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Tekst en productie

Museum Jan Cunen

Museum Jan Cunen heeft ernaar gestreefd de rechten van de illustraties volgens de wettelijke 

bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, 

kunnen zich alsnog tot ons wenden.

Fotografie Museum Jan Cunen, tenzij anders vermeld

Ontwerp  Hoogstede Ontwerpt
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MISSIE 
Museum Jan Cunen is een inspirerende ontmoetingsplek, waar 
schoonheid, verbeelding en verwondering samenkomen. Het muse-
um wil regionale, nationale en internationale verhalen van beeldende 
kunst, cultuur en lokale geschiedenis toegankelijk maken voor een 
breed publiek, waarbij de emotie en de beleving van de bezoeker cen-
traal staan.  

Om deze missie in te kleuren spreekt ons de beeldspraak van de groeiparel 

aan. Groeien in kwaliteit, publieksbereik en uitstraling. Museum Jan Cunen 

is een groeiparel; we hebben immers al een prachtige basis om op voort te 

bouwen: Villa Constance, één van de mooiste monumenten in de stad. Een 

monument dat ook nog eens getuigt van de unieke geschiedenis van Oss en 

het Maasland. En er is door de jaren heen een kunstcollectie opgebouwd waar 

menig museum jaloers op kan zijn. Gebouw, collectie en onze geschiedenis 

bieden een onuitputtelijke bron om te verhalen en te verbeelden. In dat ver-

halen en verbeelden ligt wat ons betreft de uitdaging voor de komende jaren; 

juist daarin willen we groeien. We willen het museum verder ontwikkelen als 

plek waar de verbeelding aan de macht is. Een plek waar je schoonheid kunt 

ervaren; een plek van bezinning en vergezichten. En waar de verbeelding aan 

de macht is, is ook ruimte voor opinie en debat, voor schurende inzichten en 

opvattingen die wakker schudden. Ook daarin wil Museum Jan Cunen groeien.  

Villa Constance is een prachtige plek voor een prachtig museum. Daar willen 

we zoveel mogelijk inwoners van Oss en bezoekers van buiten ontvangen. 

Maar we willen ons ook buiten het museum manifesteren, in de wijken en de 

kernen, in het onderwijs en bij bedrijven, op locatie en online. We willen Muse-

um Jan Cunen weer in de hoofden en de harten brengen van de inwoners van 

Oss en Maasland. Bovendien wil Museum Jan Cunen een nationaal publiek 

raken en trekken. De andere culturele instellingen kennen een vergelijkbare 

ambitie; waar mogelijk en zinvol zullen we samen met onze culturele partners 

werken aan een aantrekkelijk cultureel klimaat in onze gemeente Oss. 

beeld Erwin Olaf, Her Royal Highness Princess Máxima of the Netherlands, 2011
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DOELGROEPEN
Museum Jan Cunen richt zich op: Kunstpubliek uit het land en inwo-
ners uit Oss en het Maasland, met publieksvriendelijke programme-
ring, inspelend op de belangstellingsfeer van een breed publiek en met 
bijzondere tentoonstellingen die ook voor een landelijk publiek aanlei-
ding zijn om naar Oss te komen.

Specifieke aandacht voor de jeugd; de bloeiende praktijk van museumedu-

catie wordt gekoesterd en waar mogelijk uitgebouwd. Specifieke aandacht 

ook voor de groeiende groep senioren; waar reeds een bloeiende educatie-

praktijk voor de jeugd is opgebouwd, zijn we in 2018 ook verder gegaan met 

museumeducatie voor senioren.

Momenteel trekt het museum jaarlijks ca 15.000 bezoekers en daarnaast 

zo’n 4.500 leerlingen. We gaan ervan uit dat met een publieksgerichte pro-

grammering de bezoekersaantallen zullen stijgen richting 20.000, exclusief 

het onderwijs. Het bereik onder leerlingen zal naar verwachting op een con-

stant hoog niveau blijven. In 2018 viel op dat het lokale publiek te winnen is 

met zowel lokale thema’s als met interessante tentoonstellingen die landelijk 

media-aandacht genereren en publiek trekken. Beiden appelleren aan het 

Osse sentiment. De manier om de inwoners van Oss aan het museum te 

binden ligt daarnaast ook in het consequent investeren in contacten met 

inwoners, door bijvoorbeeld het organiseren van arrangementen in Café Cu-

nen, speciale acties bij Shop Cunen en door events als de Osse Kunst of 

Kitsch en de Escapegame. Hiermee werd in 2018 ingespeeld op de bele-

vingssfeer van het publiek. 

beeld Schoolklas tijdens We Are Food – Over de kunst van voedsel
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beeld Terras Café Cunen

MUSEUM JAN 
CUNEN DANKT
Gemeente Oss en deze fondsen maken met de structurele bijdrage de 
activiteiten van Museum Jan Cunen mogelijk:

Museum Jan Cunen dankt de sponsoren:
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DIRECTIEVERSLAG
Kom, kijk en verwonder!
In 2018 formuleerden we als missie van Museum Jan Cunen: “Museum Jan 

Cunen is een inspirerende ontmoetingsplek, waar schoonheid, verbeelding en 

verwondering samenkomen. Het museum wil regionale, nationale en interna-

tionale verhalen van beeldende kunst, cultuur en lokale geschiedenis toegan-

kelijk maken voor een breed publiek, waarbij de emotie en de beleving van de 

bezoeker centraal staan.” Wat zoveel betekent als: kom binnen, kijk wat we in 

huis hebben en laat je verwonderen. 

Museum Jan Cunen organiseerde in 2018 maar liefst elf tentoonstellingen. In 

februari 2018 was de sluiting van vier exposities gewijd aan het thema PO-

WERVROUWEN. De tentoonstelling Vrouwen van Oranje, de foto’s van Mi-

cky Hoogendijk, de beelden van Margot Homan en de presentatie over de pil 

werden bezocht door 18.000 mensen, een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis 

van Museum Jan Cunen. Daarna volgde de expositie We Are Food - Over 

de kunst van voedsel. We toonden de unieke foto’s van Leo van den Bergh, 

gevolgd door de wonderlijke beelden van Hans van Bentem. We wisten een 

immens grote opblaassculptuur van Florentijn Hofman naar Oss te halen. Mu-

seum Jan Cunen gaf podium aan gerenommeerd fotograaf Marie Cécile Thijs 

in de tentoonstelling Tussen Hemel en Aarde. We vertelden een Verhaal van 

Oss met de expositie Bagger! Het begin van de Nederlandse geschiedenis en 

exposeerden onze eigen collectie in Salon – Hoogtepunten uit de collectie van 

Museum Jan Cunen. 

 

Bij al deze tentoonstellingen waren er aansluitende educatieve programma’s, 

aanverwante evenementen, aansluitende producten in de winkel en thema-

tische menu’s in het café. Bezoekers werden verrijkt door al die verhalen die 

in Museum Jan Cunen werden verteld. Verhalen die onze verbeelding stimu-

leren, ons in vervoering brengen, ons verdieping geven en zorgen voor ver-

binding. Dat is waarmee Museum Jan Cunen zich onderscheidt binnen het 

nationale museale veld. Want in 2018 is wederom gebleken dat Museum Jan 

beeld onder Escapegame in Museum Jan Cunen

beeld boven Vrijwilligers in Shop Cunen
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Educatie
Museum Jan Cunen is hét museum waar educatie, tentoonstellingen en col-

lectie met elkaar zijn vervlochten. Kenmerkend is de hechte band die het 

museum in de loop der jaren heeft opgebouwd met andere culturele instel-

lingen en het onderwijs in de Gemeente Oss. Door voortdurend in dialoog 

te zijn met culturele instellingen, kunstenaars, schooldirecteuren, docenten, 

ICC- en CKV-coördinatoren ontstaan er bijzondere (experimentele) educatie-

ve projecten, tentoonstellingen en bovenal langdurige samenwerkingsver-

banden.

Museum Jan Cunen werkt jaarlijks samen met 39 basisscholen en 8 middel-

bare scholen. Ook met het vervolgonderwijs in Oss (ROC de Leijgraaf), diverse 

hogescholen (ArtEZ, Fontys, HAN, HKU) en Universiteit Utrecht heeft het mu-

seum een warme band.

Deze hechte samenwerkingen hebben geleid tot bijzondere langdurige pro-

jecten zoals de Museumschool en één van Nederlands oudste kunstmenu’s 

(OKVO) voor het basisonderwijs. Museum Jan Cunen is een van de culturele 

instellingen in Oss die een programma aanbiedt voor OKVO (Osse Kunstinstel-

lingen voor het Onderwijs). OKVO is een uniek en succesvol samenwerkings-

verband tussen het primair onderwijs in het Maasland en de Osse kunstin-

stellingen. Het biedt scholen al meer dan 35 jaar een betrouwbaar, verrassend 

en onderwijskundig verantwoord cultureel programma voor alle leerlingen van 

groep 1 tot en met 8.  Samen met middelbare school Het Hooghuis is Museum 

Jan Cunen expert op het gebied van kunsteducatie voor het vmbo-onderwijs. 

In het bijzonder voor vmbo-leerlingen van de basisberoepsgerichte (BB) en 

kaderberoepsgerichte leerweg (KB).

Art-Based Learning met kunsthistorische achtergrondinformatie’ is een ver-

nieuwend educatief product dat door de vrijwilligers van Museum Jan Cunen 

wordt uitgevoerd. Tot op heden is er nog geen ander museum in Nederland 

dat een educatief product heeft ontwikkeld dat gebaseerd is op Art-Based 

Learning en bedacht is én uitgevoerd wordt door vrijwilligers. 

Cunen niet alleen appelleert aan een trots Oss’ sentiment, maar ook op provin-

ciaal en nationaal niveau zichtbaar is. 

