
 

 
 

ACTIVITEITENVERSLAG  
2019 

 
 
  



1 
 

Inhoudsopgave 
 

Missie ............................................................................................................................................................................................... 2 
Doelgroepen ................................................................................................................................................................................ 3 
Directieverslag ............................................................................................................................................................................. 4 
Verslag bestuur .......................................................................................................................................................................... 9 
Bezoekersaantallen en social media ............................................................................................................................. 12 
Bedrijfsvoering .......................................................................................................................................................................... 13 
Tentoonstellingen ................................................................................................................................................................... 13 
Collectie ......................................................................................................................................................................................... 21 
Educatie ....................................................................................................................................................................................... 22 
Sponsors, Fondsen, Vrienden ......................................................................................................................................... 25 
Personeel .................................................................................................................................................................................... 26 
Organogram .............................................................................................................................................................................. 27 
Financiën ..................................................................................................................................................................................... 28 

Balans per 31 december 2019 .................................................................................................................................... 28 
Balans per 31 december 2019 .................................................................................................................................... 29 
Exploitatierekening over 2019 .................................................................................................................................... 29 

Contact .......................................................................................................................................................................................... 31 
 

  

 

  



2 
 

Missie  
 
Museum Jan Cunen is gevestigd in Villa Constance, een monumentaal pand in het hart van Oss, 
waar wij in een huiselijke en gastvrije sfeer onze bezoekers meenemen in de grote en kleine 
verhalen uit het heden en verleden, van ver en dichtbij. 

Onze drie kernactiviteiten collectie, tentoonstellingen en educatie, zijn allen even belangrijk en 
gericht op de diverse lagen in de bevolking. Met kruisbestuivingen tussen onze kernactiviteiten 
en de evenementen beleven de bezoekers bijzondere momenten uit de (kunst)geschiedenis en 
signaleren wij nieuw en gevestigd talent. Met gesprek op zaal komt het museum tot leven en 
inspireren wij! 

Wij geloven in de rol van innovatieve kunsteducatie die tot over de muren van het museum heen 
reikt. Leren is een actief en persoonlijk proces dat tot bloei komt door middel van samenwerking. 
Iedere bezoeker moet zich bij ons thuis voelen en de ruimte zijn/haar eigen verhaal te vertellen. 
Als team willen wij daarvan leren om de kwaliteit van ons museum te verbeteren en toekomstige 
generaties aan ons te binden. 

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 verhalen en verbeelden ligt wat ons betreft de uitdaging voor 
de komende jaren; juist daarin willen we 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 Museum 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.  
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Doelgroepen 
 
Museum Jan Cunen richt zich op: 

Kunstpubliek uit het land en inwoners uit Oss en het Maasland, met publieksvriendelijke 
programmering, inspelend op de belangstellingsfeer van een breed publiek en met bijzondere 
tentoonstellingen die ook voor een landelijk publiek aanleiding zijn om naar Oss te komen. 

Specifieke aandacht voor de jeugd; de bloeiende praktijk van museumeducatie wordt gekoesterd 
en waar mogelijk uitgebouwd. 

Specifieke aandacht ook voor de groeiende groep senioren; waar reeds een bloeiende 
educatiepraktijk voor de jeugd is opgebouwd, zijn we in 2019 ook verder gegaan met 
museumeducatie voor senioren. 

Momenteel trekt het museum jaarlijks ca 17.800 bezoekers en daarnaast zo’n 4.400 leerlingen. 
We gaan ervan uit dat met een publieksgerichte programmering de bezoekersaantallen zullen 
stijgen richting 20.000, exclusief het onderwijs. Het bereik onder leerlingen blijft op een constant 
hoog niveau blijven. Het lokale publiek is in 2019 gewonnen 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 Cunen, speciale acties bij Shop Cunen 
en door events als de Osse Kunst of Kitsch en de Sinterklaaskamer. Hiermee werd in 2019 
ingespeeld op de belevingssfeer van het publiek.  

 

Museum Jan Cunen dankt: 

 

 

 

 

Gemeente Oss en deze fondsen maken met de structurele bijdrage de activiteiten van Museum 
Jan Cunen mogelijk. 

 

En de sponsoren: 
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Directieverslag 
 
Museum Jan Cunen organiseerde in 2019 maar liefst vijftien tentoonstellingen. In januari 2019 
was de sluiting van een drietal exposities.	Museum 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. Uniek was dat het originele Vorstengrafzwaard weer kortstondig terug was in het 
museum. Dit heeft vele lokale bezoekers getrokken. De publiekstrekkers van het jaar waren de 
tentoonstellingen Naakt of bloot? Het vrouwelijk naakt in de Nederlandse schilderkunst 1875-
1925 en Naakt of bloot? Het vrouwelijk naakt in de hedendaagse kunst Salon. Museum Jan 
Cunen heeft met succes de tegenstelling die in de huidige samenleving ten aanzien van naakt is 
ontstaan, zichtbaar en bespreekbaar gemaakt en onomwonden de schoonheid van het naakte 
lichaam gevierd. Dit heeft geleid tot nationale media-aandacht. 
 

 
 
Bij al deze tentoonstellingen waren er aansluitende	educatieve programma’s, aanverwante 
evenementen, aansluitende producten in de winkel en thematische	menu’s in het 
café.	Bezoekers werden verrijkt door de verhalen die in Museum Jan Cunen werden verteld. 
Verhalen die onze verbeelding stimuleren, ons in vervoering brengen,	ons verdieping geven 
en	zorgen	voor verbinding.	Dat is waarmee Museum Jan Cunen zich onderscheidt binnen het 
nationale museale veld. Want in 2019 is wederom gebleken dat Museum Jan Cunen niet alleen 
appelleert aan een trots Oss’ sentiment, maar ook op provinciaal en nationaal niveau zichtbaar 
is.  
 

