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Inleiding 
 
Dit is het jaarverslag van de Stichting Museum Domburg en haar zusterstichtingen. Het verslag beoogt inzicht te 
geven in wat gedurende 2022 bij het museum tot stand is gebracht en tevens kort vooruit te blikken naar de 
komende periode.  

Het verslagjaar begon onzeker door de toen nog geldende corona-maatregelen en gedwongen sluiting. Het 
museum kon eind januari weer opengaan en heeft uiteindelijk een recordaantal bezoekers ontvangen. De 
tentoonstellingen De Onthulling en Stug en stoer werden zeer druk bezocht, mede dankzij de aandacht voor de 
tentoonstellingen in de media. Met de laatste sloten we aan bij de groeiende belangstelling voor vrouwelijke 
kunstenaars, die niet eerder zo duidelijk naar voren kwam in musea, tentoonstellingen en publicaties als in 2022.  

Na het pilotjaar in 2021 heeft het museum zijn taken als toeristisch informatiepunt in Domburg voor de gemeente 
voortgezet. Een vast team van medewerkers is intussen ruim anderhalf jaar aan het werk en dat maakt dat steeds 
meer toeristen de weg kunnen vinden naar het museum, dat bovendien 7 dagen in de week geopend is. Met de 
gemeente werden afspraken gemaakt voor structurele steun voor in ieder geval 4 jaar voor uitvoering van deze 
taak en de museumactiviteiten.  

In 2022 zijn tevens beslissende stappen gezet voor de vernieuwingsplannen van het museum. Er is een definitief 
ontwerp vastgesteld, de fondsenwerving is gestart en er is een steunstichting opgericht. Vanaf pagina 8 is er 
meer over te lezen.  

Er is veel gaande: het museum is dagelijks open en er werd hard gewerkt aan het vernieuwingsplan. Het legt 
zware druk bij vele betrokkenen, maar is alleszins de moeite waard om het museum toekomstbestendig te 
maken. Een doel dat ook het gemeentebestuur gesteld heeft. 
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1. Organisatie 
 

Stichtingen 
Sinds 2020 zijn er drie stichtingen: Stichting Museum Domburg, Stichting Museum Domburg Collectie, Stichting 
Museum Domburg Vastgoed. De organisatie is in 2022 aangevuld met een Raad van Advies en een 
Steunstichting ten behoeve van de uitbreidingsplannen.  

Bestuurssamenstelling  
 
Stichting Museum Domburg 
Arnold van Houtum, voorzitter 
Marcelle Immink, vicevoorzitter 
Jan Kaland, penningmeester 
Eveline Cleiren, secretaris (tot 1 april 2022) 
Barbara de Kort (per 21 april 2022) 

Stichting Museum Domburg Vastgoed 
Lein Labruijère, voorzitter 
Arnold van Houtum, secretaris 
Jan Kaland, penningmeester 
René Molenaar, lid (tot 17 maart 2022) 
Adri Meeuwse (per 21 april 2022) 
 

 
Stichting Museum Domburg Collectie 
Arnold van Houtum, voorzitter 
Eveline Cleiren, secretaris (tot 1 april 2022) 
Marcelle Immink, lid 
Barbara de Kort (per 21 april 2022) 
 
 
Steunstichting Museum Domburg 
Derk Sauer, voorzitter 
Frans van Oosten Slingeland, penningmeester 
Joost Snoep, secretaris 

 

Raad van Advies 
Het bestuur heeft besloten om een Raad van Advies in te stellen, bestaande uit gezaghebbende personen uit de 
kunsthistorische en museumwereld. Fusien Bijl de Vroe, Evert van Os, Katlijne Van der Stighelen en Chris 
Stolwijk waren graag bereid om toe te treden. Vanuit hun verschillende disciplines zullen zij zeker een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van het vernieuwde museum. 

Conservator 
Francisca van Vloten is de conservator van het museum. Zij organiseert en ontwerpt tentoonstellingen, doet het 
onderzoek daarvoor en geeft advies betreffende het beleid. Daarnaast is zij supervisor van gastconservatoren. 