Bezoekers
Museum Jan Cunen ontving in 2018 19.923 bezoekers. Hiermee kende het 

museum qua publieksbelangstelling een goed jaar. In 2018 hebben we geen 

grote publiekstrekker als tentoonstelling gehad. Dit was een bewuste keuze, 

om zo de interne organisatie verder te kunnen optimaliseren.

Vrijwilligers  
Een wezenlijk onderdeel van Museum Jan Cunen is de groep vrijwilligers die 

belangrijke delen van het werk op zich neemt. Zonder die vrijwilligers zou het 

museum niet te realiseren zijn. Daarnaast vormen deze mensen de eerste 

brug naar de gemeenschap van Oss en de omliggende dorpen.

In 2018 kende het museum een structurele groep van 71 vrijwilligers, die di-

verse taken uitvoeren: kassa, winkel en receptie, vrijwilligers op zaal, ABL-vrij-

willigers en vrijwilligers die overige taken op zich nemen, zoals het beheer van 

het ijzeren archief. Met deze 71 vrijwilligers kan het museum de vrijwilligersta-

ken voldoende uitvoeren en er is nauwelijks verloop. Dat het vrijwilligerswerk 

als een interessante vrijetijdsbesteding wordt gezien, blijkt naast de positieve 

reacties uit de jaarlijkse voortgangsgesprekken ook uit de regelmatige aanmel-

dingen van potentiële nieuwe vrijwilligers. Dit zijn voornamelijk gepensioneer-

den uit Oss en omgeving.

Om de vrijwilligers te binden zijn in 2018 diverse activiteiten door het museum 

voor hen georganiseerd; naast het jaarlijkse uitje en de Sinterkerstborrel, be-

dankt het museum vanaf 2018 ook aan het einde van elke tentoonstelling haar 

vrijwilligers middels een gezellig samenzijn.

Tenslotte profileert het museum zich als professionele vrijwilligersorganisatie 

en is deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers erg belangrijk. In 2018 

zijn naast de maandelijkse lezingen, ook de jaarlijkse terugkerende cursus 

BHV en een training gastvrijheid aangeboden.

12 13



hierover, heeft het museum in 2018 ook zgn. “artist talks” aangeboden. Ook is 

er samenwerking geweest met Osse festivals, zoals Come Out & Play festival 

en Muze Misse.

Tenslotte zijn er evenementen georganiseerd om een nieuwe doelgroep met 

het museum kennis te laten maken; denk hierbij aan een Escapegame met als 

thema de huidige tentoonstelling om jongeren te bereiken en een zeer suc-

cesvolle eerste editie van De Osse Kunst of Kitsch.

Shop Cunen
De winkel is een spiegel van Museum Jan Cunen en Café Cunen. De artike-

len in de winkel reflecteren niet alleen de kunst in het museum, maar ook de 

streekproducten gebruikt in Café Cunen. De winkel van het museum, Shop 

Cunen, wordt bemand door vrijwilligers en biedt een aanvulling op de totaal-

beleving van het bezoek aan het museum. Shop Cunen biedt dan ook artikelen 

aan, die aansluiten bij de tentoonstellingen, zoals boeken, ansichtkaarten en 

artikelen over het onderwerp. Dit zijn dan ook in 2018 de best verkopende 

producten.

Shop Cunen biedt als herinnering ook kleine artikelen van Museum Jan Cu-

nen in haar huisstijl, zoals magneten, potloden, gummen etc. Daarnaast heeft 

Shop Cunen in 2018 streekproducten in haar assortiment, zoals Van Tosse ho-

ning, bierpakketten van Bierbrouwerij Oijen en lokale likeuren, maar ook lokale 

uitgaven zoals boeken, kalenders en kaarten.

Tenslotte profileert Shop Cunen zich ook steeds meer als giftshop; Ossenaren 

kunnen buiten een bezoek aan het museum terecht voor leuke, originele ca-

deaus. Zo zijn de handbeschilderde gelukspoppetjes en de zgn. ‘cube’ kettin-

gen al een groot succes.

Café Cunen
Café Cunen biedt vele doelgroepen een unieke gelegenheid voor ontmoetin-

gen en het beleven van bijzondere momenten in een historische omgeving 

met hoge gastvrijheid.

Art-Based Learning (ABL) is een kijkmethode die uit vier stappen bestaat 

waarbij je helemaal op jezelf een kunstwerk dat je zelf uitgekozen hebt door-

grondt. Deze methode is bedacht door dr. Jeroen Lutters en waardevol om 

tegelijk met anderen te doen zodat daarna ervaringen uitgewisseld kunnen 

worden. Iedereen kijkt namelijk op zijn eigen manier naar kunst, zelfs als je het 

kijkproces in vier stappen opdeelt die iedereen volgt. De komende jaren wordt 

door middel van samenwerking met dr. Jeroen Lutters, lector aan ArtEZ, ver-

dieping gegeven aan deze methode. 

Events
In 2018 is de vraag naar de organisatie van evenementen binnen Museum 

Jan Cunen wederom gegroeid, zowel intern als extern. De noodzaak groeide 

om een visie op de evenementen in het museum en de bijhorende structuren 

en procedures. 

De evenementen van Museum Jan Cunen zijn te verdelen in een vraag- en 

aanbodzijde. Vanuit particulieren en bedrijven uit Oss en omgeving krijgt het 

museum de vraag om het museum te gebruiken voor feestelijke gebeurtenis-

sen op een bijzondere plek en hier is het museum natuurlijk een erg mooie 

invulling voor.

Het museum wil hier graag de mogelijkheid voor bieden, maar dit kan nooit 

ten koste gaan van de functie van het museum. Daarom zal een evenement 

ook altijd een aanvulling zijn op de beleving van de kunst of het monumentale 

gebouw. De rondleidingen, al dan niet in combinatie met een kopje koffie met 

gebak, lunch of borrel, vormen in 2018 de grootste vraag. Particulieren weten 

het museum ook te vinden voor hun feestelijke gelegenheden. Denk hierbij 

aan (fotoshoots voor) huwelijken, een 80-jarige verjaardag en bijvoorbeeld 

het afscheid van huisarts dhr. Buijs.

Daarnaast zijn de zakelijke aanvragen, zoals vanuit de Rabobank, Starters 

Succes Oss Bernheze en de Kring Tandartsen Regio Oss weer toegenomen. 

Het museum wil natuurlijk ook programmering bieden als aanvulling op de 

tentoonstellingen. Naast de openingen van elke tentoonstelling en lezingen 
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Tenslotte
Wij danken het team, de vrijwilligers, de museumdocenten en het bestuur van 

Museum Jan Cunen voor hun inzet, talent, passie en betrokkenheid. Iedereen 

heeft vanuit zijn of haar expertise bijgedragen aan het succes en de groei van 

Museum Jan Cunen in 2018. 

Karin van Lieverloo  Marjon van de Ven
artistiek directeur   zakelijk directeur

 

Iedere passant en bezoeker van Museum Jan Cunen kan bij Café Cunen te-

recht voor een koffie/thee/frisdrank-moment, het lunch/brunch-moment en 

een borrel-moment.

In 2018 is het ‘casual dining’ concept verder uitgewerkt door niet alleen te 

werken met verse streekproducten, maar deze ook te koppelen aan de ten-

toonstellingen. Denk hierbij aan de Sandwich Chick Peas (gerelateerd aan een 

tentoongesteld werk van Marie-Cecile Thijs) en het zeer succesvolle “Broodje 

Bagger” met tonijnsalade geïnspireerd op een oud Romeins recept.

Om een goede prijs-kwaliteit verhouding te blijven waarborgen, is in 2018 ge-

kozen voor enkele andere lokale leveranciers voor de verse streekproducten. 

De drukke bezetting van het terras door bezoekers van het museum en door 

Ossenaren heeft, in de aanloop naar en tijdens de zomermaanden zelf, de 

bijzondere locatie met het bijbehorende stadspark bewezen.

Om een hoog niveau van service te kunnen garanderen, heeft Café Cunen in 

2018 afscheid genomen van onervaren krachten en een nieuwe eerste me-

dewerkster aangenomen.

Tenslotte heeft de insteek als leerbedrijf niet gebracht, waar men met de op-

start van Café Cunen op hoopte en is daarom in 2018 gekozen voor het maat-

schappelijk verantwoord ondernemen door het werken met stagiaires en niet 

langer als leerbedrijf.

Samenwerking en partners
Museum Jan Cunen werkt intensief samen met veel partners binnen en buiten 

de culturele sector, in Oss, Noord-Brabant en Nederland. Het museum draagt 

bij aan het profiel en imago van de gemeente Oss en de provincie Noord-Bra-

bant. Het museum is een museale parel, een generator van artistieke activiteit 

en een impuls voor de creatieve industrie en economie van de gemeente Oss 

en de provincie. Het museum prijst zich gelukkig met de betrokken subsidië-

rende overheden, sponsoren, fondsen en vrienden. 
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VERSLAG BESTUUR
Terugblik
Het stichtingsbestuur stelt vast dat Museum Jan Cunen gestaag verder bouwt 

aan zijn missie. Het museum heeft lokaal een goede reputatie en verdere uit-

bouw naar provinciaal en nationaal niveau is nu een volgende stap . Dit hangt 

nauw samen met het streven naar een nog hoogwaardiger kwalitatief ten-

toonstellings- en collectiebeleid alsmede intern organisatiebeleid. 

