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VOORWOORD 

 

Het zal mij niet verbazen als het overgrote deel van de activiteitenverslagen dit jaar begint 

met dezelfde zin, of een zin van dezelfde strekking. Logisch ook, want: wát een jaar is het 

geweest. Niet alleen voor ons kleine museum, maar voor de hele stad, het land en de gehele 

wereld. COVID-19 deed wat tot voor kort totaal onmogelijk leek. Het virus legde alles plat, 

zette zekerheden op losse schroeven en raakte velen van ons hard in ons persoonlijke welzijn 

en functioneren. 

 

Dat maakt het schrijven van een jaarverslag tot een wat vreemde exercitie. Normaal 

gesproken is het een document dat iets afsluit en ruimte maakt voor een nieuw begin. Maar 

zover zijn we helaas nog niet. Dit jaar voelt het misschien wel meer als een tussenrapportage, 

waarbij we weten dat het leed nog niet geleden is, maar ons vasthouden aan betere tijden, 

die toch echt aanstaande zijn. De toon zal voorzichtiger zijn, berustender misschien, maar 

zeker niet verslagen. Want als 2020 nog iets anders duidelijk maakte, is het wel dat Museum 

Jan Cunen kan bouwen op een fantastisch team en bestuur, en een enthousiaste 

vrijwilligersgroep die zich door niets uit het veld laten slaan. Daarnaast ervaren we doorlopend 

steun vanuit de gemeente, het rijk en onze lokale, regionale en landelijke collega's. Dat doet 

goed en biedt veel vertrouwen. In 2020, maar zeker ook richting de toekomst.     

 

Terug dan naar dit verslag en een onvergetelijk jaar, dat meanderde tussen hoop en vrees.  

 

Het jaar begon in ieder geval veelbelovend. De tentoonstelling Sign of the Times beleefde haar 

laatste weken en bleek succesvoller dan verwacht. De beoogde 6000 bezoekers werden 

behaald; in de pers verschenen meerdere positieve recensies. Zo schreef het Brabants 

Dagblad: "Een vondst van Jan Cunen is om de drie zalen op de eerste verdieping aan te vullen 

met een etage vol schilderijen, beelden en installaties van de 32 deelnemende kunstenaars. 

Onder het motto Sign of the Times werd kunstenaars gevraagd naast het masker ook een werk 

te leveren als een teken van hun tijd." Ook Karen Sargsyan kon rekenen op veel aandacht. Zijn 

werkzaamheden op de derde etage werden door veel bezoekers geïnteresseerd gevolgd en 

het resultaat was groot(s), en blijvend. Zijn sculptuur van margarinefabrikanten (en -

concurrenten) Van den Bergh en Jurgens is een knipoog naar de geschiedenis, met de unieke, 

persoonlijke handtekening van Sargsyan.  

 

Daarna was het tijd voor Haagse School X Haagse Nieuwe, een creatief samenspel van oude 

en nieuwe kunst, met oude favorieten en veel nieuw talent. Deze tentoonstelling werd 

gecombineerd met een overzicht van foto's van Carla van de Puttelaar, die al jarenlang 

vrouwen uit de wereld van kunst en cultuur op een eigenzinnige manier vastlegt en 

samenbrengt. Eén van deze vrouwen bleek bereid om de tentoonstellingen officieel te 

openen. Een bijzonder moment, want de komst van minister Ingrid van Engelshoven zette het 

museum extra in de aandacht en bevestigde de potentie van ons programma. Tenminste, zo 
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leek het. Want enkele weken later waren we dicht. Brabant, en met name de regio rond Oss 

werden ongenadig hard getroffen door de eerste golf van het coronavirus. De barometer ging 

van hoop naar vrees en legde direct onze kwetsbaarheid bloot. Met steeds meer vrijwilligers 

die zich niet meer senang voelden op de werkvloer, bleek het op vrijdag 13 maart niet meer 

haalbaar onze entreebalie te openen en voldoende toezicht te houden. Na ampel beraad 

besloten we onze deuren voorlopig te sluiten. Diezelfde avond volgden de andere musea en 

ging het hele land tot eind mei op slot.  

 

Hoewel de omschakeling even tijd kostte, was al snel duidelijk dat we niet bij de pakken gingen 

neerzitten. Met nieuwe, spontane projecten bleef het museum zichtbaar en zorgde het voor 

inspiratie en afleiding. Via de online media bereikte onze Lunchkunst een groeiend publiek. 

Daarnaast gooide Jan Cunen hoge ogen met de Minimuseumschool: een serie vlogs met 

creatieve opdrachten voor het thuisonderwijs, gebaseerd op de lopende tentoonstellingen. 

Deze filmpjes werden veelvuldig bekeken en ook landelijk breed gedeeld, als voorbeeld voor 

digitale museale inspiratie. Als verrassing voor de vele wandelaars en argeloze voorbijgangers 

opende het museum bovendien zijn eerste 'buitententoonstelling'. Op de ramen van Café 

Cunen verschenen levensgrote foto's van kunstenaar Mamabart. Ter inspiratie, om buiten de 

heersende beperkingen te denken.. en een garantie voor een spontane glimlach.   

 

Ook een positieve ervaring bleek de presentatie van mijn 100 Dagen Brief, die in april het 

levenslicht zag. Als nieuwe directeur deed ik onderzoek naar de kracht, uniciteit én kansen 

voor Museum Jan Cunen, dat ik beschouw als een publieksgericht museum avant-la-lettre. De 

Brief schijnt nieuw licht op de bestaande beleidsplannen, zorgt voor heldere inhoudelijke 

kaders en een nieuw, gemeenschappelijk perspectief, toegesneden op de mogelijkheden van 

deze organisatie. De Brief werd direct breed omarmd, door zowel team, bestuur en 

vrijwilligers als externe stakeholders en betrokkenen en leidt uiteindelijk tot een 

subsidieaanvraag, om de beoogde transitie te ondersteunen en op een hoger niveau te 

brengen. Op het moment van dit schrijven is bekend dat twee van de drie aangeschreven 

fondsen de aanvraag honoreren. Het derde fonds geeft begin februari uitsluitsel. 

 

Dat brengt ons terug bij de financiën. Want ondanks het nieuwe perspectief had de lockdown 

uiteraard vooral ook negatieve gevolgen, met name op financieel gebied. De eerste NOW-

aanvraag, de TVL-regeling en een voorschot van Stichting Museumkaart zorgden voor 

verlichting en het uitblijven van een acuut liquiditeitsprobleem, maar het bleek onvermijdelijk 

om te snijden in de begroting en geplande uitgaven. Het museum verzette de bakens en ging 

in afgeslankte vorm verder. De lopende tentoonstellingen werden verlengd; nieuwe plannen 

doorgeschoven of aangepast.  