Directiesecretaris 
Vanaf 1 april is Eveline Cleiren in dienst getreden als directiesecretaris. Zij ondersteunt de conservator en 
voorzitter en heeft een zwaartepunt in haar werk bij het vernieuwingsproject. 

Het bestuur heeft in 2022 vijfmaal vergaderd. Er waren vaste bespreekpunten o.a. de financiën en de voortgang 
van nieuwbouwplannen, de tentoonstellingen en bezoekersaantallen. In kleinere samenstelling werd de dagelijkse 
gang van zaken van het museum aangestuurd. 

Doelstelling  
De doelstelling van het museum is het levend houden van en meer bekendheid geven aan de kunstenaars – 
vooral schilders – die in de periode 1870-1930 in Domburg verbleven, woonden en werkten. Het museum maakt 
daartoe wisselende tentoonstellingen met als speerpunt de (Europese) kunstenaarskolonie. 
 
Stichting Museum Domburg Collectie 
De Collectie-stichting heeft ten doel het in eigendom of bruikleen verkrijgen van kunstwerken betreffende de 
kunstenaarskolonies in Europa en in het bijzonder Domburg als klassieke kunstenaarskolonie ten behoeve van 
tijdelijke of permanente exposities en het beheren en aan het publiek tonen van deze collectie.  
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Stichting Museum Domburg Vastgoed 
De Vastgoed-stichting richt zich op het in eigendom verkrijgen, beheren, onderhouden en exploiteren van 
onroerende zaken ten behoeve van het museum.  

Bezoekersaantallen 
Het museum is in 2022 open geweest van 26 januari 2022 tot 31 december 2022. Dit is het eerste jaar dat het 
museum vrijwel het gehele jaar dagelijks open was, januari uitgezonderd i.v.m. de toen nog geldende 
coronabeperkingen. Het verslagjaar was hiermee het jaar met de meeste openingsdagen. Het museum is in 2022 
in totaal 339 dagen open geweest. In 2021 was dit 180 dagen. In 2020 is het museum slechts 32 middagen in de 
weekenden in juli t/m oktober open geweest. In de jaren vóór corona waren er gemiddeld 174 openingsdagen per 
jaar en was het museum zes middagen per week geopend.  

In totaal werden in het verslagjaar 24.875 bezoekers ontvangen, waarvan onderstaande aantallen (12.191 in 
totaal) de tentoonstelling bezochten. 12.684 mensen bezochten het toeristisch informatiepunt, winkel en 
beeldentuin.  

Bezoekerscategorie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Volwassene individueel 2.586 3.151 2.663 422* 2.314 4.213 

Volwassene in groep of met korting 344 80 110 - - - 

Schoolbezoek 21 49 27 - - 78 

Kind tot 12 jaar (gratis) 183 78 112 - 178 318 

Bezoeker met Museumjaarkaart 4.169 5.543 3.977 739 3.849 6.520 

Vrienden van het museum (gratis) 592 324 435 - 237 423 

Gratis bezoek (promotionele dagen ed.) 100 311 28 - 158 557 

Zeelandpas 62 63 0 - - - 

ICOM     37 77 

Hotelkaartjes (voorverkoop)     72 5 

Totaal 8.057 9.599 7.352 1.161 6.845 12.191 

*Bij de 422 bezoekers is ook een deel Vrienden van het museum.  

Personeel en vrijwilligers 
Het museum startte 2022 met een verlenging van het dienstverband van het team medewerkers dat het jaar 
ervoor in dienst trad voor de uitvoering van taken met betrekking tot het toeristisch gastheerschap. Zij namen 
tegelijkertijd voor hun rekening het ontvangen van de bezoekers, het surveilleren in de tentoonstellingsruimte en 
verkopen in de winkel. Inmiddels zijn deze functies volledig met elkaar geïntegreerd en staan de medewerkers 7 
dagen in de week ter beschikking van de bezoekers en toeristen.  