Museum Jan Cunen is een culturele parel en aanjager van creativiteit en talen-

tontwikkeling. Hiermee is zij van waardevolle betekenis in de Gemeente Oss 

en de Provincie Noord-Brabant. De grote ambities van het museum worden 

door het bestuur aangemoedigd. In de financiële basis wordt hiertoe voor-

zien middels een extra bestemmingsreserve voor tentoonstellingen, horeca 

en shop. De reserves zijn op niveau zodat ook in 2019 een ambitieus ten-

toonstellingsprogramma kan worden uitgevoerd.  De tentoonstellingsserie 

POWERVROUWEN was van ongekend formaat en niveau voor het museum. 

Met de tentoonstelling We Are Food laat het museum zien maatschappelijke 

thema’s bij de kop te willen en kunnen pakken. Het bestuur heeft vertrouwen 

in de slagvaardige organisatie van het museum welke de tentoonstellingen 

tot een succes maken maar realiseert zich terdege dat dit kleine professionele 

team kwetsbaar is. Sterk afhankelijk van elkaar maar ook van de juiste onder-

steuning door derden.

Het bestuur van Museum Jan Cunen dankt Gemeente Oss, vrijwilligers, spon-

soren en vrienden voor de betrokkenheid bij het museum.

Peter  Beckers
voorzitter Stichting Museum Jan Cunen

beeld Marie Cecile Thijs - Cat with White Collar II, 2009
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Barbara van Kampen (aandachtsgebied fondsenwerving en juridische zaken 

tot 01-11-2018, vanaf 01-11-2018 sponsoring en juridische zaken)

 •  Bestuurslid ring Oost-Brabant Koninklijke Notariële  

Beroepsorganisatie

 • Auditor (auditbureau Koninklijke Notariële beroepsorganisatie)

 • Secretaris Stichting Golondrina (particuliere familiestichting)

Candy Sanders (aandachtsgebied publiekszaken; tot 01-11-2018 secretaris)

 • Nevenfuncties: n.v.t.

Sandra Kemkens (bestuurslid tot 01-11-2018; (aandachtsgebied communica-

tie en educatie)

 • Nevenfuncties: n.v.t.

Ivka Orbon (bestuurslid vanaf 01-11-2018 aandachtsgebied fondsenwerving 

en communicatie):

 • Nevenfuncties: n.v.t.

Corine Goossens (bestuurslid vanaf 01-11-2018 aandachtsgebied educatie en 

facilitaire zaken):

 • Lid medezeggenschapsraad Titus Brandsmalyceum

 • Secretaris damessociëteit Amicae

Rooster van aftreden
Het rooster van aftreden is als volgt goedgekeurd in de bestuursvergadering 

van 13 november 2018:

 • 31 maart 2020: Martin Meens, Candy Sanders 

 • 31 maart 2021: Barbara van Kampen, Peter Berns 

 • 13 november 2022: Peter Beckers, Ivka Orbon, Corine Goossens 

Governance Code Cultuur
Museum Jan Cunen onderschrijft de Governance Code Cultuur en volgt het 

daarin beschreven bestuursmodel. De directie van het Museum Jan Cunen 

wordt gevormd door Karin van Lieverloo (artistiek directeur) en Marjon van de 

Ven-Sanders (zakelijk directeur).

Ten minste eens in de vier jaar bespreekt het bestuur het besturingsmodel. 

Leden van het bestuur vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. Het 

bestuur is onbezoldigd. Het museum valt onder werking van de Wet Norme-

ring bezoldiging Topfunctionarissen (WNT). Op 23 oktober 2018 heeft het be-

stuur een zelfevaluatie gehouden en de resultaten in een verslag vastgelegd.

 

Samenstelling en nevenfuncties bestuur
Peter van der Steen (voorzitter tot 01-11-2018):

 • Voorzitter Raad van Commissarissen BIM B.V.

Peter Beckers (voorzitter vanaf 01-11-2018):

 • Voorzitter Raad van Toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)

 • President-Commissaris  Darling Ingredients Nederland Holding 

 • Voorzitter Raad van Commissarissen  AgriFood Capital 

 •  Voorzitter Raad van Commissarissen Brabant Life Science Seed 

Fund (BLSF)

Peter Berns (aandachtsgebied tentoonstellingen/collectie):

 • Directeur Berns MuseumManagement

 • Secretaris Stichting Eusebius Arnhem

 • Voorzitter Stichting Hendrik Valk

 • Voorzitter Stichting Renovatie Musis Sacrum /Stadstheater Arnhem

 • Lid Adviesraad Platform Binnenstad Arnhem

Martin Meens (aandachtsgebied financiën tot 01-11-2018, vanaf 01-11-2018 

secretaris-penningmeester):

 • Secretaris Rotaryclub Oss-Maasland.
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BEZOEKERSAANTALLEN 
EN SOCIAL MEDIA
In 2018 bezochten in totaal 19.923 mensen Museum Jan Cunen. De bezoe-

kersaantallen voldoen hiermee aan de verwachting. In 2017 is de keuze ge-

maakt om de interne organisatie verder te optimaliseren en het aantal van wis-

selende tentoonstellingen eenmalig te temporiseren. Dit heeft direct invloed 

op de bezoekersaantallen gehad. 

    2016  2017  2018

Primair onderwijs   1078  2056  2058

VMBO    870  1652  1715

HAVO    312  561  524

VWO    311  406  574

Subtotaal onderwijs  2571  4675  4871

   

Bezoekers zonder Museumkaart 3965  6120  5736

Bezoekers met Museumkaart  4740  12014  9316

Subtotaal bezoekers  8705  18134  15052

   

Totaal bezoekers en onderwijs 12012  22809  19923

   

Aantal rondleidingen  17  64  40

Social media
Het aantal digitale bezoekers stijgt jaarlijks. 

    2016  2017  2018

www.museumjancunen.nl  955*  36.836  38.503

Facebook    2.907  3.602  3.930

Instagram        1.538

Twitter      768  621

* vanaf oktober 2016 na implementatie vernieuwde website

beeld Museum Jan Cunen
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BEDRIJFSVOERING  
Professionalisering
De jaarlijkse herhalingscursus bedrijfshulpverlening (BHV) en ontruimings-

oefening hebben plaatsgevonden. Verder zijn er overige cursussen op het 

gebied van beheer en behoud gevolgd.

Financieel beheer
De accountant heeft de jaarlijkse controle uitgevoerd. Deze is van mening dat 

de administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen afdoende zijn.

In het najaar 2018 heeft de audit van het Museumregister plaatsgevonden. 

Aan alle gestelde eisen door het Museumregister wordt voldoende voldaan. 

Daarmee is de museumregistratie van Museum Jan Cunen weer voor een 

periode van vijf jaar verlengd.

Gebouw 
Met de gebouweigenaar, de gemeente Oss, is voortdurend een goed over-

leg over de optimalisering van het museumgebouw. De verbouwing is in 

2018 afgerond en met de nieuwe uitbreiding is het museum in november 

2018 verkozen tot het ‘Mooiste gebouw van Oss’. 

Twitter laat een daling in de digitale bezoekers zien. Analyse heeft geleerd 

dat onze doelgroepen van Twitter naar Instagram “verhuizen”. Medio 2018 

hebben we besloten om geen actieve berichten meer op Twitter te plaatsen 

en ons te richten op Facebook en Instagram. Twitter hebben we gekoppeld 

aan ons Facebook-account. Nieuwe berichten op Facebook komen zo auto-

matisch op Twitter.   

beeld Facebook pagina Museum Jan Cunen
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TENTOONSTELLINGEN
Vrouwen van Oranje – Portretten van vijf koninginnen 
30-09-2017 t/m 14-01-2018 met verlenging t/m 11-02-2018
De tentoonstelling Vrouwen van Oranje - Portretten van vijf koninginnen gaf 

een historisch overzicht van vijf generaties powervrouwen: de Nederlandse 

vorstinnen Emma, Wilhelmina, Juliana, Beatrix en Máxima. Tegelijkertijd bood 

de expositie een uitgebreid kunsthistorisch overzicht van diverse kunstenaars, 

stijlen en media van eind negentiende eeuw tot nu: Emma poseerde voor Jan 

Toorop, Thérèse Schwartze portretteerde Wilhelmina, Juliana stond portret 

voor Sierk Schröder, Marte Röling legde Beatrix vast, en Erwin Olaf Máxima. 

Deze portrettengalerij gaf bovendien inzicht in de wijze waarop de vrouwen 

zich door de jaren heen aan de toeschouwer presenteerden. De portretten van 

de Nederlandse vorstinnen staan in ons collectieve geheugen gegrift. 

Emma, Wilhelmina, Juliana, Beatrix en Máxima: we kunnen hun beeltenissen 

dromen. De koningin staat symbool voor haar land en haar volk, voor eenheid 

en saamhorigheid. Haar portret maakt onderdeel uit van haar taak als staats-

hoofd om zichzelf aan het Nederlandse volk te tonen. Daar waar zij niet lijfelijk 

aanwezig kan zijn, wordt zij vertegenwoordigd door haar offi-ciële staatsie-

portret. In elk portret wordt haar kenmerkende verschijning vastgelegd, ge-

combineerd met de attributen van het koninklijk ambt. Een goede portrettist 

probeert daarbij tevens iets van de persoonlijkheid van de majesteit uit te 

drukken. Emma is vaak als de zorgzame Moeder des Vaderlands neergezet, 

Wilhelmina geldt eerder als onverzettelijk, Juliana als gemoedelijk, Beatrix als 

zakelijk en Máxima als modern. Maar ook die typeringen zeggen misschien 

wel meer over functie dan over karakter. Het puur persoonlijke zit verstopt in 

de details, in een oogopslag, een handgebaar of lichaamshouding. Met deze 

tentoonstelling werden de vijf vorstinnen van Oranje nadrukkelijk gepresen-

teerd als ‘powervrouwen’. Want een koningin is méér dan majesteit. Door hen 

niet alleen als staatshoofd te zien maar ook als de sterke persoonlijkheden die 

zij onmiskenbaar zijn of zijn geweest, keken we met nieuwe ogen naar hun 

portretten. We realiseerden ons dat achter al die beeltenissen een leven zoals 

beeld Micky Hoogendijk – Selfportrait, 2016
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De pil van Oss! 
30-09-2017 t/m 14-01-2018 met verlenging t/m 11-02-2018
De presentatie De pil van Oss! ging over de betekenis van de anticoncep-

tiepil voor de vrouw, die in Oss in 1962 door Organon werd geïntroduceerd. 