Bezoekers 

Museum Jan Cunen ontving in 2019 22.181 bezoekers. Hiermee kende het museum qua 
publieksbelangstelling een goed jaar. In 2019 hebben we als grote publiekstrekker de 
tentoonstelling Naakt of bloot! gehad. Deze tentoonstelling heeft landelijke media aandacht 
gekregen en ervoor gezorgd dat het aantal bezoekers ten opzichte van 2018 met ruim 2.000 is 
gestegen. 
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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 2019 kende het museum een structurele groep van 74 vrijwilligers, die diverse taken uitvoeren: 
kassa, winkel en receptie, vrijwilligers op zaal, ABL-vrijwilligers en vrijwilligers die overige taken 
op zich nemen, zoals het beheer van het ijzeren archief. Met deze 74 vrijwilligers kan het 
museum de vrijwilligerstaken 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 aanmeldingen van 
potentiële nieuwe vrijwilligers. Dit zijn voornamelijk gepensioneerden uit Oss en omgeving. 

Om de vrijwilligers te binden zijn in 2019 diverse activiteiten door het museum voor hen 
georganiseerd; naast het jaarlijkse uitje en de Sinterkerstborrel, bedankt het museum 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 2019 zijn naast de maandelijkse 
lezingen ook de jaarlijkse terugkerende cursus BHV en een training gastvrijheid aangeboden. 

 
Educatie 

Museum Jan Cunen is hét museum waar educatie, tentoonstellingen en collectie met elkaar zijn 
vervlochten. Kenmerkend is de hechte band die het museum in de loop der jaren heeft 
opgebouwd met andere culturele instellingen 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) educatieve 
projecten, tentoonstellingen en bovenal langdurige samenwerkingsverbanden. 

Museum Jan Cunen werkt jaarlijks samen met 39 basisscholen en 8 middelbare scholen. Ook 
met het vervolgonderwijs in Oss (ROC de Leijgraaf), diverse hogescholen (ArtEZ, Fontys, HAN, 
HKU) en Universiteit Utrecht heeft het museum een warme band. 

Deze hechte samenwerkingen hebben geleid tot bijzondere langdurige projecten 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 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 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 vernieuwend educatief 
product dat door de vrijwilligers van Museum Jan Cunen wordt uitgevoerd.  
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Art Based Learning (ABL) is een kijkmethode die uit vier stappen bestaat waarbij je helemaal op 
jezelf een kunstwerk dat je zelf uitgekozen hebt doorgrondt. 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.  

 

Events 

In 2019 is de vraag naar de organisatie van evenementen binnen Museum Jan Cunen 
gestabiliseerd, zowel intern als extern. De reden hiervoor is een interne heroriëntatie en 
personeelswisselingen. 

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 gebeurtenissen 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 2019 de grootste vraag. Particulieren weten het museum ook te vinden voor hun 
feestelijke gelegenheden. Denk hierbij aan (fotoshoots voor) huwelijken, bedrijfsbijeenkomsten 
en rondleidingen. 

Het museum wil natuurlijk ook programmering bieden als aanvulling op de tentoonstellingen. 
Naast de openingen van elke tentoonstelling en lezingen hierover, heeft het museum in 2019 
ook zgn. ‘artist talks’ aangeboden. 

Ook is er samenwerking geweest met Osse festivals, zoals Muze Misse. 

 

Shop Cunen 

De winkel is een spiegel van Museum Jan Cunen en Café Cunen. De artikelen 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 totaalbeleving 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 2019 de best verkopende producten. 

Shop Cunen biedt als herinnering ook kleine artikelen van Museum Jan Cunen in haar huisstijl, 
zoals magneten, potloden, gummen etc. Daarnaast heeft Shop Cunen in 2019 streekproducten 
in haar assortiment, zoals Van Tosse honing, bierpakketten van Bierbrouwerij Oijen en lokale 
likeuren, maar ook lokale uitgaven zoals boeken, kalenders en kaarten. 



7 
 

Tenslotte profileert Shop Cunen zich ook steeds meer als giftshop; Ossenaren kunnen buiten 
een bezoek aan het museum terecht voor leuke, originele cadeaus. Zo zijn de handbeschilderde 
gelukspoppetjes en de zgn. ‘cube’ kettingen al een groot succes. 

 

Café Cunen 

Café Cunen biedt vele doelgroepen een unieke gelegenheid voor ontmoetingen en het beleven 
van bijzondere momenten in een historische omgeving met hoge gastvrijheid. 

Iedere passant en bezoeker van Museum Jan Cunen kan bij Café Cunen terecht voor een 
koffie/thee/frisdrank-moment, het lunch/brunch-moment en een borrel-moment. 

In 2019 is het ‘casual dining’ concept verder ontwikkeld door niet alleen te werken met verse 
streekproducten, maar deze ook te koppelen aan de tentoonstellingen. Denk hierbij aan Broodje 
billenkoek (gerelateerd aan de tentoonstelling Naakt of Bloot) en het zeer succesvolle ‘Tietje bij 
de koffie’, een gebakje in de vorm van een tietje! 

Om een goede prijs-kwaliteit verhouding te blijven waarborgen, is gekozen 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. 

 

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-Brabant. 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 subsidiërende 
overheden, sponsoren, fondsen en vrienden.  