Het museum begon 2022 met 2 fte verdeeld over vijf medewerkers. Einde verslagjaar werken er 7 medewerkers 
voor 2,3 fte inclusief een teamcoördinator-beheerder en is er een flexibele schil van oproepkrachten. Na de 
komst van het team medewerkers is een deel van de vrijwilligers gestopt. Daartoe aangewezen vrijwilligers blijven 
wel betrokken bij de inrichting van de tentoonstellingen, het onderhoud van het gebouw en de tuin. Het bestuur 
heeft grote bewondering voor hun tomeloze inzet en is hun veel dank verschuldigd.   
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2. Activiteiten 2022 
 

Tentoonstellingen 
Het museum heropende eind januari de tentoonstelling De Onthulling, die in het najaar van 2021 startte. De 
tentoonstelling werd wegens succes verlengd t/m 19 juni 2022. Het betrof hiermee de langstlopende 
tentoonstelling sinds de opening van het museum. In de zomer opende Stug en stoer met werk van de 
schilderessen Jo Koster en Dora Koch-Stetter. Hiermee sloot het museum aan bij de groeiende belangstelling 
voor vrouwelijke kunstenaars en heeft de tentoonstelling op veel media-aandacht kunnen rekenen.  
In de museumtuin waren beelden te zien van Lian Moens en vanaf juli 2022 van Loes Smolders-Vaessen. 
 

DE ONTHULLING – UIT DE DOEKEN. Een kennismaking met het ICEAC (11 september 2021 – 19 juni 2022) 
Op 11 september 2021 werd de tentoonstelling DE ONTHULLING. Kennismaking met een collectie geopend door 
Pierre Bedouelle, de Secretaris Generaal van Euroart. De tentoonstelling werd uiteindelijk verlengd tot 19 juni 
2022. Het betreft tevens een kennismaking met het ICEAC. De tentoonstelling brengt de bezoeker oog in oog met 
belangrijke werken uit de collectie Europese schilderijen die wordt beheerd door het ICEAC, het International 
Centre for the Research and Documentation of European Artists’ Colonies in Domburg. 

 
Met werk van o.a.: Jan Toorop, Ferdinand Hart Nibbrig, Jacoba van Heemskerck, Mies Elout-Drabbe, Lodewijk 
Schelfhout, Maurice en Sárika Góth, Jeanne Bieruma Oosting, James McNeill Whistler, Herman Heijenbrock, 
Pieter de Josselin de Jong, Rik Roland Holst, Willem Witsen, Marius Bauer, Otto van Rees, Jan Sluijters, Paul 
Gabriël, Willem Roelofs, Théophile de Bock, Vilmos Huszár, Bram van Velde, Jan Wiegers, Remko Watjer, Max 
Liebermann, Paul Müller-Kaempff, Heinrich Vogeler, David en Pieter Oyens, Charles Tschaggeny, Edgard Farasyn, 
Emmanuel Viérin, Maurice Denis, Vanessa Bell, Emil Nolde, Max Pechstein, Karl Schmidt-Rottluff, Wassily 
Kandinsky, Franz Marc, Erich Heckel, Lyonel Feininger, Adolf Hölzel, Kurt Schwitters, Carry van Biema, Ida 
Kerkovius, Hannah Höch, Oskar Kokoschka en Julia Maurer. 
 
STUG EN STOER – De weg van Jo Koster en Dora Koch-Stetter (3 juli 2022 t/m 12 maart 2023) 
Op 3 juli werd de nieuwe tentoonstelling STUG EN STOER geopend door Reinier van Lanschot, co-president van 
Volt Europa. Zo’n 65 werken van Jo Koster en 35 van Dora Koch-Stetter zijn voor deze tentoonstelling 
bijeengebracht. Onder de werken van Jo Koster bevinden zich onbekende stukken uit particuliere collecties, die 
nimmer tevoren naar buiten zijn gebracht. Samen met de werken van Dora Koch-Stetter laten zij zien waar deze 
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vrouwen in een overwegend door mannen bepaalde wereld voor stonden. Stug volhardend en stoer verwerkend 
waren zij; ofwel: hun weg was stug maar de vrouwen waren stug en stoer. 