 

Op 3 juni maakten we de gewenste nieuwe start, met een strikt bezoekersprotocol en een 

maximum van 60 bezoekers per ingesteld tijdvak. Daarnaast besloten we om een extra dag 

(dinsdag) te sluiten en deze te reserveren voor eventuele kleine events of ontvangsten. Omdat 
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het online boekingssysteem (nog) niet operabel bleek, werd een reserveringstelefoon 

ingesteld; het museum werd voorzien van een duidelijke routing en diverse beschermende 

maatregelen. Een hele operatie, voor het kleine team en de vrijwilligers, nog eens ernstig 

gedecimeerd door het landelijke gehanteerde voorschrift om vrijwilligers boven de 70 jaar 

voorlopig niet in te zetten op de werkvloer. Daarmee viel de helft van ons bestand voorlopig 

weg en moesten ook intern scherpe keuzes worden gemaakt. Gelukkig werd deze maatregel 

later weer teruggedraaid. 

 

En zo waren we beland in een lange periode van aanpassingen, aanscherpingen, 

versoepelingen en nieuwe sluitingen, die tot aan het eind van het jaar zou aanhouden en ook 

nu nog niet voorbij zijn. Een periode van onduidelijkheid en onzekerheid, zowel financieel als 

organisatorisch; van opbouwen, opstarten, afremmen en weer afbreken; van goede moed en 

teleurstellingen. 

 

Dat heeft zeker zijn sporen nagelaten. Terugblikkend zijn het vooral Café Cunen, de events, de 

tentoonstellingen en de educatieve projecten en programma's, die dit jaar niet in hun ritme 

kwamen en minder belangrijk werden dan ze kunnen (en moeten) zijn. Met nadrukkelijk 

minder bezoekers, de aangescherpte regels en onze scholen in de wachtstand, verdampte een 

flink percentage van de reguliere cijfers en inkomsten.  

 

In cijfers: 

Museum Jan Cunen ontving in 2020 6.979 bezoekers, slechts 31% van het aantal in 2019. Het 

schoolbezoek bleef steken op 1.589 bezoekers, 36% van het aantal in 2019. De website van 

het museum werd 49.007 keer bezocht. Ook dit is een daling, logisch te verklaren vanuit de 

afname van het museumbezoek. De social media kanalen deden het beter, niet in de laatste 

plaats vanwege de extra aandacht en inzet. Onze berichten op Facebook en Instagram werden 

vaker bekeken en genereerden nieuwe, vaste volgers. 

 

Ondanks de kleine (online) lichtpuntjes, stemmen deze cijfers uiteraard niet vrolijk. Maar 2020 

blijft toch ook het jaar van al die ideeën en projecten die wel door gingen. Van bezoekers die 

zich niet lieten afschrikken, van de gezamenlijke moraal en de inspiratie en afleiding die we 

bleven bieden, ook in deze moeilijke tijden. Hieronder nog een aantal voorbeelden: 

 

Op het gebied van activiteiten en events namen we in juni bijvoorbeeld deel aan de 

nostalgische kermis, die vanwege de coronamaatregelen werd verplaatst naar ons Jan Cunen 

Park. Het museum toonde een historische foto-expositie en organiseerde een zomerterras, 

dat goed werd bezocht, door een breed en inclusief publiek. Het museum was toegankelijk 

voor één kermismunt; een gebaar dat met name ook in de media zeer positief werd 

gewaardeerd. Dezelfde media wisten ons sowieso goed te vinden. Bijzonder wapenfeit was 

zeker ook de speciale aflevering van Ik zie, ik zie, door AVROTROS, met een rondleiding door 

de directeur en extra aandacht voor de monumentale Villa.   
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Eind oktober lanceerden we ook twee nieuwe tentoonstellingen, met een aangepaste opening 

en de introductie van verplichte mondkapjes. Samen met gastcurator Jeroen Lutters (en met 

medewerking van ArtEZ) presenteerden we Mieke Bal - Kunst uit noodzaak, een expositie die 

qua thematiek naadloos aansloot bij de heersende crisis en uitnodigde tot individueel bezoek 

en persoonlijke reflectie. Op de zolderetage opende de groepstentoonstelling Jump!, een 

samenwerking met drie vooraanstaande Brabantse galeries. Beide exposities kregen veel 

aandacht, maar deelden helaas in de crisis. Dat geldt vooralsnog ook voor Kunst op de WC: 

een verrassend eerbetoon aan onze ontstaansgeschiedenis (inderdaad: op dezelfde locatie 

waar Jan Cunen begon met verzamelen). De verschillende samenwerkingen bleken 

desondanks leerzaam en inspirerend. Zowel Kunst op de WC als Jump! krijgt in 2021 dan ook 

een vervolg. 

 

Uiteraard bleven we gebruik maken van alle mogelijke compensatieregelingen. Voor een 

nieuwe NOW-of TVL-vergoeding kwamen we tot december helaas niet in aanmerking, maar 

wel was er steun van het Mondriaan Fonds (compensatieregeling 'kleine musea': 15.000 euro) 

en het Kickstart Fonds (op aanvraag: 14.750 euro). Deze laatste bijdrage leidde onder andere 

tot de lancering van onze Gouden Tickets. Deze zwervende tickets bieden Ossenaren een 

unieke VIP-ontvangst, met een persoonlijke rondleiding door de directeur, de conservator of 

één van onze vaste rondleiders. Het project werd onmiddellijk opgepikt door de media (o.a. 

in De Volkskrant) en leverde enkele bijzondere ontmoetingen op, maar zal in 2021 opnieuw 

moeten worden opgestart.  

 

Bijzonder aan dit laatste project, en het genoemde Kunst op de WC, is dat ze meteen een 

eerste uiting zijn van het nieuwe, publieksgerichte beleid. Beide ideeën voort uit de 100 Dagen 

Brief en dragen bij aan het beoogde nieuwe, meer inclusieve imago, dat - ongeachte de 

omstandigheden - in 2021 meer vorm zal krijgen. Met nog meer creatieve, lokale 

samenwerking en volop oog voor diverse doelgroepen en hun interesses, in combinatie met 

het boeiende, historische verhaal van Oss. 

 

Maar hoe dat jaar precies gaat lopen? Het begint niet goed, zoveel staat al vast. Maar we 

weten ondertussen ook dat we ons financieel en organisatorisch aardig kunnen indekken, 

zonder in te boeten op onze zichtbaarheid. We hebben uiteraard ook veel geleerd en werken 

uit voorzorg werken met maar liefst vier financiële scenario's, zodat we gemakkelijk en snel 

kunnen schakelen en de financiën goed onder controle houden. In december werd bovendien 

een nieuwe aanvraag gedaan voor de NOW-regeling.  