De pil is van enorme invloed geweest op het onafhankelijkheidsstreven, het 

zelfbewustzijn en de ontwikkeling van de vrouw. Werd het zelfbeschikkings-

recht van de vrouw in Oss geboren?

55 jaar geleden kwam hij op de markt als ‘de bevrijder van de vrouw’: de pil, 

een van de grote uitvindingen van de twintigste eeuw. Weinig ontdekkingen 

hebben zulke sociale consequenties gehad als de anticonceptiepil. Seks kon 

door ‘de pil’ worden losgekoppeld van de voortplanting, wat voor miljoenen 

mensen een enorme invloed op hun persoonlijke leven had. Vrouwen zou-

den hun seksleven nu definitief zelf kunnen bepalen, was de verwachting. Zij 

kregen meer macht over hun bestaan, de feministische beweging kreeg de 

wind in de zeilen en in veel landen werd de bevolkingstoename afgeremd. 

Het farmaceutische bedrijf Organon uit Oss speelde hierbij een voortrekkers-

rol en ontwikkelde een type pil dat in de hele wereld werd en wordt gebruikt.

Naakte emotie - Fotograaf Micky Hoogendijk  
30-09-2017 t/m 14-01-2018 met verlenging t/m 11-02-2018
Associaties met haar vroegere modellen- en acteercarrière hebben plaats-

gemaakt voor erkenning voor haar werk als fotograaf. Micky Hoogendijk 

(Amsterdam 1970) is een powervrouw: ze weet wat ze wil, ziet kansen en 

vindt zichzelf steeds opnieuw uit. “Voor mij is dat: doen wat uit jezelf komt, 

dicht bij jezelf staan, vrouw zijn en niet veranderen in wat deze door mannen 

gedomineerde maatschappij van ons verlangt. Ambitie, assertiviteit en indi-

vidualisme zijn geen negatieve woorden. Ze laten je het beste uit jezelf en 

het leven halen.” Deze levenshouding kreeg ze mee van haar moeder: “Zij 

heeft me opgevoed met het rotsvaste vertrouwen dat ik kan zijn wie ik wil 

zijn, en dat de wereld mijn oester is.” 

Haar werk is meer dan alleen fotografie. Gelaagdheid, in het maakproces en 

het onze schuilgaat, met vergelijkbare hoogte- en dieptepunten, met over-

eenkomstig lief en leed. We zagen individuen met twijfels en onzekerheden, 

mensen met zwaktes maar ook met onvermoede krachten. De powervrouw 

van tegenwoordig is iemand die persoon en professie in zich weet te ver-

enigen en daarnaast bijvoorbeeld moeder van een gezin is of een vriendin 

of echtgenote op wie anderen bouwen en vertrouwen. Emma, Wilhelmina, 

Juliana, Beatrix en Máxima zijn wat dat betreft iconische voorbeelden.

Museum Jan Cunen was verheugd de nieuwste officiële portretfoto van ko-

ningin Máxima door Erwin Olaf te mogen presenteren in de tentoonstelling 

Vrouwen van Oranje - Portretten van vijf koninginnen. De foto werd op 18 april 

2017 genomen ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koning Wil-

lem-Alexander. Niemand minder dan Erwin Olaf werd gevraagd Máxima te 

portretteren. Niet eerder werd de koningin op deze wijze vastgelegd: een fron-

taal portret, heel close, waarin alle aandacht naar haar gezicht uitgaat. Máxi-

ma’s uitstraling is glamoureus en toegankelijk tegelijk, krachtig en gracieus.

beeld Beatrix - Andy Warhol, 1985, olieverf, Triton Foundation  
(leadbeeld poster tentoonstelling POWERVROUWEN)

28 29



We Are Food – over de kunst van voedsel 
24-02-2018 t/m 16-09-2018 (en in Museumschool Het Hooghuis)
Zonder voedsel kan niemand leven. Maar hoe vaak staan we stil bij wat we 

elke dag weer eten? Met We Are Food liet Museum Jan Cunen zijn bezoekers 

op een nieuwe en ongewone manier naar voedsel kijken. De tentoonstelling 

was verrassend, ontregelend en prikkelend, soms bloedserieus, dan weer hu-

moristisch of relativerend. Er werd niet geoordeeld en ook geen loftrompet 

gestoken. Wel werden er vragen opgeroepen. Wat zegt ons voedsel over ons-

zelf? Bewustwording, daar ging het om. 

De expositie was opgebouwd als een tweeluik. Het eerste deel – op de 

bel-etage – stond in het teken van het varken, hét symbool van de vleesin-

dustrie in Noord-Brabant. Het varken bracht Oss wijsheid, welzijn en worst en 

werd vanuit verschillende standpunten belicht: als dier met een grote aaibaar-

heidsfactor én als rijke bron van voedsel. Ook de visie van het varken op de 

mens werd verbeeld. En wat te denken van een filosofie voor de zwijnen, die 

inging op de hamvraag des levens?  

De tentoonstelling We Are Food maakte deel uit van de gelijknamige cam-

pagne, waarmee Brabantse ondernemers en instellingen aandacht vroegen 

voor de benoeming van Noord-Brabant tot Europese Regio van de Gastrono-

mie 2018. Duurzaamheid en respect voor mens en dier waren daarbij de uit-

gangspunten. Aan een toekomstbestendige voedselsector kan de kunst een 

waardevolle bijdrage leveren. Kunst leert je op een ongewone manier te kijken 

naar gewone dingen. Kunst maakt gewone dingen bijzonder, ook ons voedsel.

beeld We Are Food in Museum Jan Cunen: Daan de Boer, Bacon & Eggs, 2012, collectie Daan de Boer

in het uiteindelijke beeld, geeft haar magische foto’s diepgang. “Ik voer zowel 

mezelf als mijn onderwerpen mee op een provocerende reis, met funda-

mentele vragen over het leven en ons bestaan tot gevolg”, zo zegt de vanuit 

Los Angeles werkzame Hoogendijk. In haar vrouwbeeld geeft ze ook zichzelf 

bloot: haar persoonlijke kracht en kwetsbaarheid komen er in samen. “Van 

alle eigenschappen vind ik kwetsbaarheid de sterkste, de mooiste, de eigen-

schap met de meeste power.’’ Micky Hoogendijk ís de vrouw die zij fotogra-

feert. “De naakte emotie vangen is mijn onverzadigbare verlangen om door 

de ogen van anderen te kijken, misschien in een poging om mezelf te zien.” 

Iconisch - Sculpturen van Margot Homan
30-09-2017 t/m 14-01-2018 met verlenging t/m 11-02-2018
De sculpturen van de in Oss geboren beeldhouwer Margot Homan (1956) ver-

leidden de beroemde kunsthistoricus Ernst H. Gombrich ooit tot de uitspraak: 

“Het is werkelijk een troost dat een dergelijk meesterschap nog bestaat.” Van 

krachtig in brons tot kwetsbaar of sereen in marmer, Homan weet in haar 

sculpturen de vrouw op iconische wijze neer te zetten: universeel en geïdeali-

seerd, waardoor er een bijna bovenmenselijke sfeer rond haar beelden hangt. 

Tegelijkertijd zijn deze powervrouwen door hun bezielde emotie uitgesproken 

menselijk. Homan: “De expressie van een rug is voor mij even belangrijk als die 

van een gezicht: uit ieder lichaamsdeel spreekt gevoel.” 

Met haar vormentaal en vakmanschap plaatst Margot Homan zich in een 

eeuwenoude sculpturale traditie. Gesteund door haar kennis van de anatomie 

ontstaan haar figuren vanuit een idee of concept. Naar model werkt ze zelden. 

“Het gaat mij er niet om dat de verhoudingen honderd procent kloppen, maar 

dat een houding of beweging waarachtig overkomt.” Homans vrouwfiguren 

zijn vol dynamiek, vertonen soms haast mannelijke trekjes en zijn zowel ge-

voelig als krachtig. “Ik zoek naar een balans tussen tegengestelden, tussen 

het hogere en het puur menselijke, tussen het mannelijke en het vrouwelijke, 

tussen strijd en aanvaarding, emotie en berusting.” Haar beelden zijn bevroren 

momenten in een bewogen leven.
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Leo van den Bergh – Geboren fotograaf
24-02-2018 t/m 27-05-2018 
(in samenwerking met het Stadsarchief Oss)
Kleine werelden die op zichzelf staan. Als beelden uit een vergeten zwart-wit-

film, de laatste overblijfselen van een verloren klassieker. De foto’s van de 

Osse fotograaf Leo van den Bergh (1912-2009) hebben geen toelichting of 

verduidelijking nodig. In esthetisch én documentair opzicht zijn de beelden 

een lust voor het oog. Met zijn camera wist Van den Bergh zowel kleine, 

vluchtige momenten als een groter tijdsbeeld te vangen. Zijn Oss geeft een 

kijkje in het nabije verleden, met plekken die intussen onherkenbaar zijn ver-

anderd. Leo van den Bergh was niet alleen een vakman, maar vooral een 

beeldkunstenaar met een uniek gevoel voor timing, een absoluut geduld 

voor het juiste licht en een scherp oog voor compositie en esthetiek. Zijn 

foto’s zijn het werk van een geboren fotograaf. 

