richtlijnen na te leven was veelal begrip. Dit was
noodzakelijk om bezoekers, medewerkers en vrijwilligers een veilige omgeving te kunnen
bieden. Bij sommige vrijwilligers leidde het begrijpelijkerwijs ook tot teleurstelling omdat
zij niet actief konden zijn in hun vaste rol.
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‘Het Beleg van Naarden 1673’
olieverf op doek door Jan van Huchtenburg (1643-1733).
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Bezoekersaantallen

2020

2019

3635

6078

802

1702

Entree kassakaartverkoop

4437

7780

Museumkaart volwassenen

4152

7345

Museumkaart jongeren

1046

1693

72

405

Speciale prijs

1

184

I Amsterdam

45

155

Groepsprijs volwassenen

10

863

Groepsprijs kinderen

48

782

559

2335

5933

13762

10370

21542

Entree volwassenen
Entree kinderen

CJP-pas

Gratis*
Entree met korting
Totaal

*Donateurs, Open Monumentendag en Locatieverhuur (2019).
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Bezoekerscentrum – VVV Naarden
Sinds 2011 exploiteert Stichting Het Nederlands Vestingmuseum het Bezoekerscentrum
Naarden waarin het VVV is ondergebracht. Het Bezoekerscentrum is gericht op het onder
de aandacht brengen van de culturele en recreatieve mogelijkheden, het informeren van
bezoekers en het bevorderen van toerisme in de stad Naarden. Zo worden onder meer
kaartjes verkocht voor de rondvaarten van Vestingvaart Naarden en de stadswandelingen
van Vereniging Vestingstad.
Het Bezoekerscentrum ontvangt een subsidie van de Gemeente Gooise Meren, waarmee
de vaste exploitatiekosten voor een deel worden gedekt, de variabele kosten zijn voor
rekening en risico van het Nederlands Vestingmuseum.
Vanaf 2017 was stichting Het Nederlands Vestingmuseum in gesprek met Stichting
Monumentenbezit om een nieuw bezoekerscentrum te gaan ontwikkelen in de Gele Loods.
Hiervoor waren inmiddels subsidies verstrekt of toegezegd door de Gemeente Gooise
Meren en de Provincie Nood-Holland. Zowel voor de ontwikkeling als de exploitatie was
echter nog geen sluitende begroting.
Door de coronacrisis hebben wij noodgedwongen moeten besluiten om ons terug te
trekken uit dit project. Stichting Het Nederlands Vestingmuseum zal zich uitsluitend nog
richten op haar museale kerntaken. Stichting Monumentenbezit is bereid gevonden om de
exploitatie van Bezoekerscentrum – VVV Naarden op zich te nemen.
De operationele en financiële overdracht vond plaats op 1 september 2020. Gedurende
het hele boekjaar heeft Stichting Het Nederlands Vestingmuseum nog de administratie en
betalingen van het Bezoekerscentrum Naarden verzorgd. De administratieve overdracht
vond plaats op 1 januari 2021.
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Organisatie per 1 april 2021
Vrijwilligers

70 personen

Staf
Pieter Koudijs
Willem Ehlert
Lisette Stins

Directeur (0.8 FTE)
Hoofd Technische Dienst (1.0 FTE)
Coördinator Vrijwilligers & Reserveringen (0.8 FTE)

Bestuur Stichting Het Nederlands Vestingmuseum
Oscar van den Ende
Voorzitter
Miriam van Meerten
Vicevoorzitter
Guido van Berkel
Penningmeester
Hidde van Kersen
Secretaris
Vacature
Bestuur Stichting Vrienden van Het Nederlands Vestingmuseum
Oscar van den Ende
Voorzitter
Guido van Berkel
Lid
Bram van der Spelt
Secretaris / Penningmeester
Vacature
Kascommissie Stichting Vrienden van Het Nederlands Vestingmuseum
Hugo Kolff
Ronald Vles
Iris Vonk
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Nevenfuncties bestuursleden en directie
Naam

Nevenfunctie(s)

O. van den Ende
Voorzitter

Bestuurslid – Stak Pieter Bon
Secretaris – Vrienden van de Vereniging
Spierziekten Nederland
Penningmeester – St. Atelier Pieter d’Hont

B

DGA - MvM Professional Development
Vertrouwenscontactpersoon
Gooische Hockeyclub
Lid – Reünistenfonds LSV Minerva
Statenlid VVD - Provincie Noord-Holland

B

M. van Meerten
Vicevoorzitter

(On)Bezoldigd

O
O

O
O
B

G. van Berkel
Penningmeester

Lid - International Investment Committee
Cerberus Business Finance
Bestuurslid - CMP German Opportunity Fund

B
B

H. van Kersen
Secretaris

Directeur Benelux Marine Stewardship Council
Voorzitter - SON Respons

B
O

P. Koudijs
Directeur

Commissielid Financiën – Stewovon

O
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Uitgegeven door:
Stichting Het Nederlands Vestingmuseum
Westwalstraat 6
1411 PB Naarden
Telefoon: (035) 694 54 59
E-mail: info@vestingmuseum.nl
Internet: www.vestingmuseum.nl
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