 

Interne organisatie 

In 2019 is hard gewerkt om de interne organisatie ver te stroomlijnen en structureren. In dialoog 
tussen het bestuur en directie is er voor gekozen om vanaf 01-01-2020 verder te gaan met een 
éénhoofdige directie. In het laatste kwartaal is een selectieprocedure in gang gezet om de juiste 
kandidaat te selecteren die zowel artistieke als zakelijke kwaliteiten in één persoon verenigd. 
Deze procedure is met succes afgerond en vanaf 01-01-2020 is Herman Tibosch Algemeen 
Directeur van Museum Jan Cunen. 
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Toekomst 

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de daarbij behorende overheidsmaatregelen 
is vanaf medio maart 2020 het museum gesloten. Afhankelijk van de sluitingsduur zal de 
opbrengsten uit museumbezoekers met een op dit moment onbekende omvang dalen. Het 
bestuur heeft voor het hele personeelsbestand Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van 
behoud van Werkgelegenheid (NOW) aangevraagd en de gemeente werkt mee aan het 
opschorten van alle betalingsverplichtingen. Op korte termijn ontstaat geen liquiditeitstekort, 
omdat de gemeentelijke bijdragen per kwartaal ontvangen wordt en de belangrijkste 
jaarbijdragen in het begin van het jaar worden ontvangen. Echter als de situatie tot het einde van 
het jaar onveranderd blijft zal Stichting Museum Jan Cunen zonder extra financiële hulp van de 
overheid de activiteiten niet kunnen voortzetten. Op dit moment worden de opties nader 
onderzocht, waarbij uitstel van komende tentoonstellingen onvermijdelijk is (dit betekent ook 
afstel van extra kosten). Vooralsnog is geen vergunning voor NOW verleend. Daarentegen zijn 
de signalen uit de media positief wat betreft het financieel ondersteunen door de overheid 
gedurende de coronacrisis.  

 

Tot slot 

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 2019.  
 
 
Marjon van de Ven           Karin van Lieverloo 
Zakelijk directeur              Artistiek directeur 

  



9 
 

Verslag bestuur 
 

Op het moment van publicatie van dit verslag zitten we midden in de coronacrisis. Ons museum 
is al weken gesloten. Het is er doodstil. Geen medewerkers, geen vrijwilligers maar vooral geen 
bezoekers. Uiteraard gaat ook voor ons het belang van de volksgezondheid boven alles en hopen 
wij dat het virus ons personeel en vrijwilligers niet weet te treffen. Echter het feit dat onze 
prachtige collectie en lopende tentoonstellingen het moeten stellen zonder publiek en daarmee 
zonder inkomsten treft ons zwaar. Onze kosten lopen door en daarmee breken moeilijke en 
onzekere tijden aan. Het bestuur is samen met de directie echter vastbesloten de continuïteit en 
toekomst van deze museale parel van Oss veilig te stellen.  

Ook in het afgelopen museale jaar is Museum Jan Cunen de nodige uitdagingen aangegaan en 
de baas gebleven. Met een klein team en relatief beperkte financiële middelen een zeer groot 
aantal tentoonstellingen van uiteenlopende aard organiseren, betekende een grote uitdaging 
voor bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers van ons museum. We zijn blij dat dit heeft 
geresulteerd in meer bezoekers, positieve publiciteit en een groeiende waardering van al onze 
partners . We blijven ook met tevredenheid constateren dat de band tussen Museum Jan Cunen 
met de Osse onderwijsinstellingen en andere culturele instellingen in de gemeente Oss zeer 
hecht blijft. Het museum blijft haar (culturele) waarde voor Oss en haar inwoners maar ook voor 
velen in de regio en het gehele land bewijzen. 

Organisatorisch zijn er in goede samenspraak met de directie een aantal veranderingen in gang 
gezet die Museum Jan Cunen nog beter in staat moet stellen haar missie en doelstellingen in de 
toekomst te verwezenlijken. Een ervan betrof het besluit om verder te gaan met een eenhoofdige 
directie. Inmiddels heeft Herman Tibosch, na 15 jaar Kröller-Müller Museum, de rol van algemeen 
directeur op zich genomen, daarbij het zakelijke en artistieke in een persoon verenigend. Een 
grote uitdaging om na de achterliggende financieel moeilijke jaren het museum niet langer 
verlieslatend te laten zijn en tegelijkertijd het hoge museale niveau te handhaven.  

Het bestuur is speciale dank verschuldigd aan Marjon van de Ven en Karin van Lieverloo voor 
hun gepassioneerde inzet en bijdrage en de uitstekende overdracht aan hun opvolger. De dank 
betreft verder de gemeente Oss, sponsoren en de Vrienden van Museum Jan Cunen voor hun 
betrokkenheid en financiële bijdrage. ‘Last but not least ‘ het museale team en onze 74 
vrijwilligers. 

 

Peter Beckers 

Voorzitter bestuur   
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Governance Code Cultuur 

Het Museum Jan Cunen onderschrijft de Governance Code Cultuur.  

De directie is eenhoofdig en bestaat uit Herman Tibosch. De bezoldiging van de directeur valt 
onder de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en voldoet hier in alle opzichten aan.   

Het huidige bestuur bestaat uit 7 personen (4 vrouwen, 3 mannen). Bij de samenstelling is 
nadrukkelijk gekeken naar verschillende aanvullende deskundigheden. De leden vermijden 
iedere vorm van belangenverstrengeling en zijn onbezoldigd.  

Het bestuur komt tenminste 6 keer per jaar bijeen, of zoveel vaker als noodzakelijk. Jaarlijks wordt 
een zelfevaluatie gehouden, de resultaten in een verslag vastgelegd en voor zover van 
toepassing met de directie gedeeld. 

Het bestuur heeft de wens uitgesproken in de nabije toekomst van een ‘meewerkend’ bestuur 
geïnvolveerd op verschillende terreinen in de dagelijkse gang van zaken naar een meer 
toezichthoudend bestuur op afstand. Tevens wil zij de samenstelling van 7 personen 
terugbrengen naar 5. 