Met Jo Kosters werk als leidraad volgt de tentoonstelling de ontwikkeling van twee traditioneel begonnen 
kunstenaressen, waarbij de ene zich vooral in Frans neo-impressionistische en de andere zich vooral in Duits 
expressionistische zin ontplooide. Dat de Nederlandse Jo Koster en de Duitse Dora Stetter beiden aan 
verschillende Europese kunstenaarskolonies verbonden zijn geweest, komt duidelijk in hun werk tot uiting. In een 
overzicht van onder meer in Domburg, Staphorst, Knokke en Ahrenshoop ontstane schilderijen en grafiek worden 
de verschillen en overeenkomsten tussen hen getoond.  

De tentoonstelling is wegens succes verlengd t/m 12 maart 2023.  

 

EuroArt digital SUMMER exhibition 2022 
Voor het eerst organiseerde euroart samen met Duitse en Nederlandse leden een digitale tentoonstelling, 
waaraan ook het Marie Tak van Poortvliet Museum deelnam. Iedere deelnemende kunstenaarskolonie/ 
schildersdorp vertoonde de tentoonstelling met als thema ZOMER op een scherm in hun eigen museum/galerie. 
De meeste musea/galerieën presenteerden de drie schilderijen die ze naar de digitale tentoonstelling stuurden. 
De tentoonstelling was te zien in de volgende musea: Ahrenshoop (DE), Domburg (NL), Heikendorf (DE), Katwijk 
(NL), Kronberg (DE), Nunspeet (NL), Oberhausen/Murnau (DE), Bremen (DE), Schwaan (DE) en Worpswede 
(DE).  
 

Overige activiteiten 
 
Educatie/schoolbezoek 
In het verslagjaar hebben 76 leerlingen een bezoek gebracht aan het museum. Op aanvraag van de Louise de 
Colignyschool uit Vlissingen organiseerde het museum op 24 maart een programma op maat voor drie 
schoolklassen in het kader van de Kinderkunstweek 2022, thema bomen in de kunst. Zij kregen een introductie 
over kunstenaarskolonies, gingen op ontdekkingsreis door de tentoonstelling en zelf aan de slag in de tuin met 
een schilderwerk geïnspireerd op het werk van Julia Maurer. De workshops werden begeleid door studente 
kunsteducatie Diana de Nooijer en medewerkers van het museum. 

Lintjesregen 
Op 26 april werden tijdens de traditionele lintjesregen de voorzitter en conservator van het museum koninklijk 
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onderscheiden. Arnold van Houtum en Francisca van Vloten werden in de museumtuin benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau voor hun jarenlange inzet voor het museum en euroart. Oud-bestuurslid René Molenaar 
werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor onder andere zijn inzet voor het museum.  

Onthulling bord bij ‘Mondriaan-boom’ 
De ‘Mondriaan-boom’ op de buitenplaats Berckenbosch in Oostkapelle is met een hek en een bord beschermd. 
Op 27 juli 2022 werden het hek en het bord ‘onthuld’ in het bijzijn van de boswachter bij Staatsbosbeheer Karel 
Leeftink, Francisca van Vloten en vertegenwoordigers van de subsidiegever Toeristische Impuls Veere. Francisca 
leverde de tekst voor het bord. Op de website van het museum is haar toelichting te lezen: 
https://marietakmuseum.nl/nieuws/de-mondriaanboom-2/.  

3. Toeristisch Informatiepunt Domburg 
 
Medio april 2021 is het toeristisch informatiepunt geopend in het museum. In verband met de beëindiging van de 
VVV in Zeeland zette de gemeente op verschillende locaties in op een nieuwe vorm van informatievoorziening. 
Wegens het succesvolle eerste pilotjaar heeft de gemeente de afspraken verlengd voor nog eens vier jaar. In het 
verslagjaar kon daarom het team enthousiaste medewerkers zijn werkzaamheden voorzetten. Dagelijks zijn zij van 
10.00 – 17.00 uur aanwezig om bezoekers breed te informeren en inspireren voor hun bezoek aan Domburg en 
de gemeente Veere. Alle medewerkers volgden eind 2022 en begin 2023 een tweedaagse workshop 
Gastheerschap samen met collega’s van andere informatiepunten, georganiseerd door de gemeente.  