 

Tot slot van deze terugblik dank ik iedereen die ons museum dit jaar bezocht, actief steunde 

of een warm hart toedroeg. Het wordt gewaardeerd, en we houden de relatie graag warm, 

zodat we ook in 2021 weer mooie dingen kunnen doen en bijzondere tentoonstellingen 

kunnen maken. Daarnaast dank ik al onze sponsors, de Vrienden van Museum Jan Cunen en 
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met name ook de Gemeente Oss, die zich het afgelopen jaar zeer betrokken en constructief 

heeft opgesteld.   

 

Om de cirkel rond te maken: inderdaad, het was een raar jaar. Maar het museum (over)leeft 

en behoudt in alle omstandigheden zijn unieke perspectief.     

 

 

Herman Tibosch 

Directeur 

 

Januari 2021 
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MISSIE 

 

De missie, zoals (opnieuw) verwoord in de 100 Dagen Brief: 

 

In Museum Jan Cunen ontdek je beeldende kunst, cultuur en lokale geschiedenis, op een 

eigentijdse en eigenzinnige manier.  

 

Museum Jan Cunen staat middenin de samenleving en biedt een prikkelend en toegankelijk 

podium voor tentoonstellingen en activiteiten. Het verbindt een rijk verleden met actuele 

thema’s en draagt actief bij aan het creatieve vermogen en de sociaaleconomische 

ontwikkeling van Oss en Maasland.  

 

Het museum biedt ruimte: voor verbeelding, voor oude en nieuwe verhalen en voor een 

inclusieve en meerstemmige benadering van kunst. Het stimuleert jong talent, is aanjager van 

ontmoeting en innovatie en durft grenzen op te zoeken.  

 

Museum Jan Cunen en Villa Constance vormen een authentiek baken van cultuur, voor 

kunstliefhebbers en nieuw publiek. Het museum heeft daarbij bijzondere aandacht voor de 

Ossenaar. Het museum is publieksgericht vanuit zijn DNA en ademt het verhaal van Oss en de 

regio.  

 

Daarnaast is het museum gastvrij en toegankelijk, ook in al zijn uitingen. Het koestert zijn 

locatie en collectie en deelt deze - met trots en plezier - met zoveel mogelijk bezoekers. Nu en 

in de toekomst. 
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DOELGROEPEN 

 

Museum Jan Cunen richt zich op een divers, en inclusief publiek, van jong tot oud. Speciale 

aandacht is er voor: 

• De (gepensioneerde) cultuurliefhebber - lokaal/regionaal/landelijk/internationaal 

Deze groep geniet vertrouwd en wordt uitgedaagd in tentoonstellingen van grote namen en 

jong talent. Zij herkennen zich in ons brede profiel en ervaren een verrassende totaalbeleving.  

• De Ossenaar (en Maaslander) – lokaal  

De Ossenaar (her)ontdekt in het museum - op een toegankelijke, laagdrempelige manier - 

kunst, erfgoed, en hoe de bijzondere geschiedenis van de stad nu nog relevant is en inspireert. 

Het museum heeft daarbij actief aandacht voor iedereen, met interesse voor het persoonlijke 

verhaal.   

• Families - lokaal/regionaal/landelijk/internationaal 

Families maken (hernieuwd) kennis met de lokale geschiedenis en ervaren hoe inspirerend 

het is om samen naar kunt te kijken. Het museum is een plek om te ontdekken en relaxen, 

voor alle leeftijden.   

• Onderwijs - lokaal/regionaal 

Voor het onderwijs is Museum Jan Cunen hét externe, Osse klaslokaal. Je ontdekt er meer 

over de geschiedenis van de stad én over kunst: voor iedereen, op alle niveaus en met elke 

interesse.  Zij ervaren het museum als een laagdrempelig instituut: benaderbaar, zichtbaar en 

creatief. 

• Kunstenaars - lokaal/regionaal/landelijk/internationaal  

Kunstenaars ervaren het museum als een welkom thuis, een springplank naar de toekomst en 

een lerend instituut, dat zich steeds openstelt voor gezamenlijk onderzoek en nieuwe, 

creatieve invalshoeken.  

• Vrijwilligers - lokaal/regionaal: •  

De vrijwilligers zijn onze belangrijkste ambassadeurs. Ze worden steeds opnieuw geïnspireerd 

en voelen zich actief betrokken bij de museumpraktijk.  
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BEZOEKERSAANTALLEN EN SOCIAL MEDIA 
 

In 2020 ontving Museum Jan Cunen in totaal 6.979 bezoekers. Dat was slechts 30% van het 

beoogde aantal, maar (helaas) logisch verklaarbaar vanuit de effecten van de coronacrisis. 

Ondanks een aansprekende programmering en een strikt en veilig bezoekersprotocol, 

merkten we dat velen uiteindelijk afzagen van een bezoek. Dat gold voor individuele 

bezoekers, maar zeker ook voor groepsbezoek en het onderwijs. Het OKVO-programma werd 

stilgelegd en ook de meeste middelbare scholen zagen uiteindelijk af van het jaarlijkse bezoek 

of de beoogde samenwerking.  

 

Natuurlijk was dit voor een belangrijk deel terug te voeren op de heersende beperkingen. 

Daarbij hielp het zeker niet dat de eerste coronagolf juist in de regio rond Oss veel slachtoffers 

eiste. Oss en de omringende gemeenten bleken een episch centrum, waarvan het effect nog 

lang voelbaar was. Met het sluiten van de horeca verloor het museum zijn aantrekkelijke en 

laagdrempelige entree.    

 

Het aantal digitale bezoekers bleek minder gevoelig voor de crisis. Met name de social media-

kanalen van het museum werden - dankzij een aangepaste programmering en een 

aangescherpt profiel - relatief goed bezocht.  