 

Samenstelling en nevenfuncties bestuur 

Peter Beckers (voorzitter): 
- 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 Museum Management 
- Secretaris Stichting Eusebius Arnhem 
- Voorzitter Stichting Hendrik Valk 
- Voorzitter Stichting Renovatie Musis Sacrum /Stadstheater Arnhem 
- Lid Adviesraad Platform Binnenstad Arnhem 

Martin Meens (aandachtsgebied financiën): 
- Secretaris Rotaryclub Oss-Maasland. 

 

Barbara van Kampen (aandachtsgebied 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) 

- Nevenfuncties: n.v.t. 
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Ivka Orbon (aandachtsgebied fondsenwerving en communicatie): 
- Nevenfuncties: n.v.t. 

 
Corine Goossens (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  
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Bezoekersaantallen en social media 

In 2019 bezochten in totaal 22.181 mensen Museum Jan Cunen. De bezoekersaantallen voldoen 
hiermee aan de verwachting. In 2017 is de keuze gemaakt om de interne organisatie verder te 
optimaliseren en het aantal van wisselende tentoonstellingen eenmalig te temporiseren. Dit 
heeft direct invloed op de bezoekersaantallen gehad.  

Bezoekersaantallen 2016 2017 2018 2019 

Primair onderwijs 1078 2056 2058 1807 

Vmbo 870 1652 1715 1825 

Havo 312 561 524 242 

Vwo 311 406 574 520 

Subtotaal onderwijs 2571 4675 4871 4394 
     
Bezoekers zonder museumjaarkaart 3965 6120 5736 5052 

Bezoekers met museumjaarkaart 4740 12014 9316 12735 

Subtotaal bezoekers 8705 18134 15052 17787 
     
Totaal bezoekers en onderwijs 12012 22809 19923 22181 
     
Aantal rondleidingen 17 64 40 10 

Aantallen abl   147 137 

 

 

Social media 

Het aantal digitale bezoekers stijgt jaarlijks. In 2019 is een nieuwe website “live” gegaan. Deze 
website is toegankelijker en resulteert in meer bezoekers on en offline. 

 

Aantal digitale bezoekers 2016 2017 2018 2019 

www.museumjancunen.nl 955 * 36.836 38.503 54.384 

Facebook 2.907 3.602 3.930 4.466 

Instagram   1.538 2.161 

Twitter  768 621 676 

* vanaf oktober 2016 
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Bedrijfsvoering   
 

Professionalisering 

De jaarlijkse herhalingscursus bedrijfshulpverlening (BHV) en ontruimingsoefening 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. 

Gebouw  

Met de gebouweigenaar, de gemeente Oss, is voortdurend een goed overleg over de 
optimalisering van het museumgebouw.  

 

Tentoonstellingen 
 

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 kunstfotograaf 
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 onverstoorbaar 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 stillevens 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 surrealistische 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 verstild 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?  
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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 centraal. Kessel ligt aan de Maas 
en vormt samen met de 
nabijgelegen vindplaats Over de 
Maas (Moordhuizen) de grootste 
archeologische vindplaats van 
Nederland.  

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. 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. 

 

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 
negentiende-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 publiekslievelingen 
tot herontdekte pareltjes uit het depot. Museum Jan Cunen laat zien wat het in huis heeft.  
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Vorstengrafzwaard weer terug in Oss – 05-01-2019 t/m 20-01-2019 
 
Voor slechts twee weken (van 5 t/m 20 januari 2019) keerde het originele Vorstengrafzwaard en 
de daarbij horende situla weer terug in Oss! Dat had alles te maken met de onthulling van de 
nieuwe rotonde naast Museum Jan Cunen, met daarop een metershoge replica van 
het rondgebogen ruiterzwaard en de emmer waarin het is gevonden. Zwaard en situla behoren 
tot de opvallendste en meest waardevolle stukken uit het Vorstengraf van Oss, de grootste 
grafheuvel van Nederland die in 1933 werd ontdekt. Sindsdien worden deze bijzondere objecten 
uit de ijzertijd bewaard in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Nu waren ze weer even 
‘thuis’ en toonden ze ons het internationale belang van het Osse archeologische erfgoed.  

 
Naakt of bloot? Het vrouwelijk naakt in de Nederlandse schilderkunst 1875-1925 – 03-02-
2019 t/m 19-05-2019 
 
Naakt of bloot, wat is eigenlijk het verschil? 
Bij het kijken naar kunst blijkt er een subtiele 
scheidslijn te zijn tussen deze twee 
begrippen. ‘Bloot’ betekent ‘zonder kleren 
zijn’, een toestand die vaak samengaat met 
een gevoel van schaamte, zowel voor 
degene die kijkt als voor degene naar wie 
gekeken wordt. ‘Naakt’ verwijst naar een 
natuurlijke of artistieke vorm van naaktheid 
die niet tot verlegenheid stemt.  

Deze vraag vormde de rode draad van de 
tentoonstellingen Naakt of bloot? Het 
vrouwelijk naakt in de Nederlandse 
schilderkunst 1875-1925. Naakten van 
George Hendrik Breitner, Isaac Israels en 
Jan Sluijters gingen een dialoog aan met 
werk van hedendaagse kunstenaars als Lita 
Cabellut, Bart Hess en Carla van de 
Puttelaar. Het museum voelde zich 
geroepen om de tegenstelling die in de 
huidige samenleving ten aanzien van naakt 
is ontstaan, zichtbaar en bespreekbaar te maken. Want waar we aan de ene kant krampachtig 
en preuts omgaan met bloot, worden we er aan de andere kant voortdurend mee overladen. 