Binnen zijn oeuvre nemen de foto’s van de oorlogsjaren en de bevrijding een 

bijzondere plek in. Leo van den Bergh had zich kort voor de Tweede Wereld-

oorlog toegelegd op de fotografie en sloeg de mobilisatie gade vanuit zijn 

woonhuis aan de Osse Molenstraat, waaraan ook het huidige Museum Jan 

Cunen is gelegen. In zijn latere fotowinkel op de Heuvel liet menig Ossenaar 

pasfoto’s maken en stelde hij in de etalage zijn vrije werk tentoon. Hoewel 

Van den Bergh in 1977 officieel met pensioen ging, was hij tot maart 2007 

bijna dagelijks in de winkel te vinden. Was hij niet op de zaak, dan trok hij 

erop uit om ook de wereld buiten Oss vast te leggen. “Molens: stop. Mooie 

luchten: stop. Karakteristieke bomen: stop. Hij zag het allemaal door zijn fo-

tografische ogen”, zo herinnert dochter Jos zich de zondagse uitjes van het 

gezin Van den Bergh. “Ik geloof niet dat ik mijn vader ooit zonder camera in 

de hand heb gezien.”

Florentijn Hofman - Mickey The Pig
01-06-2018 t/m 01-07-2018
Florentijn Hofman vergaarde internationale bekendheid met zijn sculpturen 

in de openbare ruimte. Na een kingsize rubberen eend in Hongkong en een 

in de Theems drijvend nijlpaard werd het stadspark bij Museum Jan Cunen 

beeld We Are Food: Itamar Gilboa - The Food Chain Project, 2013-2014
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beeld Hans van Bentem – The Attic in Museum Jan Cunen, 2018

Hans van Bentem – The Attic  
01-06-2018 t/m 16-09-2018
“Door mijn eigen werk gaan, is als struinen op een rommelzolder.” Een zol-

der is een wereldje op zich, waar je van alles kunt aantreffen en ontdekken. 

Spullen waarvan je niet meer wist dat je ze had – speelgoed, oude knuffels, 

schoenen, een etalagepop – brengen herinneringen naar boven. Ze nodigen 

uit om te wroeten in het geheugen, je eigen bovenkamer. 

Op de zolder van Museum Jan Cunen troffen we bustes aan. Een dictator, een 

pierrot, een dragqueen. Het waren zelfportretten van Hans van Bentem (Den 

Haag 1965), die zich in uiteenlopende uitdossingen aan ons presenteerde. Zijn 

het personages die hij zou willen zijn, al was het maar voor een dag? Kijken 

we naar verschillende kanten van zijn persoonlijkheid, waarvan we met ieder 

nieuw zelfportret een completer beeld krijgen? Of zijn het portretten van ons 

allemaal, uitvergroot tot karikatuur? Op zolder werd de fantasie geprikkeld, hier 

sprak de verbeelding. 

Achter de veelheid aan vormen, kleuren en motieven gaat vakmanschap 

schuil; in de uitvoering van zijn sculpturen streeft Van Bentem perfectie na. 

Hij werkt met de beste ambachtslieden in China, Tsjechië en Senegal om tot 

onberispelijke beelden van porselein, keramiek, glas en hout te komen. Dat 

zorgt voor een spannende balans: zo krachtig als de beeldtaal is, zo kwetsbaar 

is het materiaal.

een maand lang opgeluisterd met Mickey The Pig: een enorm opblaasbaar 

varken dat metershoog tussen de bomen hangt. Typerend voor het megalo-

mane handschrift van Hofman en tegelijkertijd een verwijzing naar het var-

ken als icoon van de Brabantse vleesindustrie, waarmee wordt aangesloten 

bij de expositie We Are Food - Over de kunst van voedsel. 

Hofmans inflatables (opblaassculpturen) hebben iets magisch. Opgevouwen 

bestaan ze in feite nog niet, maar als er lucht in wordt geblazen komen de 

beelden tot leven. Het formaat, de kleur en het materiaal zetten een vrolij-

ke energie in werking. Florentijn: “Volgens mij komt dat door de associatie 

met springkussens. Mensen komen in beweging en krijgen een glimlach op 

hun gezicht.” Het gekozen materiaal gaat haast onvermijdelijk gepaard met 

tijdelijkheid. En dat past bij Florentijns visie: “Ik hou van tijdelijke kunst. Iets 

zeggen over de omgeving, om vervolgens het werk weer op te bergen. Dat 

brengt vaak meer teweeg bij de toeschouwer dan iets dat er altijd is en dat 

men daardoor niet meer echt waarneemt.” Hofman plaatst zijn werk bij voor-

keur in de openbare ruimte. “Want buiten is van iedereen.”

beeld Jan Cunen park, Mickey The Pig - Florentijn Hofman, 2012
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Daarnaast zijn tientallen tuf- en kalkstenen bouwfragmenten gevonden. Veel 

van de vondsten stammen uit de (late) ijzertijd en Romeinse tijd (50 v. Chr. – 

450 na Chr.). 

In de tentoonstelling Bagger! vertelden we de verschillende verhalen die bij 

de vondsten horen. Daarnaast verbonden we de vondsten met de vroegste 

historische bronnen over onze streken. Daaruit rees een opmerkelijk beeld: 

een grindgat aan de Maas lijkt in meerdere opzichten het begin te vormen 

van de geschreven geschiedenis van Nederland in het algemeen en Brabant 

in het bijzonder.

 

beeld Bagger! Het begin van Nederlandse geschiedenis in Museum Jan Cunen

Salon - Hoogtepunten uit de collectie
30-09-2018 t/m 20-01-2019
Licht, water en lucht nodigen uit tot reflectie, blijkt uit zowel een negentien-

de-eeuws zeegezicht van Hendrik Willem Mesdag als de geënsceneerde 

wolk van Elspeth Diederix uit 2003. Een weids Normandisch landschap dat 

Andreas Schelfhout in 1839 maakte, krijgt een andere lading naast een foto 

van Viviane Sassen uit 2005 en een monumentale tekening van Erik Odijk uit 

2000. De collectie van Museum Jan Cunen kent vele kleuren en gezichten, die 

onderling verrassende combinaties en associaties opleveren. Zij aan zij tonen 

we de hoogtepunten. Van de sinds de jaren vijftig opgebouwde rijke collectie 

negentiende-eeuwse schilderkunst tot hedendaagse fotografie. Van publieks-

lievelingen tot herontdekte pareltjes uit het depot. Museum Jan Cunen laat 

zien wat het in huis heeft. 

Marie Cécile Thijs - Tussen Hemel en Aarde
30-09-2018 t/m 20-01-2019
In de tentoonstelling Marie Cécile Thijs - Tussen Hemel en Aarde nam kunst-

fotograaf Marie Cécile Thijs (Heerlen 1964) ons mee in haar wereld waar tijd 

en ruimte vervagen. Een sprookjesachtig universum met zwevende vazen, 

levensechte eenhoorns, engelachtige wezens en magische taferelen. Het 

regent kikkererwten. Koninklijke katten met kroontjes kijken ons onverstoor-

baar aan. Kinderen steken ongegeneerd hun tong uit of zijn bevroren in een 

heimelijke schreeuw. Tijd bestaat niet, in een daverende stilte komt alles tot 

leven. Objecten krijgen persoonlijkheid. Portretten worden stillevens en stille-

vens worden portretten. Marie Cécile Thijs: “Als in een parallelle wereld, waar 

ze hun eigen leven gaan leiden en een nieuwe betekenis krijgen. We kijken 

ernaar, maar zien een andere werkelijkheid.” 

Met chirurgische precisie regisseert Marie Cécile Thijs haar surrealisti-

sche beelden, die qua licht en kleur doen denken aan het werk van de grote 

17e-eeuwse Nederlandse meesters, maar hedendaags zijn in enscenering en 

uitstraling. Haar foto’s kenmerken zich door tegenstellingen. Ze zijn zowel ver-

stild als krachtig en dynamisch, paradoxaal en tegelijkertijd vanzelfsprekend, 

absurdistisch in alle ernst. Hoe aards haar onderwerpen meestal ook zijn, de 

kenmerkende lichtval roept een gevoel van sereniteit op. Is er meer tussen 

hemel en aarde?

Bagger! - Het begin van de Nederlandse geschiedenis
30-09-2018 t/m 20-01-2019
In de expositie Bagger! Het begin van de Nederlandse geschiedenis stond 

de archeologische vindplaats Kessel (Lithse Ham) in de gemeente Oss cen-

traal. Kessel ligt aan de Maas en vormt samen met de nabijgelegen vindplaats 

Over de Maas (Moordhuizen) de grootste archeologische vindplaats van Ne-

derland. Bij baggerwerkzaamheden zijn en worden hier enorme hoeveelheid 

archeologisch materiaal naar boven gehaald waaronder zwaarden, schilden 

en helmen, bijlen, sieraden, gordelhaken, ketels, munten, aardewerk, dierlijk 

botmateriaal en menselijke skeletresten met duidelijke sporen van geweld. 
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PUBLICATIES 
In 2018 verschenen de volgende tentoonstellingspublicaties:

Vrouwen van Oranje – Portretten van vijf koninginnen
Auteur   Feico Hoekstra, Karin van Lieverloo, Marc van der Linden, 

Merel van den Nieuwenhof en  Marguerite Tuijn

Uitgeverij Waanders Uitgevers

We Are Food – over de kunst van voedsel 
Auteur   Midas Dekkers, Lou-Anne Druyvesteyn, Karin van Lieverloo 

en Klaas Rozemond

Uitgeverij Waanders Uitgevers

Geboren Fotograaf  - Oss en de wijde wereld 
door de ogen van Leo van den Bergh (1912-2009)
Auteur  Jurgen Pigmans

Uitgeverij Iris, Berghem

Marie Cécile Thijs - Between Heaven & Earth
Auteur  Marie Cécile Thijs en Pieter Roelofs

Uitgeverij Eigen beheer

Bagger! Het begin van de Nederlandse geschiedenis
Auteur  Peter van der Heijden en Will Brouwers

beeld Tjalf Sparnaay - Het Cunen Ei, 2018
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Naast POWERVROUWEN kende 2018 nog een aantal andere tentoonstel-

lingen die ruimschoots aandacht kregen in zowel de regionale, nationale als 

internationale pers. 