 

BEZOEKERSAANTALLEN 2017 2018 2019 2020 

Primair onderwijs 2056 2058 1807 623 

Vmbo 1652 1715 1825 769 

Havo/vwo 967 1098 762 197 

Subtotaal onderwijs 4675 4871 4394 1589  
    

 

Bezoekers zonder Museumjaarkaart 6120 5736 5052 1238 

Bezoekers met Museumjaarkaart 12014 9316 12735 4152 

Subtotaal bezoekers 18134 15052 17787 5390 
    

 

Totaal bezoekers en onderwijs 22809 19923 22181 6979 
    

 

Aantal rondleidingen 64 40 10 4 

Aantallen ABL 
 

147 137 108 
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AANTAL DIGITALE BEZOEKERS 2017 2018 2019 2020 

www.museumjancunen.nl 36.836 38.503 54.384 49.007 

Facebook 3.602 3.930 4.466 4.507 

Instagram 
 

1.538 2.161 2.804 

Twitter 768 621 676 706 

 

 

  

http://www.museumjancunen.nl/
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VERSLAG BESTUUR 

Niet alleen voor onze begin 2020 in dienst getreden nieuwe directeur Herman Tibosch en zijn 

(deels nieuwe) team van medewerkers, maar ook voor onze 60 vrijwilligers, onze sponsoren, 

de Vrienden van Museum Jan Cunen, de Gemeente Oss, het bestuur, alle bezoekers en al 

diegenen die ons museum wilden bezoeken maar dat niet konden, was dit een museaal jaar 

om niet snel te vergeten. 

Het WOORD - met hoofdletters - dat een enorme stempel heeft gedrukt op het realiseren van 

al onze activiteiten of het op vele momenten juist niet (kunnen) realiseren ervan wordt, zoals 

ongetwijfeld bekend, als volgt gespeld: CORONA. 

Ondanks alle beperkingen zijn er toch een aantal aansprekende tentoonstellingen 

georganiseerd en werd alle creativiteit in de strijd geworpen om ons prachtige museum Jan 

Cunen onder de aandacht te houden, op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Ook de 100 

Dagen Brief van de hand van onze directeur kon op de nodige aandacht en waardering 

rekenen. Niet in de laatste plaats van een aantal grote nationale fondsen. Op basis van de in 

deze 100 Dagen Brief verwoorde visie en ambities zijn er op dit moment al enkele grotere 

meerjarige financiële bedragen toegezegd. 

De toekomst van het museum ziet er vanuit financieel perspectief goed uit, mede door deze 

toegezegde steun vanuit de nationale fondsen, de genereuze bijdrage vanuit de Gemeente 

Oss voor het compenseren van de verliezen in 2020 (en wellicht 2021) en de voortdurende 

steun vanuit de Haagse regelingen, zolang er lockdowns gelden. 

Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het van een niet te onderschatten belang dat Museum 

Jan Cunen zijn functie kan blijven vervullen; voor al diegenen voor wie cultuur een wezenlijke 

bijdrage levert aan goede gezondheid en welzijn. 

In de postcorona-periode (die hopelijk snel voor ons ligt) zal een museum met aansprekende 

tentoonstellingen, inclusief aanpalende activiteiten zoals het museumcafé en de 

museumwinkel bijdragen aan de ongetwijfeld grote behoeftes die we met zijn allen node 

hebben gemist. 

Het bestuur ziet de toekomst dan ook met groot vertrouwen tegemoet. Voor een viertal 

bestuurders (Barbara van Kampen, Candy Sanders, Martin Meens en Peter Berns) die met alle 

ziel en zaligheid hun schouders hebben gezet onder de verzelfstandiging – van alweer 5 jaar 

geleden - eindigt de afgesproken termijn. Het museum is hen ongelooflijk veel dank 

verschuldigd voor hun inzet en niet te onderschatten bijdrage. Inmiddels hebben wij besloten 

het bestuur af te slanken tot vijf personen en zijn de ontstane vacatures via publieke werving 

ingevuld met Andriëtte Dobbelsteen en Jos van Hest. 
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Tenslotte is een woord van dank op zijn plaats voor iedereen, binnen en buiten ons Museum 

Jan Cunen die een bijdrage hebben geleverd om in welke vorm dan ook deze museale parel 

ook onder deze bijzondere omstandigheden te laten schijnen. 

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 bestuur bestaat op dit moment uit vijf personen (twee vrouwen, drie 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 zes 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. 

In 2020 is een traject ingezet om langzaam te evolueren van een meewerkend bestuur - 

geïnvolveerd op verschillende terreinen in de dagelijkse gang van zaken - naar een meer 

toezichthoudend bestuur op afstand. De oorspronkelijke bezetting van zeven bestuursleden 

wordt teruggebracht tot vijf (of maximaal zes) bestuursleden. 

Om deze reden heeft het bestuur, na het vroegtijdig aftreden van Candy Sanders en Barbara 

van Kampen (beiden om persoonlijke redenen) besloten hun functie voorlopig niet in te 

vullen. Vanwege de beoogde continuïteit en de entree van corona werd de aanstelling van 

penningmeester Martin Meens - met wederzijds akkoord - verlengd tot 31 januari 2021. 

Daarna zal Corine Goossens de functie vervullen van secretaris/penningmeester. Om in 2021 

het ingezette traject te vervolgen, zijn ondertussen twee nieuwe kandidaten geworven. Na 

een uitgebreide selectie koos het bestuur voor Andriëtte Dobbelsteen en Jos van Hest. Zij 

treden aan vanaf 31 januari 2021.    

Samenstelling en nevenfuncties directie en bestuur 2020 

Directie 

Herman Tibosch (directeur): 

• Bestuurslid ICOM Nederland 

• Voorzitter OKVO (Stichting Overleg Kunstzinnige Vorming Oss) 

 

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 
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• Voorzitter Stichting Hendrik Valk 

• Lid Adviesraad Platform Binnenstad Arnhem 

 

Martin Meens (aandachtsgebied financiën): 

• Secretaris Rotaryclub Oss-Maasland 

 

Barbara van Kampen (aandachtsgebied sponsoring/juridische zaken - afgetreden per 1 

oktober 2020) 

• Bestuurslid ring Oost-Brabant Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 

• Auditor (auditbureau Koninklijke Notariële beroepsorganisatie) 

• Secretaris Stichting Golondrina (particuliere familiestichting) 

 

Candy Sanders (aandachtsgebied publiekszaken - afgetreden per 1 maart 2020) 

• Nevenfuncties: niet van toepassing 

 

Ivka Orbon (aandachtsgebied fondsenwerving en communicatie): 

• Lid adviesraad Fontys Hogeschool Eindhoven, economie en communicatie 

 

Corine Goossens (aandachtsgebied educatie en facilitaire zaken): 

• Voorzitter bestuur Cultuurpodium Groene Engel 

 

Rooster van aftreden 

Het rooster van aftreden is als volgt vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 november 

2018. De verlenging van het penningmeesterschap van Martin Meens (oorspronkelijk tot 

maart 2020) is goedgekeurd in februari 2020. 