De exposities in Museum Jan Cunen riepen de vraag op of de kijk op naakt tussen pakweg 1875 
en 1925 eigenlijk wel zo anders is dan tegenwoordig. In de media worden we voortdurend 
geconfronteerd met bloot, terwijl de omgang daarmee een stuk gevoeliger ligt dan enkele 
decennia geleden. Terwijl het internet tot in extremen toegang geeft tot alle vormen van bloot, 
wordt een vrouwentepel stelselmatig verwijderd van social media. Een tendens die raakvlakken 
heeft met de dubbele moraal in de late negentiende eeuw: enerzijds werd de maatschappij 
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destijds gekenmerkt door kuisheid en preutsheid, anderzijds werd er op zedelijk gebied vaak een 
oogje dichtgeknepen. ‘Wat je niet ziet, bestaat niet’ lijkt opnieuw onderdeel van de tijdgeest. 

Werk van vooraanstaande Nederlandse meesters als George Hendrik Breitner, Isaac Israels, Jan 
Sluijters en Jan Wiegers worden getoond in combinatie met werk van hedendaagse kunstenaars 
Lita Cabellut, Bart Hess, Carla van de Puttelaar, Viviane Sassen en Isabelle Wenzel. Ook wordt 
podium geboden aan vier jonge talenten: Charissa van Dijk, Margherita Soldati, Mariëlle Veldhuis 
en Meret Zimmermann. Zo koppelde het museum de blik van ruim een eeuw geleden aan de 
actuele discussie over het naakt in de beeldende kunst en de huidige maatschappelijke positie 
van het naakt. De vergelijking tussen toen en nu biedt een andere kijk op de eigen tijd en plaatst 
onze omgang met het blote lichaam in een breder perspectief. 

 

Fleur, Jeroen, Suzana, Ruben Nard en Sebas. De beste Amateurkunstenaars van Nederland!  
  - 04-05-2019 t/m 19-05-2019 
 
Een primeur voor ons museum. Als enige museum in Nederland hebben we een tentoonstelling 
gerealiseerd rond de zes beste amateurkunstenaars van Nederland, bekend van het tv-
programma Project Rembrandt; Fleur de Blieck, oud-leerlinge van het Osse Maaslandcollege, 
Jeroen van der Velden, Suzana Jovanovic, Ruben Lopulalan, Nard Kwast en Sebas Groot hebben 
hun eigen werk gepresenteerd en werk dat gemaakt is tijdens de opnames van het programma. 
Hiermee hebben zij laten zien hoe bijzonder het is om je eigen creatieve talent te ontwikkelen. 
De kunstenaars hebben op bepaalde momenten in het museum vragen van bezoekers 
beantwoord over hun werk. In het kader van de tentoonstelling leerden kinderen op 5 mei 
stillevens en dansers na te tekenen in het museum. Op 16 mei volgde een workshop 
naakttekeningen. De zes amateurkunstenaars namen daar zelf aan deel, gaven advies en 
coachten.  
 
 
Hendrik Valk - Meester van de klare lijn	– 02-06-2019 t/m 22-09-2019 
	 
Hendrik Valk (1897-1986) was een schilder en graficus uit 
de twintigste eeuw. Al op jonge leeftijd experimenteerde 
hij met stilering en abstractie en rond 1918-1920 nodigde 
Theo van Doesburg hem uit om zich aan te sluiten bij de 
kunstenaars van De Stijl. Valk verkoos echter zijn eigen 
weg te volgen. Hij ontwikkelde zijn ‘Valk-stijl’, waarbij hij 
vasthield aan de zichtbare werkelijkheid, die hij in sobere 
rechte lijnen tot de essentie reduceerde. Al het 
overbodige elimineerde Valk. Met uitzondering van de 
jaren dertig, toen hij een periode meer realistisch werkte 
- met soms surrealistische of absurdistische uitstapjes - 
bleef hij zijn leven lang aan die visie vasthouden.	 
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Market Garden in Oss Museum van de Stad-Vier de Vrijheid! - 02-06-2019 t/m 22-09-2019 
 
Nederland kent 75 jaar vrede. We zijn er aan gewend in vrijheid te leven. Het is een voorrecht 
dat we bijna voor lief nemen. Maar wat betekent het als we opnieuw in een oorlogssituatie 
terechtkomen? Als we ons leven moeten vrezen en onze vrijheid wordt beknot? Wat betekent 
vrijheid voor ons? In de zomer van 2019, bij de herdenking van 75 jaar vrijheid in Nederland, 
toonde Museum Jan Cunen twee exposities die aansluiten bij het lokale verhaal van de bevrijding 
van Oss én bij het universele gevoel van vrijheid.   
  
Met de tentoonstelling ‘Market Garden in Oss’ stond het museum stil bij het moment dat de 
Gemeente Oss werd bevrijd en de angst voor de oorlog omsloeg in het feest van de bevrijding. 
Waar de Market Garden-tentoonstelling historische foto’s liet zien die in 1944 en 1945 in de 
gemeente Oss werden gemaakt en de lokale verhalen vertelde die daaraan verbonden zijn, gaf 
de expositie ‘Vier de vrijheid!’ een hedendaags beeld van het gevoel van vrijheid. Deze 
tentoonstelling werden gemaakt door inwoners van de Gemeente Oss zelf. Zij brachten hun 
tekeningen, schilderijen, sculpturen, installaties of foto’s met het thema ‘vrijheid’ naar het 
museum. Het medium werd zelf gekozen, waarbij de artistieke kwaliteit ondergeschikt was aan 
de individuele expressie (want ook dat is vrijheid).   
  