WE ARE FOOD - over de kunst van voedsel 24-02-2018 t/m 16-09-2018

Artikelen in o.a. Trouw, Brabants Dagblad, Elsevier weekblad, Volkskrant en re-

gionale platformen. Ook het Amerikaanse tijdschrift Paper Magazine aandacht 

aan de tentoonstelling We Are Food na een interview met de Amerikaanse 

kunstenaar Stephanie Sarley die exposeerde bij We Are Food.

Leo van den Bergh – Geboren fotograaf 24-02-2018 t/m 27-05-2018

Artikelen in o.a. Brabants Dagblad, Regio Oss, De Sleutel, Fotoexpositie.nl en 

regionale platformen.

Florentijn Hofman - Mickey The Pig  01-06-2018 t/m 01-07-2018

Artikelen in o.a. AD, Brabants Dagblad, Regio Oss, De Sleutel, Fotoexpositie.nl, 

Mixed Grill magazine en regionale platformen

Hans van Bentem – The Attic  01-06-2018 t/m 15-09-2018

Artikelen in o.a. AD, Brabants Dagblad, Palet Magazine, De Sleutel, Regio Oss 

en andere regionale platformen

Marie Cécile Thijs - Tussen Hemel en Aarde 
30-09-2018 t/m 20-01-2019

Artikelen in o.a. Trouw, Nederlands Dagblad, Fonk magazine, Vind magazine, 

Uitkrant Amsterdam, Libelle, Kunstkrant, Lourens magazine, Focus magazine, 

Nouveau, Grazia, Residence, Harper’s Bazaar, Tableau en regionale platfor-

men

Bagger! - Het begin van de Nederlandse geschiedenis 
30-09-2018 t/m 20-01-2019

Artikelen in o.a. Brabants Dagblad, Vind magazine en regionale platformen

PUBLICITEIT
Met haar tentoonstellingen verscheen Museum Jan Cunen in 2018  regelma-

tig in de pers: 

POWERVROUWEN 30-09-2017 t/m 11-02-2018

De grootste publiekstrekker van 2017 (doorlopend naar 2018) was de ten-

toonstellingsreeks POWERVROUWEN met de afzonderlijke tentoonstellingen 

Vrouwen van Oranje - Portretten van vijf koninginnen, Naakte emotie - Fo-

tograaf Micky Hoogendijk, Iconisch - Sculpturen van Margot Homan en de 

presentatie De Pil van Oss!. De tentoonstellingen trokken mede door de vele 

aandacht in de pers ruim 18.000 bezoekers. Enkele paginagrote artikelen over 

Powervrouwen werden gepubliceerd in De Telegraaf, AD, NRC, NRC Next en 

Brabants Dagblad. Daarnaast werd op tv aandacht besteed aan de tentoon-

stellingen bij Tijd voor Max van Omroep Max, het royaltyprogramma Blauw 

Bloed, RTL Boulevard, SBS6 Shownieuws en in de rubriek LuckyTV van De 

Wereld Draait Door. Ook internationaal werd Museum Jan Cunen genoemd: 

de Britse krant The Daily Mail schreef een artikel over het nieuwe portret van 

koningin Máxima van fotograaf Erwin Olaf. Koningin Máxima tweette ook zelf 

over haar portret in het Osse museum.

beeld POWERVROUWEN in de Telegraaf, 3 oktober 2017
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beeld Collectie Museum Jan Cunen

COLLECTIE
De collectie van Museum Jan Cunen is te verdelen in drie pijlers: 19e- en 

vroeg-20e-eeuwse kunst, hedendaagse kunst en het Verhaal van Oss. De 

collectie Beeldende kunst vormt de kerncollectie van Museum Jan Cunen. 

Daarnaast is er de Streekhistorische collectie. Binnen deze kerncollecties zijn 

diverse deelverzamelingen benoemd: 

Beeldende kunst 
Schilderijen   Vanaf 1800 tot heden, met zwaartepunt Haagse 

School en schilderkunst na 1945 (kunst op doek en 

paneel)

Werken op papier       Tekeningen, aquarellen, grafiek, collages, schets-

boeken 

Fotografie         Foto’s met artistieke waarde 

Film en video    Vastgelegd op DVD 

Beeldhouwkunst   Ontstaan na 1945 

BKR     Kunst op doek, paneel, board en papier ontstaan in 

de periode van de Beeldende Kunst Regeling (ge-

deeltelijk afgeschreven) 

Streekhistorie / lokaal erfgoed 
Archeologie  Met name grafvondsten uit Oss en omgeving 

Geologie/paleontologie    Met name mineralen en fossielen uit Oss en omgeving 

Religieuze voorwerpen   Met name devotionalia, relieken, beelden, medailles

Gebruiksvoorwerpen   Zeer uiteenlopend, van gereedschap, speelgoed, 

wapens tot interieurinrichting etc. 

Documenten     Kerk- en andere boeken, landkaarten, gedenkpen-

ningen,     oorkonden 

Beeldmateriaal    Historische foto’s, reclamemateriaal, reproducties 

Textiel      Merklappen, kleding, hoofddeksels, vaandels, sieraden 

Industriële objecten   Ontwerptekeningen van de BergOss-fabrieken, 

machines, gereedschappen, verpakkingen

beeld Hoogtepunten uit de collectie van Museum Jan Cunen:  
Hendrik Willem Mesdag - Vissersschepen in de branding, ca. 1869-1915
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vertellen en de visie ten aanzien van de verzameling aan te scherpen, maar 

ook om de condities waarin deze wordt bewaard (depots) en gepresenteerd 

(museum) inzichtelijk te maken. Het vorige collectieplan dateert uit 2010 en 

beschrijft de periode 2010-2015. Een eerder collectiebeheerplan is er niet. 

De urgentie van en wens voor een uitgebreid plan heeft vanzelfsprekend 

ook te maken met de verzelfstandiging van Museum Jan Cunen op 1 januari 

2016. De collectiebeheerovereenkomst die daaruit is voortgekomen ligt ten 

grondslag aan het collectie(beheer)plan 2019-2022. De beleidsvoornemens 

en acties van dit collectiebeheerplan worden in de samenvatting nogmaals 

genoemd. Aan de hand van deze samenvatting zal er jaarlijks een werkplan 

voor het team en de vrijwilligers van het museum worden opgesteld. Deze, 

en het verloop ervan, zal worden gedeeld met de Gemeente Oss en met het 

stichtingsbestuur.

Collectieplan
In september 2018 heeft het bestuur van Stichting Museum Jan Cunen het 

nieuw opgestelde Collectie(beheer)plan 2019-2022 geaccordeerd. Museum 

Jan Cunen heeft met behulp van dit collectie(beheer)plan een leidraad ont-

wikkeld voor de ontsluiting, het behoud, het beheer, het onderzoek en de 

presentatie van zijn collectie. 

Op 1 januari 2016 heeft de Gemeente Oss zijn verzameling kunstwerken en 

historische voorwerpen voor een periode van tien jaar in museaal beheer 

gegeven aan de Stichting Museum Jan Cunen, waarbij de gemeente eige-

naar blijft van de collectie. Volgens de collectiebeheerovereenkomst met de 

gemeente stelt de stichting periodiek (in ieder geval elke vijf jaar) een col-

lectieplan alsook een collectiebeheerplan (in ieder geval elke twee jaar) op 

en legt deze ter goedkeuring voor aan de gemeente. Het collectieplan – dat 

richtinggevend is voor het museale beheer – dient de volgende elementen 

te bevatten: collectiebeschrijving, collectievorming, behoud en beheer, col-

lectieregistratie en -documentatie, gebruik van de collectie. Het collectiebe-

heerplan biedt een praktisch plan van aanpak voor het beheer en behoud en 

voor de registratie en documentatie van de collectie. De eerste collectie- en 

collectiebeheerplannen dienen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

gemeente. Volgende collectiebeheerplannen worden door de Stichting ter 

kennisgeving aan de gemeente overlegd. Streven is om vanuit een goede 

basis verder vorm te geven aan het beheer van de gemeentelijke verzame-

ling en aan de museale missie. Zonder collectie immers geen museum.

Voor de beleidsperiode 2019-2022 is in overleg met de Gemeente Oss ge-

kozen om het collectieplan en het collectiebeheerplan te integreren en als 

eenheid te presenteren. Onder de titel Museum Jan Cunen - Collectie(be-

heer)plan 2019-2022 wordt een overzicht gegeven van de huidige stand 

van zaken ten aanzien van de collectie en de taken die er liggen voor zowel 

het museum als de Gemeente Oss. Daarnaast wordt een voorstel gedaan 

voor de financiële verantwoordelijkheid van deze werkzaamheden. Het is 

een omvangrijk plan met gedetailleerde opdrachten. Vanuit het museum is 

er behoefte om de ontstaansgeschiedenis van de collectie en het museum te 
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EDUCATIE 
Onderwijs
In totaal bezochten 4.871 leerlingen en studenten uit het basis-, voortgezet- 

en beroepsonderwijs in groepsverband Museum Jan Cunen.

Educatief aanbod
Rolmodellen: oud-vmbo’ers inspireren jongeren 

Bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cul-

tuurfonds € 80.000,- voor drie schooljaren (schooljaar 2017-2018 t/m 2019-

2020). 