• 31 januari 2021: Martin Meens  

• 31 maart 2021: Peter Berns  

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

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 onder andere 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 
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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 

maken.’ Deelnemende kunstenaars waren onder andere 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.’  

 

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.  

 

Haagse School x Haagse Nieuwe - 8 februari t/m 20 september 2020 

Polders met molens, weilanden met koeien en grijze wolkenluchten versus scherven van een 

tegel, postpakketjes met een pinhole en zitobjecten van rubber. Zoals de schilders van de 

Haagse School ons beeld vormden van het typisch Hollandse landschap, zo beïnvloeden 

Haagse talenten van nu onze blik op de wereld om ons heen. Maar hoe vertaalt het 

geschilderde landschap van toen zich naar de kunst van vandaag? En in hoeverre verschillen 

ze wezenlijk van elkaar? 



17 

 

Als tegenreactie op de opkomende industrie én dankzij de uitvinding van de verftube brachten 

Haagse Schoolkunstenaars als Willem Roelofs, Jan Hendrik Weissenbruch en Hendrik Willem 

Mesdag het landschap in beeld. Niet groots en meeslepend, zoals de generatie romantische 

kunstenaars vóór hen, maar kleinschalig en zonder diepere betekenis: grazende koeien in een 

wei of de reflectie van een wolkenlucht in water waren immers van zichzelf al prachtig.  

 

Tussen de huidige generatie Haagse kunstenaars en hun negentiende-eeuwse voorgangers zit 

minder verschil dan je zou denken. Zo blijkt Jan Hendrik Weissenbruchs uitspraak "Licht en 

lucht, dat is de kunst" nog altijd van toepassing op een performatieve lichtinstallatie van 

Sophia Bulgakova en krijgt het verbrande oppervlak van het werk van Stella Kim als vanzelf 

iets landschappelijks. Malou Cohen ziet schoonheid in het alledaagse, terwijl het ludieke werk 

van Tibor Dieters de onderlinge verhoudingen tussen kunstenaar en kunsthandelaar in een 

nieuw licht plaatst. 

 

Deelnemende kunstenaars van de Haagse School: Bernard Blommers, Johannes Bosboom, 

Jacob Maris, Jozef Israëls, Hendrik Willem Mesdag, Jan Hendrik Weissenbruch, Matthijs Maris, 

Willem Maris, Theophile de Bock en Willem Roelofs. Deelnemende hedendaagse kunstenaars: 

Sophia Bulgakova, Malou Cohen, Tibor Dieters, Anne Geene, Stella Hyunji Kim, Nynke Koster, 

Sybren Renema, Sunna Svavarsdóttir, Erik-Jan van der Schuur en Arjan de Nooy. 

 

Naast Haagse kunstenaars bood Museum Jan Cunen de vloer aan drie toonaangevende 

Haagse galeries voor hedendaagse kunst, die de vrijheid kregen om beurtelings één 

tentoonstellingsruimte in te richten. Livingstone toonde een solo van Jan Wattjes; Dürst Britt 

& Mayhew een duo-expositie met Paul Beumer en Willem Hussem; Galerie Ramakers een 

groepstentoonstelling met Joncquil, Warffemius, Eelco Brand en Michel Hoogervorst. De 

diverse invulling inspireerde om deze ruimte in de loop van 2021 om te dopen tot 

Gastenkamer. 

 
Deze tentoonstelling werd wegens de tijdelijke sluiting van het museum verlengd. 
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Carla van de Puttelaar - Artfully Dressed: Women in the Art World - 8 februari t/m 20 

september 2020 

Al meer dan vierhonderd getalenteerde vrouwen uit de internationale kunstwereld legde ze 

vast, gestoken in bijzondere kleding. Zelf is ze er één van: Carla van de Puttelaar. Haar 

portrettenreeks Artfully Dressed: Women in the Art World verenigt de persoonlijke verhalen 

van krachtige vrouwen in de kunst en haar voorliefde voor designerkleding. 

 

Met portretten van Maria Balshaw (directeur Tate Art Museums and Galleries), Hester 

Diamond (verzamelaar), Iris van Herpen (fashion designer), Emilie Gordenker (directeur Van 

Gogh Museum), Yvette van Caldenborgh (bestuurslid Museum Voorlinden), Fusien de Bijl Vroe 

(directeur Vereniging Rembrandt) en vele anderen toont Van de Puttelaar - voorzien van haar 

eigen signatuur - het aandeel en de diversiteit van vrouwen in de kunstwereld. Met de 

wereldwijde aandacht voor female empowerment en de huidige internationale belangstelling 

voor dit specifieke project kwam de tentoonstelling in Museum Jan Cunen op het juiste 

moment. 
 

Deze tentoonstelling werd wegens de tijdelijke sluiting van het museum verlengd. 
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Mamabart - Met een knipoog van Jan Cunen - 20 mei t/m 20 september 2020 

De wereld staat op z’n kop. Net als in het werk van Mamabart (Bart Rouwen, 1974), waarin 

honden vliegend worden uitgelaten, je moeiteloos op boomstammen kunt zitten of een frisse 

duik neemt in een vissenkom. De foto’s van Mamabart zijn een ode aan de fantasie en laten 

een wereld zien waarin meer kan dan je soms denkt. Een mooie opsteker, zeker in een tijd die 

onze ruimte zo enorm beperkt. Het motto 'alles kan' is voor Mamabart meer dan een 

aantrekkelijke leus. Alle foto's zijn gemaakt zonder het gebruik van Photoshop. 

 

Tijdens de eerste lockdown zette Museum Jan Cunen de hoge ramen aan de parkkant in als 

expositieruimte. Deze buitenexpositie bleef ook in de zomermaanden zichtbaar voor de 

bezoekers van het park en caféterras. 

 

 
 

Nostalgische kermisfoto's - 13 t/m 19 augustus 2020 

In het Jan Cunenpark vond de nostalgische kermis van Oss plaats. In die context was ook 

Museum Jan Cunen een week lang een 'kermisattractie'. Tegen betaling van één kermismunt 

konden bezoekers een kleine expositie met foto's van de Osse kermis door de decennia heen 

bekijken, geplaatst in de vitrines voor de ramen van het museumcafé met uitzicht op de 

huidige kermis. 
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Mieke Bal - Kunst uit noodzaak - 3 oktober 2020 t/m 31 januari 2021 

Heden, verleden en toekomst lopen in het werk van Mieke Bal (Heemstede 1946) steevast 

door elkaar. Het niet-chronologisch ordenen van gebeurtenissen – ook wel: preposterous 

history – is één van de belangrijkste bestanddelen van haar audiovisuele installaties. Vanuit 

het nu reflecteert zij op meesterwerken uit het verleden van bijvoorbeeld René Descartes, 

Gustave Flaubert en Cervantes. In alle gevallen doet Mieke Bal een beroep op de kijker als 

'gesprekspartner', bij wie ze begrip en herkenning wil oproepen. Maar ook een kritische 

houding: naar de personages, jezelf en de maatschappij. De hoofdthema’s in haar werk - 

verlangen, twijfel, verdriet en waanzin - zijn immers de sterke emoties waar wij allemaal mee 

te maken krijgen.  