‘Market Garden in Oss’ gaf bezoekers een historisch besef en liet middels foto’s zien dat plekken 
nagenoeg hetzelfde kunnen blijven maar gekleurd worden door de context van de geschiedenis. 
Het verleden werd zo tastbaar en daardoor ook het gevoel van oorlog en vrijheid. Door de historie 
te visualiseren en deze te aan/beschouwen, kan het heden beter worden begrepen. Bij de 
presentatie ‘Vier de vrijheid!’ werd er juist een actieve houding gevraagd. De focus van deze 
expositie lag op artistieke vrijheid en de vrijheid van meningsuiting.  
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Karen Sargsyan – Dialoog – 06-10-2019 t/m 26-01-2020 
 
Karen Sargsyan aan het werk zien heeft iets magisch. Zeker met de opdracht die Museum Jan 
Cunen hem voor zijn werkperiode in het museum heeft meegegeven! Die opdracht luidde: om 
te reageren op zijn tijdelijke werkplek: het museale pand en haar voorgeschiedenis. De felle 
concurrentiestrijd tussen de Osse margarinefabrikanten Jurgens en Van den Bergh, met als inzet 
o.a. de villa waarin Museum Jan Cunen is gehuisvest (gebouwd door de een en vervolgens 
bewoond door de ander), sprak de kunstenaar direct aan. Het eindresultaat is een kunstwerk 
geworden bestaande uit twee sculpturen van aluminium en koper. Binnen no time transformeert 
onder Sargsyans handen het platte vlak (papier, of meer recentelijk: aluminium) in 
driedimensionale, gelaagde sculpturen. Gewapend met lijmpistool en stanleymes maakt hij 
vlotjes sneden, instinctief aanvoelend waar hij die moet plaatsen om tot de gewenste vorm te 
komen. Het resultaat zijn kleurige, vaak naar geschiedenis, kunst of literatuur verwijzende 
personages, bevroren in een expressieve beweging. 
 

 
 
Sign of The Times – 5 oktober 2019 t/m 5 januari 2020 
 
Het maskerproject Sign of the Times’ (kort: SOTT) was een initiatief van Frank van der Linden, 
curator, inrichter, rechterhand van kunstenaar Marc Mulders en kunsttransporteur. Voor het 
project zijn 33 hedendaagse kunstenaars geselecteerd om een masker vorm te geven. Achter 
een masker kun je je verbergen, even iemand anders zijn. Het bezwerende en rituele, een 
associatie die ook het masker van Jorn van Leeuwen oproept, is er onlosmakelijk mee 
verbonden. ‘Overal ter wereld vind je volksstammen die maskers gebruiken,’ zegt Frank. 	 
	 
‘SOTT’ staat voor Sign of the Times, naar een nummer van Prince. Het verwijst naar de 
handtekening van de kunstenaars en naar de tijdsgeest, het moment waarop ze het masker 
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maken.’ Deelnemende kunstenaars waren o.a.  Reinoud van Vught, Maartje Korstanje, Claudy 
Jongstra, Niek Hendrix en Roos Holleman.		
 
Het project kwam zonder externe financiering tot stand: ‘Eén masker is voor het project, één 
masker voor de verkoop – de helft van de opbrengst gaat naar SOTT, de andere helft is voor de 
kunstenaar –, het derde masker houdt de kunstenaar zelf of kan hij verkopen.’ Een constructie 
die door alle deelnemers als fair wordt ervaren en het mogelijk maakt om met weinig middelen 
een omvangrijke collectie met onderlinge samenhang samen te stellen.	 
	 
Een favoriet masker was er volgens Frank niet. ‘Het was het hele project bij elkaar, het samen 
iets moois maken dat anderen weer inspireert. Die samenwerking verbroedert.’ Frank komt tot 
de conclusie dat de gekozen vorm goed bij hem past: ‘Ik treed zelf niet graag op de voorgrond 
en sta als inrichter en assistent vaak langs de zijlijn. Ook in dit project draaide het er voor mij om 
dat de resultaten en de kunstenaars gezien worden. Misschien was dat ook wel de reden dat ik 
voor het motief van het masker heb gekozen.’		
	
 
Pop-up tentoonstelling Ernst Coppejans - SOLD  - 20-12-2019 t/m  22-12-2019 
 
 In samenwerking met Dutch National 
Portrait Gallery toonde Museum Jan Cunen 
acht foto’s uit de serie SOLD, een reeks 
anonieme portretten door Ernst Coppejans 
(Wissekerke, 1974) van slachtoffers van 
mensenhandel. Geschokt door de grote 
schaal waarop moderne slavernij – ook in 
Nederland – plaatsvindt, doet Coppejans 
sinds 2016 onderzoek naar dit fenomeen: 
hij zocht de slachtoffers op in hun tijdelijke 
opvang, noteerde hun verhalen en 
fotografeerde hen, het gezicht 
onherkenbaar, in hun eigen kleren, omringd 
door hun eigen spullen. Het resultaat: een 
indrukwekkende serie portretten waarin 
slachtofferschap plaatsmaakt voor 
menselijke waardigheid, en grauwheid voor 
kleur.  
 
Vanaf het moment dat Coppejans begon 
aan zijn onderzoek naar moderne slavernij 
in Nederland stuitte hij - om 
veiligheidsredenen - op veel tegenstand 
van de kant van officiële instellingen, 
inclusief de asielcentra. Op voorwaarde dat de modellen anoniem zouden blijven en inspraak 
zouden krijgen, kon Coppejans zijn project afmaken. De anonimiteit van de portretten benadrukt 
de ernst en de universaliteit van het probleem van mensenhandel en moderne slavernij. 
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Met	SOLD won Coppejans de tweede prijs van de Zilveren Camera Awards en de Paul Peters 
Prijs in de categorie geëngageerde fotografie. 
 