Bezoekers 
Sinds de opening heeft het informatiepunt in Domburg een constante stroom bezoekers ontvangen. Van eind 
januari tot eind december zijn ruim 12.684 mensen te woord gestaan, zij kwamen gericht voor het informatiepunt. 
Daarnaast bezochten 12.191 bezoekers de tentoonstellingen waarmee het museum en informatiepunt een totale 
bezoekersstroom van bijna 25.000 bezoekers ontving. Het merendeel van de bezoekers dat het informatiepunt 
bezocht, deed dit net als in het pilotjaar met een gerichte vraag naar inspiratie voor hun bezoek; informatie over 
wandel- en fietsroutes, wat is er te doen in de omgeving en tips voor hun verblijf. 

De bezoekers bestonden hoofdzakelijk uit Duitsers (55%), gevolgd door Nederlanders (31%) en Belgen (14%).  

Cultuurhistorische wandeling 
Sinds de zomer van 2021 wordt een wekelijkse cultuurhistorische wandeling door Domburg georganiseerd. Elke 
woensdag kunnen bezoekers zich inschrijven voor een wandeling onder leiding van een gids. Zij ontvangen 
daarbij het wandelboekje In het licht van Toorop en Mondriaan. De begeleide wandeling wordt ook aangeboden 
aan groepen en werd in 2022 gelopen door 76 mensen. Vaak werd een wandeling gecombineerd met 
museumbezoek. In 2022 brachten 202 mensen een bezoek aan het museum onder begeleiding van een gids.  

4. Nieuwbouwplan (Stichting Museum Domburg Vastgoed) 
 
In het verslagjaar zijn er beslissende stappen gezet in de voorbereiding voor uitbreiding en vernieuwing van het 
museum. Nadat afgelopen jaren verschillende alternatieven zijn onderzocht, is eind 2021 gekozen voor renovatie 
en uitbreiding van het bestaande gebouw op het huidige terrein. Het jaar 2022 stond in het teken van het 
uitwerken van de plannen, het vaststellen van het ontwerp voor de verbouwing en nieuwbouw en de 
fondsenwerving.  

Plan 
Alle lange tijd is er de wens de potentie van het museum beter te benutten en het publieksbereik te vergroten. 
Met een vernieuwing van het huidige gebouw en uitbreiding op eigen terrein ontstaat er ruimte voor een vaste 
opstelling van de collectie, wisseltentoonstellingen, een verrassende presentatie van de geschiedenis van 
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Domburg en de huisvesting van een onderzoekscentrum voor kunstenaarskolonies (ICEAC) met een uitgebreide 
bibliotheek en (in beheer) een unieke en omvangrijke particuliere collectie. Samen met een geïntegreerd 
toeristisch informatiepunt, een museumwinkel en -café en beeldentuin een totaalbeleving die het uitzonderlijke 
verhaal van de badplaats eer aandoet.  

De vernieuwing en uitbreiding zal concreet betekenen: de renovatie van de bestaande tentoonstellingszaal en het 
huidige gebouw met een uitbreiding voor museumcafé en -winkel, de bouw van een tweede tentoonstellingszaal 
en de bouw van een ruimte voor het onderzoekscentrum. De grondvorm van het plan is – net als het huidige 
museumgebouw - ontworpen door Cees Dam (DAM & Partners), die ook het definitieve ontwerp zal maken. De 
kern daarvan is de verbinding van de verschillende ruimten met een glazen gang. Een ontwerp met een open 
karakter en terugkomend contact met daglicht en het omliggende groen in de museumtuin. De museumtuin 
wordt heringericht om samen met de nieuwe bebouwing de bestaande oase van rust en schoonheid in het 
drukke centrum van Domburg te blijven. 

De heropening van het vernieuwde museum staat gepland in 2024. Hiervoor dient de bouw van start te gaan 
medio 2023.  