 

Kunst uit noodzaak gaf een overzicht van haar belangrijkste video-installaties, gecombineerd 

met werk uit de collectie van Museum Jan Cunen van onder anderen Ronald Ophuis, Natasja 

Kensmil en Armando. De tentoonstelling lanceerde bovendien haar nieuwste film, It’s about 

time!, die volledig in lijn met preposterous history niet als eind- maar beginpunt werd getoond. 

Volgens Bal is het "zinvol, zelfs noodzakelijk, om vanuit kunst naar de wereld te kijken." Daar 

raakt haar zienswijze aan gastcurator Jeroen Lutters’ methode Art-Based Learning, waarin hij 

het leren niet over maar van kunst bepleit. Kunst wakkert je verbeelding aan en maakt nieuwe 

mogelijkheden denkbaar. 

 
Deze tentoonstelling was wegens de tijdelijke sluiting van het museum korter te zien. 
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Jump! Springplank voor talent - 3 oktober 2020 t/m 24 mei 2021 

Jump! is een talentontwikkelingstraject voor jonge beeldend kunstenaars in samenwerking 

met vier Brabantse galeries, Kunstloc Brabant en met steun van provincie Noord-Brabant. Een 

prachtige springplank voor het opbouwen van een netwerk, uitwisseling van kennis en 

deskundigheidsbevordering voor de pas-afgestudeerden. 

 

Jan van Hoof Galerie (Den Bosch), Galerie Mieke van Schaijk (Den Bosch), Luycks Gallery 

(Tilburg) en Galerie Nasty Alice (Eindhoven) boden door hen gekozen kunstenaars een 

coachingstraject aan. Anderhalf jaar lang volgden de kunstenaars zowel een gezamenlijk als 

een individueel traject. Hierbij kregen ze alle ruimte om zich op artistiek vlak te ontwikkelen 

tot volwaardig kunstprofessional. Als afsluiting stelden ze hun nieuwste werk tentoon in 

Museum Jan Cunen, van schilderkunst tot sculptuur en van installatie tot videogame. 

 

Deelnemende kunstenaars: Fang Mij, Guido van Amelsfoort, Jeroen Duijf, Maurits Wouters, 

Murat Yildiz, Remy Neumann, Rijkers & Blonk en Tessa Chaplin. Afbeeldingen van hun werk 

sierden de ramen aan de parkkant, waar zo - in navolging van de presentatie van Mamabart - 

opnieuw een buitenexpositie te zien was voor voorbijgangers. 

 
Deze tentoonstelling werd wegens de tijdelijke sluiting van het museum verlengd. 
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Kunst op de wc: Koos Buster - 25 november 2020 t/m najaar 2021 

Op de plek waar zich nu de toiletgroep bevindt, liggen de wortels van het museum. 

Stadsarchivaris Jan Cunen begon hier met het verzamelen van een gemeentelijke collectie, die 

in 1935 werd opengesteld voor het publiek. Reden genoeg om de kleinste kamertjes om te 

toveren tot tentoonstellingsruimten; een plek waar je een-op-een tijd doorbrengt met kunst.  

 

De wc-thematiek is Koos Buster (1991) op het lijf geschreven. Hij studeerde in 2018 af aan de 

Gerrit Rietveld Academie met een levensgrote schoonmaakkar, compleet met flessen 

reinigingsmiddel en een mop in de hoek. Alles gemaakt van keramiek. Door het 'gewone' te 

reproduceren, viert hij het banale. Op de wc vestigt Koos de aandacht op alles wat er in deze 

ogenschijnlijk saaie ruimten maar te zien is. Luchtverfrissers, brandmelders of stopcontacten: 

hij dupliceert ze in zijn eigen handschrift, waardoor elk object een eigen karakter krijgt. Met 

het tekenen van snorretjes transformeert hij andermans foto’s in zelfportretten. En van wie 

zijn die tandenborstels en dat gebit? 

 

De bril van Jan Cunen, het collectiestuk dat het bijzondere verhaal achter deze locatie 

prijsgeeft, kreeg een ereplekje onder een handgemaakte glazen stolp. Koos slaat zo de brug 

naar het verleden en maakt op eigenzinnige wijze een stukje Osse geschiedenis zichtbaar. 

 

Kunst op de wc is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van Museum Jan Cunen. 

 
Deze tentoonstelling werd wegens de tijdelijke sluiting van het museum verlengd tot een nader te bepalen datum. 
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COMMUNICATIE EN MARKETING 
 

Ook op het gebied van communicatie en marketing was 2020 een bijzonder jaar. Het begon 

met een wissel van de wacht: in februari startte Marijke van Hal, als opvolgster van zowel Carly 

Manders als Manuela Klerckx. Een uitdaging, die extra dimensie kreeg na de uitbraak van 

corona. Gedurende het jaar moest de strategie meerdere malen worden aangepast: van 

opstarten en pauzeren, naar aanpassen en opnieuw creëren. Dit laatste gold bijvoorbeeld 

voor de huisstijl, routing en signing, die opnieuw werd bekeken, uitgewerkt en 

geprofessionaliseerd. In het logo werd het woord ‘Oss’ toegevoegd, voor een sterker 

beeldmerk. 

Van tentoonstellingsmarketing naar online inspiratie bieden: Museum Jan Cunen is flexibel 

omgegaan met de veranderende omstandigheden. Er kwam meer video, meer bewegend 

beeld en meer interactie. Online is de zichtbaarheid vergroot, met digitale rondleidingen door 

het museum, het aanmoedigen van het zelf creëren van kunst (de Minimuseumschool) en 

uitleg bij specifieke werken. We namen een filmpje op met acteur Huub Smit (New Kids, 

Bavaria) voor een veilig museumbezoek in coronatijd. De Museumvereniging bleek fan en 

aanjager van onze Lunchkunst: social media posts met elke keer een ander collectiestuk in de 

spotlights; ons Gouden Ticket-initiatief werd opgepikt door de Volkskrant. Directeur Herman 

Tibosch ontving een uitnodiging om in Ik zie, ik zie (AVROTROS) te vertellen over ons museum, 

zijn favoriete kunstwerk en onze vrolijk makende buitententoonstelling van Mamabart. 