Met de driedaagse pop-uptentoonstelling sloot Museum Jan Cunen aan bij 3FM Serious 
Request: The Lifeline, een initiatief van 3FM en het Rode Kruis. Om aandacht te genereren en 
geld in te zamelen voor slachtoffers van moderne slavernij als mensenhandel, uitbuiting en 
onderdrukking lopen de dj’s van 3FM tussen 18 en 24 december van Goes naar Groningen.  
 
Deze pop-uptentoonstelling kwam tot stand op initiatief van Dutch National Portrait 
Gallery.	Eerder was deze te zien tijdens het FotoFestival Naarden, waar de tentoonstelling veel 
aandacht kreeg en het publiek geraakt werd door de hartbrekende verhalen bij de anonieme 
portretten. Dutch National Portrait Gallery maakt sinds een aantal jaren tentoonstellingen op 
locatie, met werk - specifiek: portretten - uit museum-, bedrijfs- en private collecties.  
 
 
Pieter Engels – In Memoriam – 07-12-2019 t/m 26-01-2020 
 
29 maart 2019 is Pieter Engels overleden. De kunstenaar zou dit jaar, op 
3 december, 80 jaar geworden zijn. Museum Jan Cunen heeft altijd een 
goede band met Pieter Engels gehad. Dat heeft geresulteerd in een 
overzichtstentoonstelling in 2010: Pieter Engels. The Rolls-royce among 
artists.  
 
Naar aanleiding van deze tentoonstelling zijn een aantal objecten 
aangekocht en geschonken. Het museum heeft dit jaar een schenking 
ontvangen van een ander werk van Pieter Engels.	Met een kleine 
presentatie in de trouwzaal en burgemeesterskamer hebben wij Pieter 
Engels herdacht.  
 
 
Sinterklaas – 16-11-2019 t/m 08-12-2019 
 
Museum Jan Cunen heeft de burgemeesterskamer omgetoverd tot slaapkamer van Sinterklaas.   
Dit was voor de grote en kleine inwoners van Oss jaar een wel héél spannend Sinterklaasfeest. 
De Sint logeerde in de voormalige Burgemeesterskamer van Museum Jan Cunen. Vele kinderen, 
(groot)ouders en scholen hebben de Sinterklaaskamer bezocht en meegedaan aan de 
spannende Sinterklaasopdrachten. Verder mochten kinderen hun schoen zetten in het museum 
en was er een kleurplatenwedstrijd: de winnaars hebben Sinterklaas op zondagochtend 24 
november mee uit bed gehaald. 
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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. 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, schetsboeken  
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 (gedeeltelijk 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, gedenkpenningen, 

oorkonden  
Beeldmateriaal     Historische foto’s, reclamemateriaal, reproducties  
Textiel    Merklappen, kleding, hoofddeksels, vaandels, sieraden  
Industriële objecten  Ontwerptekeningen van de BergOss-fabrieken, machines, 

gereedschappen, verpakkingen 
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Educatie  
 
 
Onderwijs 
 
In totaal bezochten 4.394 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 Cultuurfonds € 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. Docenten 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. Hiermee worden de 
leerwegen BBL, KBL, TL, VSO en praktijkonderwijs bediend. Het project bestaat uit een aantal 
vaste onderdelen waarin oud-vmbo leerlingen 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 & Producten 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)	 

Art Based Learning met kunsthistorische achtergrondinformatie is een vernieuwend 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 doorgrondt. Deze methode is bedacht door dr. 
Jeroen Lutters (lector van ArtEZ) 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 methode 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 
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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 besproken 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	 

 

Basisonderwijs 

Groep 1 tot en met 8 
Museum Jan Cunen is één van de culturele instellingen in Oss die een programma 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 verantwoord 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, beeldende kunst, cultureel erfgoed, 
literatuur en drama. 
 
Groep 1 & 2 Leskist Overgisteren 
Een tafel dekken voor een groot diner, vormen en kleuren zoeken in kunstwerken en verkleed op 
de foto op de trap van de luxe villa. Regelmatig ontdekken kleuters spelenderwijs ons museum 
dankzij de leskist Overgisteren voor groep 1 & 2.	 

Er is een koffer gevonden. De leerkracht vond hem gewoon op straat en hij staat nu in de klas. 
Van wie zou de koffer zijn? De kinderen maken de koffer open en vinden allerlei bekende en 
onbekende voorwerpen. Oude voorwerpen, zoals een tol, klompjes en een zakje muntjes. Maar 
ook gereedschap, bijvoorbeeld een duimstok, witte stoffen handschoentjes en een vergrootglas. 
Tot slot vinden ze een folder van het lokale museum. Er is maar een conclusie mogelijk: dit is de 
koffer van een museummedewerker!		 

De vondst van de koffer is voor de kleuters het begin van een zinvolle en spannende 
ontdekkingstocht 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 (historische) voorwerpen waardoor hun 
woordenschat wordt uitgebreid. Daarnaast 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 en Zee 
Toe aan kunst in je klas, maar je weet niet hoe? Gelukkig weten wij dat wel! En omdat er niet altijd 
tijd is om naar het museum te gaan, komt het museum gewoon naar school. Dankzij de 
kunstkoffer Wolken en Zee kun je met groep 3 & 4 op school aan de slag met kunst. In vier lessen 
van 50 minuten leren jouw leerlingen kijken naar en praten over kunst door zelf aan de slag te 
gaan.	 
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Hendrik Willem Mesdag en Elspeth Diederix: de één al meer dan 100 jaar overleden maar nog 
steeds een wereldberoemde schilder, de ander een springlevende kunstenares van wie wij foto’s 
in de collectie hebben. Maar waarom zij samen in een leskist? Als je er thematisch naar kijkt, is 
het eigenlijk heel logisch. 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.	Uiteraard blijft het niet bij stilzitten, de leerlingen gaan zelf ook 
zeegezichten maken door het weven van een zeelandschap van restmaterialen. Het weefraam 
en alle benodigde materialen zitten al in de koffer, dus je kunt zo aan de slag!	 