Oprichting steunstichting 
In december 2022 is een steunstichting opgericht onder bestuur van Derk Sauer, Frans van Oosten Slingeland en 
Joost Snoep. Zij zullen zich inzetten voor de werving van (o.a. particuliere) investeerders voor de uitbreiding van 
het museum.   

5. Samenwerking 
 

Samenwerking met andere musea 
Het museum is lid van de Vereniging Zeeuwse Musea. Tweemaal per jaar is er een overleg tussen alle 
aangesloten Zeeuwse musea met als doel het behartigen van de belangen, het bevorderen van de samenwerking 
en kwaliteit van de aangesloten musea. Met ondersteuning van Erfgoed Zeeland (EZ) behartigt de Vereniging 
Zeeuwse Musea de museale belangen. Het museum is tevens lid van de landelijke Museumvereniging.  

In 2022 is het contact tussen de Veerse musea nieuw leven ingeblazen en is er een terugkomend overleg dat in 
het teken staat van kennisuitwisseling en samenwerking. In het verslagjaar is uit deze overlegstructuur een 
initiatief ontstaan voor samenwerking op het gebied van marketing van de Veerse musea.  

Euroart  
Het museum is actief lid van euroart, de organisatie die in Europa kunstenaarskolonies verbindt 
(www.euroart.eu). Dit is een netwerk waarin gemeenten, musea en kunstenaarsorganisaties samenwerken. Er 
wordt onderzoek gedaan naar het fenomeen kunstenaarskolonie, er worden tentoonstellingen uitgewisseld en 
uitwisseling van kunstenaars bevorderd. In 2022 had euroart 96 leden in 42 kunstenaarskolonies in 12 landen. De 
gemeente Veere is ook lid van euroart. Museum en gemeente ervaren het lidmaatschap als erg belangrijk, mede 
omdat het museum een band heeft met het ICEAC dat zich in de toekomst wil profileren als Europees 
kenniscentrum voor kunstenaarskolonies.  

Het International Centre for European Artists’ Colonies (ICEAC) is een documentatie- en onderzoekscentrum 
verbonden met het MTVP Museum Domburg en met euroart (www.iceac.eu) als de wetenschappelijke poot 
daarvan. Het ICEAC heeft o.a. een Toorop-route door Europa ontworpen die ook langs het MTVP Museum loopt.  

De Nederlandse leden van euroart komen twee keer per jaar bijeen. Men bespreekt dan mogelijkheden tot 
samenwerking en wisselt kennis en ervaringen uit. Er wordt gestreefd naar een grotere zichtbaarheid van de 
kring in het algemeen en specifieke samenwerkingsprojecten in het bijzonder. 
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Ook voor de nieuwbouwplannen zijn de contacten met euroart verstevigd en wordt er door die organisatie volop 
steun gegeven aan het ICEAC. Op de jaarvergadering van euroart in Nida (Litouwen) is een presentatie van de 
plannen gegeven. 

Ondernemersvereniging 
Het museum is lid van de Domburgse ondernemersvereniging, de OBD. De banden met een vijftal hotels en 
restaurants werden voortgezet. Zij kochten entreekaarten voor het museum voor hun gasten. De contacten als 
deze worden niet alleen voortgezet maar ook uitgebreid. Het museum neemt deel aan een werkgroep van de OBD 
die zich bezighoudt met de Badstatus van Domburg en de conservator draagt bij aan het Domburg magazine D 
met artikelen over de cultuurhistorie van de badplaats. 

6. Collectie (Stichting Museum Domburg Collectie) 
 
De collectie bestaat uit 233 werken. Op een veiling in Berlijn kon het museum begin dit jaar een bijzondere 
inkttekening uit ongeveer 1915 van Jacoba van Heemskerck aankopen, op Bristol papier getekend. Een 
belangrijke aanwinst voor de museumcollectie. In langdurig bruikleen verkreeg het museum het werk Zicht op 
Zoutelande van Ferdinand Hart-Nibbrig. 