Tentoonstellingscampagnes 

Haagse School x Haagse Nieuwe 

De marketingaanpak voor de tentoonstelling Haagse School x Haagse Nieuwe richtte zich op 

een brede doelgroep: van kunstliefhebbers tot dagjesmensen. Met campagnes op het station 

in Amsterdam, flyers in de regio, campagnes op Facebook en Instagram en advertenties in 

Palet, Seniorenwijzer en Villa D’Arte. Er is een persbericht verzonden voor het bereiken van 

de landelijke en regionale pers. 

Carla van de Puttelaar 

De tentoonstelling van Carla van de Puttelaar is gericht op de fotografieliefhebbers en 

Museumkaarthouders. Er zijn flyers verspreid in Oss en omgeving, er is volop ingezet op de 

social media en er is een bannerpakket gekocht voor Volkskrant Online. Het persbericht richtte 

zich op zowel de landelijke als de regionale pers. Lokale zender DTV filmde een uitgebreid 

interview tussen Joyce Roodnat (journalist voor onder andere NRC) en Carla, over de 

tentoonstelling en haar drijfveren. 

Mamabart 

Het idee voor de buitententoonstelling van Mamabart ontstond tijdens de eerste sluiting van 

het museum. Er is gefocust op lokale media en social media om deze onder de aandacht te 

brengen.  
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JUMP! Springplank voor talent 

Voor JUMP! is een flyer gemaakt, die verspreid is onder alle betrokken galerieën. Op social 

media zijn diverse werken uitgelicht, door middel van vlogs met conservator Merel. Een 

campagne met driehoeksborden in Oss en omgeving, moest vanwege de sluiting worden 

gepauzeerd. 

Mieke Bal 

De tentoonstelling van Mieke Bal, Kunst uit noodzaak, is voornamelijk uitgezet op social 

media. Met virtuele rondleidingen, speciaal ontwikkelde dynamische banners en 

professionele foto’s was de tentoonstelling online goed zichtbaar. Er waren meerdere acties 

gepland, waaronder een poster- en flyerronde en een bannerpakket, maar deze zijn vanwege 

de lockdown komen te vervallen. 

Kunst op de WC – Koos Buster 

De tentoonstelling in de kleinste ruimtes van het museum, de toiletten, is tijdens 2020 te kort 

open geweest voor een gedegen marketingaanpak. Op social media is er aandacht aan 

besteed. Na heropening in 2021 krijgt het project opnieuw aandacht, onder andere ook in het 

promoten van een speciaal educatief project, dat lokaal (maar breed) wordt uitgezet. 

Pers 
Museum Jan Cunen kreeg in 2020 veel aandacht van de pers: van schaap Jan tot Mieke Bal in 

het Parool. Hieronder enkele voorbeelden van de manieren waarop het museum zichtbaar 

werd: 

 

Regionaal 

Brabants Dagblad  DTV nieuws    Brabants dagblad  
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Landelijk 

Groene Amsterdammer                                              NRC 

 
 

 

 

Museumtijdschrift                                 Trouw 

    

 

 

 

 

 

 

 

Ik zie, ik zie 
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Online strategie 

Het afgelopen jaar lag de focus op het vergroten van het bereik online op Facebook en 

Instagram. De nieuwe social-media-aanpak houdt in dat er met grotere regelmaat gepost 

wordt met aantrekkelijker beeld (fris, modern en licht) en meer video. De statistieken 

hieronder bewijzen het resultaat.  

 

 

Van Twitter wordt nog slechts sporadisch gebruik gemaakt voor het delen van persberichten, 

openingen en events. Toch groeide het aantal volgers. Instagram maakte de grootste sprong, 

naar een huidig totaal van 2.804 volgers. 
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EDUCATIE 
 

Algemeen 

Terugkijkend, leek het in eerste instantie een doodnormaal jaar. In januari - middenin het 

schooljaar - zijn wij nietsvermoedend doorgegaan met het uitvoeren van educatieve projecten 

en programma’s voor basis-, voortgezet onderwijs, families en volwassenen. Daarna werd 

alles anders. In totaal bereikten we dit jaar 1411 leerlingen uit het basis- en voortgezet 

onderwijs. 178 kinderen bezochten het museum met hun ouders of eigen docent. 

Onderwijs 

In januari was er veel animo voor Geuren, kleuren doen. 215 kinderen uit het basisonderwijs 

(groep 3 t/m groep 7) volgden een rondleiding met doe-opdrachten die aansloot bij de 

tentoonstellingen Sign of the times, gemaskerd bal van de hedendaagse kunst en Dialoog van 

Karen Sargsyan. De scholen die deelnamen kwamen uit de gemeente Oss of Heesch. Ze 

bekeken de kunstwerken, associeerden geuren met kunstwerken, oefenden 

gezichtsuitdrukkingen bij de werken van Karen Sargsyan en gingen daarover enthousiast met 

elkaar in gesprek. De schoolklassen meldden zich aan via het OKVO Plusmenu of via de 

regeling Museumschatjes van Erfgoed Brabant. 

 

Op middelbare school Het Hooghuis ZuidWest speelde zich in januari ook een grootschalig 

project af. Maar liefst 378 eerstejaars vmboleerlingen (BB en KB) namen deel aan het project 

Rolmodellen: oud-vmbo’ers inspireren jongeren en volgden een van de lessenseries uit de 

vakoverstijgende aanbod Interviewproject – inspiratiebronnen. Voor dit project werd actief 

samengewerkt met mentoren en docenten Mens & Maatschappij, Nederlands en 

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Ook speelden de vrijwilligers van Museum Jan Cunen 

een actieve rol.  

De lessenserie bestond uit drie opdrachten waarbij ze leerden over beroemde mensen die een 

inspiratiebron voor andere mensen waren of zijn, nadachten over hun eigen inspiratiebronnen 

op het gebied van muziek, wijsheid en helden en oefenden met interviewen. Iedere klas kreeg 

bezoek van een vrijwilliger die aan de hand van voorwerpen uit zijn/haar jeugd vertelde over 

persoonlijke inspiratiebronnen. De lessenserie was een voorbereiding op de activiteiten die 

ze als tweedejaars leerling doen bij lessen Beeldende Vorming. Tijdens dit vervolg ontmoeten 

ze een van de rolmodellen, oud-vmbo’ers die inmiddels een creatief beroep hebben en gaan 

ze zelf aan de slag met een door hun ontworpen lessenserie en/of workshop. 