Museum Jan Cunen en scholengemeenschap Het Hooghuis werken al sinds 

1998 samen. Een bijzondere en lange culturele samenwerking dus. Docen-

ten van het Hooghuis hebben per week een aantal uur beschikbaar om de 

samenwerking met Museum Jan Cunen vorm te geven. In dit project wordt 

op acht verschillende afdelingen van Het Hooghuis, voor alle leerjaren een 

educatief programma ontwikkeld dat de komende 10 jaar kan bestaan. Hier-

mee worden de leerwegen BBL, KBL, TL, VSO en praktijkonderwijs bediend. 

Het project bestaat uit een aantal vaste onderdelen waarin oud-vmbo leerlin-

gen als rolmodellen worden ingeschakeld bij de ontwikkeling en uitvoering. De 

huidige vmbo-leerlingen krijgen allemaal een rondleiding in het museum en 

een lessenserie en/of workshops op school. De activiteiten zijn onderdeel van 

verschillende vakken zoals CKV, Beeldende Vorming, Mens & Maatschappij, 

Nederlands, Sport & Fun of onderdeel van een projectweek. In de bovenbouw 

zijn ze ook onderdeel van lessen binnen de profielen Dienstverlening & Pro-

ducten en Bouw, Wonen & Interieur. Ook wordt er samengewerkt met ROC de 

Leijgraaf om een doorlopende leerlijn te trekken naar het MBO. 

 

Art-Based Learning met kunsthistorische achtergrondinformatie
Bijdrage van het Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur: €45.775,- 

voor drie schooljaren (schooljaar 2017-2018 t/m 2019-2020) 

beeld Leo van den Bergh – Mobilisatie, 1939
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Basisonderwijs
GROEP 1 T/M GROEP 8 
Museum Jan Cunen is één van de culturele instellingen in Oss die een pro-

gramma aanbiedt voor OKVO (Osse Kunstinstellingen voor het Onderwijs). 

OKVO is een uniek en succesvol samenwerkingsverband tussen het primair 

onderwijs in het Maasland en de Osse kunstinstellingen. Het biedt scholen 

al meer dan 35 jaar een betrouwbaar, verrassend en onderwijskundig ver-

antwoord cultureel programma voor alle leerlingen van groep 1 tot en met 8. 

Jaarlijks brengt het OKVO ruim twaalfduizend leerlingen van 45 basisscholen 

in contact met verschillende kunstdisciplines: muziek, film, dans,muziek, beel-

dende kunst, cultureel erfgoed, literatuur en drama.

 

GROEP 1-2 LESKIST OVERGISTEREN

Over gisteren: een koffer vol plezier

   

Een tafel dekken voor een groot diner, vormen en kleuren zoeken in kunst-

werken en verkleed op de foto op de trap van de luxe villa. Regelmatig ont-

dekken kleuters spelenderwijs ons museum dankzij de leskist ‘Over gisteren’ 

voor groep 1-2. 

 

De koffer is voor de kleuters het begin van een zinvolle en spannende ontdek-

kingstocht naar de begrippen ‘museum’, ‘vroeger’ en ‘bewaren’. Een leesrups, 

woordkaarten, kralenkaarten, stempelkaarten; allemaal over woorden die te 

maken hebben met het museum. Zo leren ze communiceren over (histori-

sche) voorwerpen waardoor hun woordenschat wordt uitgebreid. Daarnaast 

Art-Based Learning met kunsthistorische achtergrondinformatie is een ver-

nieuwend educatief product dat door de vrijwilligers van Museum Jan Cunen 

wordt uitgevoerd. Tot op heden is er nog geen ander museum in Nederland 

dat een educatief product heeft ontwikkeld dat gebaseerd is op Art-Based 

Learning en bedacht én uitgevoerd wordt door vrijwilligers. 

 

Art-Based Learning (ABL) is een kijkmethode die uit vier stappen bestaat 

waarbij je helemaal op jezelf een kunstwerk dat je zelf uitgekozen hebt door-

grondt. Deze methode is bedacht door dr. Jeroen Lutters (lector van ArtEZ) en 

waardevol om tegelijk met anderen te doen zodat daarna ervaringen uitgewis-

seld kunnen worden. Iedereen kijkt namelijk op zijn eigen manier naar kunst, 

zelfs als je het kijkproces in vier stappen opdeelt die iedereen volgt. De me-

thode gaat ervan uit dat je door middel van kunst leert, waarbij een kunstwerk 

mogelijkerwijs verwijst naar iets dat onbewust bij de beschouwer aanwezig is. 

Omdat het ook interessant is om te weten wat de kunstenaar ermee bedoeld 

heeft of in welke kunststroming het werk past blijft het niet bij ABL alleen. Na 

ABL wordt er teruggegaan naar het kunstwerk, worden er ervaringen bespro-

ken en geeft een vrijwilliger meer Kunsthistorische Achtergrondinformatie (KA) 

over het kunstwerk. 

 

In drie schooljaren wordt het project uitgerold onder deze drie doelgroepen: 

 • Individuele bezoekers (vanaf 10 jaar) 

 • Mbo studenten  

 • Klanten van zakenrelaties/via bedrijfsleven 

Art-Based Learning met kunsthistorische achtergrondinformatie is een ver-

nieuwend educatief product dat door de vrijwilligers van Museum Jan Cunen 

wordt uitgevoerd. Tot op heden is er nog geen ander museum in Nederland 

dat een educatief product heeft ontwikkeld dat gebaseerd is op Art-Based 

Learning en bedacht én uitgevoerd wordt door vrijwilligers. 
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Oude en nieuwe wolken

Mesdag en Diederix leefden dan wel in een andere tijd, maar tonen in hun 

werk beiden een fascinatie voor lucht en wolken. De combinatie van ‘oude’ en 

‘nieuwe’ kunst laat goed zien hoe divers de collectie van Museum Jan Cunen 

is. Daarnaast wordt duidelijk dat onderwerpen zoals landschappen niet saai 

zijn, ze zijn juist hartstikke hip! Een landschap zal nooit uit de beeldende kunst 

verdwijnen. De leerlingen gaan zelf ook zeegezichten maken. Alle leerlingen 

weven een zeelandschap van restmaterialen. 

  

GROEP 7 NAGENIETEN VAN EEN BORD VOL KUNST 

‘’Kinderen waren ook onder de indruk van zichzelf. ‘Wauw heb ik dit geschre-

ven’.’’ Schrijft een docent ons enthousiast na het bezoek aan Museum Jan 

Cunen met de leerlingen van groep 7.

In maart en april (2018) bestormden 840 enthousiaste leerlingen van groep 

7 uit Oss en omstreken Museum Jan Cunen. Het educatieve project bestond 

uit een handleiding met een voorbereidende les, een interactieve rondleiding 

mét doe-opdrachten door tentoonstelling ‘We Are Food’ en een reflecterende 

opdracht voor op school. De handleiding werd door maar liefst 95,5% van de 

docenten gebruikt. De interactieve rondleiding bestond uit drie opdrachten, 

waarvan één begeleid werd door een ouder, de andere twee werden begeleid 

door museumdocenten. De drie opdrachten vormden samen een carrousel en 

die werd omlijst door een centraal begin en einde.

denken de leerlingen na over hun eigen geschiedenis en samen met de klas 

wordt een eigen museum gemaakt, van erfgoed van hun eigen familie. 

 

GROEP 3-4 LESKIST WOLKEN & ZEE  

Kunstkoffer Wolken en Zee

    

De leskist gaat over Hendrik Willem Mesdag en Elspeth Diederix: de één al 

meer dan 100 jaar geleden overleden maar nog steeds een wereldberoem-

de schilder, de ander een springlevende kunstenares van wie wij foto’s in de 

collectie hebben. Zij verbeeldden ieder op eigen wijze een landschap, of nog 

specifieker gezegd, een zeegezicht. Mesdag (1831-1915) in de vorm van een 

schilderij en Diederix (1971) in de vorm van een foto.
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kunsteducatie voor het vmbo. In het bijzonder voor vmbo-leerlingen van de 

basisberoepsgerichte (BB) – en kaderberoepsgerichte (KB) leerweg. In 2003 

openden ze de eerste Museumschool in Nederland.

 

Museumschool
Op Het Hooghuis locatie West in Oss zijn drie bijzondere leslokalen. Hier 

hangt namelijk hedendaagse kunst aan de muur en geeft een vmbo-docent 

zijn normale theorieles. Dit is de Museumschool. Ieder schooljaar hangen er 

andere kunstwerken. 

 

Families 
Familiespeurtocht door Museum Jan Cunen – Op zoek naar het museum-

huisdier!

Jan Cunen en zijn familie nemen je bij deze speurtocht mee door het gebouw. 

Op ieder verdieping vind je weetjes, kijkopdrachten en doe-opdrachten. Aan 

het einde proberen jullie een puzzel op te lossen, die aanwijzingen onthult 

waar het museumhuisdier woont. Een spannend en veelzijdig programma 

voor alle leeftijden! 

Het centrale begin was bij alle klassen gezellig druk. Alle leerlingen mochten 

met hun mobieltje een vlog maken in het museum. Daarin gaven ze hun eer-

ste indruk van de tentoonstelling We Are Food. Een vlog is een kort filmpje, 

gemaakt met de camera op je mobiel, waarin je vertelt hoe je je voelt en wat 

je op dat moment meemaakt, ziet en vindt. Sommige docenten wisten niet 

geheel wat een vlog inhield en enkele leerlingen uit groep 7 hadden nog niet 

een eigen mobieltje waardoor de start niet altijd vlekkeloos verliep. De mening 

van docenten over of dit nou een geslaagd onderdeel van de rondleiding was 

is zeer verdeeld, ongeveer 50/50 kunnen we stellen.