De collectie bevindt zich in het depot van Erfgoed Zeeland te Middelburg. Op de site www.geschiedeniszeeland.nl 
is een deel van de collectie te bekijken. De collectie is geregistreerd in het softwareprogramma Adlib van Axiell. In 
2023 zal het museum de overstap maken naar het registratieplatform Atlantis, onderdeel van het Zeeuwse 
Erfgoedplatform van de ZB in samenwerking met Erfgoed Zeeland.  

Jacoba van Heemskerck, Stadt, ca. 1915, inkt op Bristol karton, 47,6 x 62,8 cm, MTVP Museum Domburg 
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7. PR 

Communicatie 
In het verslagjaar is het marketing- en communicatiebudget hoger begroot dan voorgaande jaren. Dit heeft het 
mogelijk gemaakt dat – nog steeds op kleine schaal – advertenties geplaatst konden worden. Daarnaast zijn 
persberichten bij de tentoonstellingen actief verspreid onder de media. Dit samen heeft geleid tot vermeldingen 
en artikelen in o.a. PZC, Tableau, Kunst- en Museumkrant, Museumtijdschrift, Vind! Magazine, SeeAllThis en de 
Badkoerier. 

Het museum zet de eigen website www.marietakmuseum.nl, Facebook-pagina (293 vind-ik-leuks en 307 volgers) 
en Instagram-pagina (163 volgers) in om zijn achterban te bereiken. Daarnaast is er een groot adressenbestand 
voor uitnodigingen.  

Voor elke tentoonstelling worden posters gedrukt en in Domburg en de regio verspreid en persberichten 
verstuurd, die ook in het Nederlands, Duits, Engels en bij gelegenheid Frans op de website zijn te vinden en te 
downloaden. Het museum heeft een eigen, algemene folder. Via de VZM staat het museum in gezamenlijke, 
algemene folders. Met de Veerse musea is een initiatief gestart voor een marketingactie voor de Veerse musea, 
beoogde uitvoering in 2023.  

Sinds 2015 is het museum aangesloten bij de Museumkaart, het gezamenlijke marketinginstrument van de 
Museumvereniging. 

Vereniging van vrienden 
Het museum heeft een vereniging van vrienden. De Vrienden hebben gratis toegang tot het museum en worden 
voor elke opening uitgenodigd. De vereniging is een grote ondersteuning voor het museum. Zij heeft in 2022 
wederom een jaarlijkse bijdrage gegeven, vooral bedoeld voor museale aankopen.  

De Vriendenavond 2022 van het museum had 
plaats op 3 augustus en begon met een lezing over 
17de-eeuwse bloemstillevens van Marie Claire 
Valck Lucassen in de Domburgse NH kerk. Bij de 
afsluitende borrel in de museumtuin werden de 
uitbreidings- en vernieuwingsplannen voor het 
museum toegelicht door Arnold van Houtum en de 
interesse gepeild voor ondersteuning van het plan. 
Derk Sauer, vriend van het museum en intussen 
voorzitter van de steunstichting, vertelde waarom 
hij de renovatie van het bestaande gebouw en de 
nieuwbouw van een tweede zaal en een 
onderzoekscentrum een goed idee vindt en volledig 
achter de plannen staat. 
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8. Publicaties 
 
In 2022 werd bij beide tentoonstellingen een tentoonstellingscahier gepubliceerd met daarin een overzicht van de 
getoonde werken. Het zeer succesvolle boek De schilders van Domburg over de kunstenaarskolonie Domburg 
beleefde zijn derde druk.  

Francisca van Vloten, Stug en Stoer – Beharrlich und Beherzt. De weg van Jo Koster van Hattem en Dora Koch-
Stetter. De Factory, Domburg. ISBN | EAN: 978-90-823448-7-5. 60 p., 2022. 
 
Francisca van Vloten, De Onthulling – Die Enthüllung – The Unveiling. Kennismaking met een collectie | Die 
Entdeckung einer Sammlung | Discovering a collection. De Factory, Domburg. ISBN | EAN: 978-90-823448-6-8. 
80 p., 2022.  

Francisca van Vloten, De schilders van Domburg. WBOOKS, Zwolle ISBN 978 94 625 8260 6 | 264 p. Derde druk 
2022. 

   