 
Samenwerking tussen school en museum  
 
Museum Jan Cunen en de Osse scholengemeenschap Het Hooghuis werken sinds 1998 samen 
aan projecten en zijn samen expert op het gebied van 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. 
  
 
Families  
 
Familiespeurtocht door Museum Jan Cunen – Op zoek naar het museumhuisdier! 
 
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!  
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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 2019 hebben het Fonds voor Cultuurparticipatie, Prins Bernhard Cultuurfonds en 
het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur bijgedragen 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 ondersteuning van het museum. 
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Personeel  
 
 
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. Er zijn twee 
vertrouwenspersonen aanwezig. In 2019 bestond het team uit de volgende personen: 
 

Karin van Lieverloo 
artistiek directeur 

Marjon van de Ven-Sanders 
zakelijk directeur  

Merel van den Nieuwenhof 
conservator 

Laurens van Dam 
collectiebeheer  

Claartje De Nijs 
publiekszaken 

Carly Manders 
marketing & communicatie 

Manuela Klerkx 
PR 

Karin Schipper 
educatie 

Vera Kuijpers 
educatie (tot 01-10-2019) 

Janne Pisters 
educatie 

Rob Vennix 
educatie 

Sandra van Beek 
coördinator horeca 

Henk Kobussen 
technisch beheer 

Jany Burgers 
events (vanaf 01-09-2019) 

Fleur Kleeven 
horeca 

Esther Danen 
horeca 

 
 
De vrijwilligers: 
 

Pascale Zegers (tot 01-09-2019) 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 
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Vincent Bots Corry Cox 
Toos Wingens Jeanne van den Broeke 
Jeanne Kottier Pieter Best 
Corry van Niftrik Dick Eijsackers 
Wilhelmien Kuijpers Ella Goorden 
Femke van Dillen 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 

 
Museumdocenten: 
 

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  

 

Organogram  
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Financiën  
 

De financiële gegevens zijn gebaseerd op de jaarrekening 2019 van Stichting Museum Jan 
Cunen. Op 10 april 2020 is deze, voorzien van een goedkeuringsverklaring, vastgesteld  door 
het stichtingsbestuur. 
 

Balans per 31 december 2019   
   
Activa (in euro's) 31-12-2019 31-12-2018 

Vaste activa 	 	 
Materiële vaste activa 	 	 
Bedrijfsinventaris 55.136 54.043 
Automatisering 3.988 7.531 
	 59.124 61.574 
	 	 	 
Vlottende activa 	 	 
Voorraden 30.895 23.598 
	 	 	 
Vorderingen en overlopende activa 	 	 
Debiteuren 1.115 3.559 
Belastingen  4.211 1.996 
overige vorderingen en overige overlopende activa 46.277 43.912 
	 51.603 49.467 
	 	 	 
Liquide middelen 21.641 110.286 
	 	 	 
Totaal 163.263 244.925 
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Balans per 31 december 2019   
   
Passiva (in euro's) 31-12-2019 31-12-2018 

Bedrijfsvermogen 	 	 
Stichtingskapitaal 75.000 75.000 
Algemene reserve -66.879 -22.489 
Bestemmingsreserve branding café 4.000 8.000 
Bestemmingsreserve branding museum - 25.000 
Bestemmingsreserve branding tentoonstellingen 20.000 40.000 
Bestemmingsreserve schilderwerkzaamheden 4.647 5.472 
	 36.768 130.983 
	 	 	 
Voorzieningen 	 	 
Overige voorzieningen 22.000 22.000 
	 	 	 
Vorderingen en overlopende activa 	 	 
Crediteuren 61.976 51.060 
Belastingen  30.378 14.944 
overige schulden en overige overlopende passiva 12.141 25.948 
	 104.495 91.952 
	 	 	 
Totaal 163.263 244.925 

 

Exploitatierekening over 2019     
    
	 realisatie 2019 begroting 2019 realisatie 2018 
Totaal Baten 1.042.177 1.127.571 1.077.546 

   	 
Personeelskosten 634.259 399.430 565.276 
Afschrijvingen materiële vaste activa 19.044 23.200 18.844 
Huisvestingskosten 162.031 162.650 159.682 
Organisatiekosten 56.205 47.350 62.878 
Inrichtingskosten - - - 
Tentoonstellingen 166.524 246.554 143.507 
Educatie 30.832 71.202 69.135 
Inkoopkosten 67.487 157.800 81.149 
Som der bedrijfslasten  1.136.382 1.107.386 1.100.471 
	   	 
Resultaat -94.205 20.185 -22.925 
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Resultaatbestemming 2019 2019 2018 
Algemene reserve -44.415 20.185 -22.925 
Bestemmingsreserve branding Café Jan Cunen -4.000   
Bestemmingsreserve branding Museum Jan Cunen  -25.000   

Bestemmingsreserve branding 
bijzondere tentoonstellingen -20.000   

Bestemmingsreserve schilderwerkzaamheden -825   
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Contact 
 

Museum Jan Cunen 
Molenstraat 65 
5341 GC Oss 
0412-798000 
 
Openingstijden: 
Museum Jan Cunen dinsdag tot en met zondag van 11.00 uur – 17.00 uur 
 
info@museumjancunen.nl 
museumjancunen.nl  
facebook.com/museumjancunen 
instagram.com/museumjancunen  