Eén van de drie opdrachten die er met kop en schouders bovenuit stak was 

die in de zaal waarin je ’wit eten’ zag. De tafel vol met in gips gegoten voedsel 

wakkerde niet alleen het kijken, maar ook de reukzintuigen aan. Door aan ‘ano-

nieme’ geurtjes te ruiken associeerden de leerlingen over de kunstwerken van 

Itamar Gilboa.‘’Het sprak aan tot de verbeelding en leerlingen waren erg be-

trokken.’’ Vertelt een docent ons later. 61,1% was tevreden en 38,9% was zelfs 

zeer tevreden over deze opdracht in de interactieve rondleiding. 100% blije 

gezichten dus. Een bloemkool van gips woog in gewicht ook nog eens vele 

malen meer dan een echte bloemkool. Dat werd ook zeer bijzonder gevonden.

 

Samenwerking tussen school en museum 
Museum Jan Cunen en de Osse scholengemeenschap Het Hooghuis wer-

ken sinds 1998 samen aan projecten en zijn samen expert op het gebied van 
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SPONSORS, FONDSEN, 
VRIENDEN
Door de bijdrage van Gemeente Oss heeft Museum Jan Cunen een voldoende 

basis om haar activiteiten te ontplooien.

Sponsors
De betrokkenheid van onze sponsors bij het Museum was het afgelopen jaar 

groeiende. Wij zijn de sponsors dankbaar voor hun hulp bij het realiseren van 

ons ambitieus tentoonstellingsprogramma.

Fondsen
Het gehele jaar 2018 hebben het Fonds voor Cultuurparticipatie, Prins Bern-

hard Cultuurfonds en het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur bijgedra-

gen aan de realisering van het educatieprogramma. 

Vrienden
Museum Jan Cunen wordt gesteund door de Stichting Vrienden Museum Jan 

Cunen. De Stichting Vrienden Museum Jan Cunen wil bijdragen aan de bloei 

van het museum. Zij doet dit door belangstelling voor het museum en voor 

kunst in het algemeen te wekken en door materiële en immateriële ondersteu-

ning van het museum.

beeld Hans van Bentem – Girl, 2015
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PERSONEEL 
De personele samenstelling ziet er als volgt uit.  Voor projecten en activiteiten 

die de capaciteit van de organisatie te boven gaan worden externe krachten 

ingehuurd. Daarnaast maakt het museum gebruik van vele vrijwilligers.

In 2018 bestond het team uit de volgende personen:

• Karin van Lieverloo, artistiek directeur

• Marjon van de Ven-Sanders, zakelijk directeur vanaf 01-03-2018

• Margo Elemans, zakelijk directeur tot 01-04-2018

• Merel van den Nieuwenhof, conservator

• Laurens van Dam, medewerker collectiebeheer vanaf 01-08-2018

• Patrick de Jong, medewerker collectiebeheer tot 01-08-2018

•  Claartje De Nijs, tot 01-08-2018 medewerker bedrijfsvoering,  
vanaf 01-08-2018 publiekszaken

• Carly Manders, Marketing & PR

• Karin Schipper, medewerker Educatie

• Vera Kuijpers, medewerker Educatie

• Janne Pisters, medewerker Educatie

• Henk Kobussen, medewerker bedrijfsvoering

• Sandra van Beek, coördinator horeca

• Fleur Kleeven, medewerker horeca

• Alissa de Jonge – medewerker Educatie

• Tatjana Annuschek – medewerker horeca 

• Esther de Louw – medewerker horeca

• Wes Kroezen – medewerker horeca

• Isra Aburas – medewerker horeca

• Miriam de Reus – Busser – medewerker horeca

• Bjorn Heijnen – medewerker horeca

• Leo van den Heuvel – facilitair medewerker

• Rowena Loderus – Financiën

• Yvonne van den Hoogen – medewerker Administratie

• Marissa Kroese – medewerker Educatie

• Myrna Peters – coördinator horeca t/m 30-04-2018

Vrijwilligers

Pascale Zegers

Marijke Droog

Agnes Huijgen

Tineke Nieuwenhuyse

Marianne van Noort

Akke Prins

Idi Szovan

Coby Siemons-Does

Riet van de Coevering

Joke Leenders

Rena Godefrooij van Schaijk

Mieke van Cuijk

Ineke Hekkert

José van Grinsven

Rita van der Heiden

Joke van der Steen

Hetty Benschop

Hannie van Bon

Corien Leenders

Annelies van der Burgt

Truus van Rumpt

Els Verschut

Karin Hamels

Marianne Asselbergs

Diny van Lier

Fatma Yilmaz

Dianne van Zijl

Diny de Jong

Ada Reijs-van Boekel

Kees van Hengel

Dick Klepper

Cor de Groot

Jaap van Beek

Hans de Bres

Marianne Saljé

Hans van Sprang

Vincent Bots

Corry Cox

Toos Wingens

Kathleen Fransen

Jeanne van den Broeke

Jeanne Kottier

Pieter Best

Corry van Niftrik

Dick Eijsackers

Wilhelmien Kuijpers

Ella Goorden

Femke van Dillen
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Museum docenten

Roos Thijsen

Rob Vennix 

Lia Verstegen

Antoinette van Beers

Anne-Marie Leenen

Janne Pisters

Sarah van Rossem

Sander Dolstra

Truc Hoang

Marie-Lousie Wasiela

Vera Kuijpers

Ilse Traa

Ingrid Friesen

Vertrouwenspersoon

Binnen Museum Jan Cunen zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld.

Annelies von Oerthel

Johanna Verbruggen

Greet van Linden

Annie van Hoek

Gerjan van Ewijk 

Gerry van Uden

Henk van Hees

Nisa Ayyildiz

Anjo Wijgergangs

Hanny van de Geer

George Nietsch

Mieke van der Putten

Karin Hamels

Marianne Asselbergs

Els Verschut

Annelies van der Burgt

Jos Wansink

Anne Arts

Martien van Zutven

Marquerite van Leeuwen

Jeanne van den Broeke

Hans van Sprang

Vincent Bots

Dick Eijsackers

Greet van Linden

Sabine Vullings

Gerry Raaijmakers
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Balans per 31 december 2018

Passiva (in euro’s)    31-12-2018  31-12-2017

Bedrijfsvermogen    

 Stichtingskapitaal   75.000   75000

 Algemene reserve   -22.489   435

 Bestemmingsreserve branding café 8.000   8.000

 Bestemmingsreserve branding museum 25.000   25.000

 Bestemmingsreserve branding 
 tentoonstellingen   40.000   40.000

 Bestemmingsreserve 
 schilderwerkzaamheden  5.472   9.000

      130.983   157.435

     

Voorzieningen    

Overige voorzieningen   22.000   20.000

     

Vorderingen en overlopende activa    

 Crediteuren   51.060   88.423

 Belastingen    20.128   8.891

 overige schulden en overige  
 overlopende passiva   25.938   84.753

      97.126   182.067

     

Totaal     250.109   359.502

FINANCIËN 
De financiële gegevens zijn gebaseerd op de jaarrekening 2018 van Stichting 

Museum Jan Cunen. Op 9 april 2019 is deze, voorzien van een goedkeurings-

verklaring, vastgesteld  door het stichtingsbestuur. 

Balans per 31 december 2018 

Activa (in euro’s)    31-12-2018  31-12-2017

Vaste activa    

Materiële vaste activa    

 Bedrijfsinventaris   54.043   57.900

 Automatisering   7.531   11.978

      61.574   69.878

     

Vlottende activa    

Voorraden    23.598   26.828

     

Vorderingen en overlopende activa    

 Debiteuren   3.559   22.023

 Belastingen    7.180   45.420

 overige vorderingen en overige  
 overlopende activa   43.912   40.045

      54.651   107.488

     

Liquide middelen    110.286   155.308

     

Totaal     250.109   359.502
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Exploitatierekening over 2018 (in euro’s) 

     realisatie 2018 begroting 2018 realisatie 2017

Totaal Baten   1.077.546 1.113.318  1.001.029

       

Personeelskosten   565.276  461.492  505.951

Afschrijvingen materiële vaste activa 18.844  5.600  13.199

Huisvestingskosten   159.682  154.000  174.333

Organisatiekosten   62.878  108.808  56.968

Inrichtingskosten   -  -  -750

Tentoonstellingen   143.507  137.000  148.052

Educatie    69.135  83.695  68.701

Inkoopkosten   81.149  152.700  65.925

Som der bedrijfslasten   1.100.471 1.113.295 1.032.379

      

Resultaat   -22.925  23  -31.350

Het resultaat van 2018 wordt in mindering gebracht op de overige reserves.

beeld Micky Hoogendijk – Princess, 2015
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CONTACT
Museumlocatie
Museum Jan Cunen, Molenstraat 65, 5341 GC Oss

Openingstijden
Museum Jan Cunen dinsdag t/m zondag van 11.00 uur – 17.00 uur

Shop Cunen dinsdag t/m zondag van 11.00 uur – 17.00 uur 

Café Cunen dinsdag t/m zondag van 10.00 uur – 17.00 uur

Kantoor- en correspondentieadres
Museum Jan Cunen, Molenstraat 65, 5341 GC Oss, 

telefoonnummer 0412-798000

E-mailadres  info@museumjancunen.nl

Website  www.museumjancunen.nl

Facebook  www.facebook.com/museumjancunen

Instagram www.instagram.com/museumjancunen 

beeld Elspeth Diederix – Cloud, 2003
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http://www.museumjancunen.nl
http://www.facebook.nl/museumjancunen
http://www.instagram.com/museumjancunen


beeld Iconisch – sculpturen van Margot Homan tijdens Powervrouwen in Museum Jan Cunen
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