In februari namen ook 172 vmboleerlingen (TL) van Het Hooghuis Stadion en 50 

havoleerlingen van Het Hooghuis Mondriaan deel aan het project Rolmodellen: oud-vmbo’ers 

inspireren jongeren. Zij volgden twee van de vijf workshops die tijdens dit project werden 

ontwikkeld. Rolmodel Esmee Ellson (grafisch ontwerpster) en rolmodel Dana Ruijs (fotograaf) 

gaven workshops op hun vakgebied, nadat de leerlingen inspiratie opdeden in het museum. 

Daar verwelkomden we ook 77 leerlingen van basisschool Hertogin Johanna A uit Oss. Voor 
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IMC Basis namen zij deel aan een rondleiding met doe-opdrachten. Op school kregen zij een 

workshop door rolmodellen Walter Verweijen (striptekenaar) en Esmee Ellson. 

Het project Rolmodellen: oud-vmbo’ers inspireren jongeren werd drie schooljaren 

ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds, met 

een subsidie van €80.000,-. Het project eindigde in de zomer van 2020.  

Het project was speciaal opgezet voor vso, praktijkonderwijs en het vmbo. Daarnaast was het 

toegankelijk gemaakt voor het basis-, havo- en vwo-onderwijs. Het grootste deel van de vmbo- 

en vso-klassen was al geweest voordat musea en scholen half maart hun deuren moesten 

sluiten. Volgens onze inschatting hebben 100 vmboleerlingen, 195 vso-leerlingen, en 229 

havo- en vwo-leerlingen uiteindelijk niet kunnen deelnemen aan het project. Na de 

zomervakantie maakten nog 12 praktijkschoolleerlingen en 43 vwo-leerlingen gebruik van het 

project. Rolmodellen Ilse Vink (stylist) en Esmee Ellson gaven workshops op het Maasland 

College workshops en leerlingen deden digitaal inspiratie op door te kijken naar afbeeldingen 

van de collectie van het museum. 

Dat ons iets groots te wachten stond, werd zichtbaar tijdens de uitvoering van het OKVO 

Basismenu voor groep 7, dat startte op 5 maart. In de steigers stond een prachtig educatief 

project, compleet met docentenhandleiding, interactieve rondleiding door het museum en 

reflectie voor op school. Maar al in de eerste week regende het afzeggingen. Elf van de zestien 

klassen annuleerden hun boeking. Niet snel daarna kwam de eerste lockdown en werd het 

project waaraan 923 kinderen zouden deelnemen gestaakt. Slechts 118 kinderen bezochten 

uiteindelijk het museum.  

Toen de scholen weer openden, was al snel duidelijk dat het project niet meer kon worden 

uitgevoerd. Om de scholen en kinderen een (creatief) hart onder de riem te steken, besloot 

het museum alle Osse kinderen uit groep 7 een exemplaar cadeau te doen van Het Grote 

Zomerthuisblijfklooiboek van Astrid Poot. In dit boek vonden ze een opdracht die aansloot bij 

de kunstwerken van Mamabart, te zien op de ramen van het museum. Het boek was bedoeld 

om kinderen én hun ouders te inspireren om in de zomervakantie creatief aan de slag te gaan. 

Na de zomervakantie konden een aantal projecten gelukkig wel weer doorgang vinden. Zo 

haalde basisschool De Fonkeling Eerste Stroming uit Berghem de leskist Wolken en Zee, om 

aan de slag te gaan met 72 leerlingen van groep 3 en 4. Middelbare school Het Hooghuis TBL 

boekte een rondleiding voor 15 vwo-leerlingen. Onze eerste rondleiding met mondmaskers 

en een bijzondere ervaring. Zoals eerder vermeld, wilde Het Maasland College graag 

workshops op school en ook groep 7 en 8 van Islamitische Basisschool Mozaïek uit Oss wilde 

langskomen, met in totaal 36 leerlingen. Helaas viel dit bezoek precies in de periode dat het 

museum voor de tweede keer zijn deuren moest sluiten. Twee workshops voor 12 

praktijkschool leerlingen van Het Hooghuis de Singel konden nog wel doorgaan. De klas kreeg 

een rondleiding door het museum en volgde twee workshops, door rolmodellen Esmee Ellson 

en Lia Verstegen (galeriehouder). 
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Families en volwassenen 

Voor families was er tot en met de eerste lockdown de speurtocht Op zoek naar het 

museumhuisdier, te koop bij de kassa van het museum. Daarna werd deze vanwege 

hygiënische maatregelen niet meer aangeboden. In het najaar werd duidelijk dat het - met 

een extra schoonmaakronde – voorlopig wel weer mogelijk was de activiteit aan te bieden. 

Besloten werd om hiervoor geen kosten meer te rekenen. Naast de speurtocht ontwikkelde 

het museum – met steun van het Kickstart Fonds - een eigen editie van Kröller-Müllers 

Museum Dobbelspel. Het spel is klaar, maar wordt vanwege vertraging in het productieproces 

verwacht in maart 2020. 

Om families tijdens de eerste lockdown te blijven inspireren heeft directeur Herman Tibosch 

een serie korte vlogs opgenomen. In de zogenoemde Minimuseumschool vertelde Herman 

over een kunstwerk uit het museum stond en gaf hij handreikingen om kinderen ook zelf een 

kunstwerk te maken. Op deze manier konden we ouders actief ondersteunen bij het 

thuisonderwijs en inspireren om samen met hun kinderen aan de slag te gaan. 

Rondleidingen voor volwassenen konden na de eerste lockdown logischerwijs niet meer 

plaatsvinden. Van alle rondleidingen die werden geboekt, konden er uiteindelijk slecht vier 

doorgang vinden.  

Om het gemis aan persoonlijk contact te compenseren en alle Ossenaren een extra hart onder 

de riem te steken, werd een nieuwe manier van rondleiden geïntroduceerd: de Gouden 

Tickets. In de binnenstad werden in het najaar 10 Gouden Tickets verspreid. De eigenaar van 

het Gouden Ticket mocht samen met iemand gratis het museum bezoeken en kreeg een 

rondleiding door de directeur, conservator of een van de drie museumdocenten. Na de 

ontmoeting mocht de eigenaar van het Gouden Ticket het ticket zelf doorgeven aan iemand 

anders, om ook deze persoon een bijzondere ervaring cadeau te doen. Het project kreeg veel 

media-aandacht en schoot enthousiast uit de startblokken, maar viel stil na een nieuwe 

aanscherping van de richtlijnen en twee nieuwe sluitingen. In 2021 zullen we het project 

opnieuw opstarten. 

De workshops Art-Based Learning voor volwassenen waren ook in 2020 een groot succes. 

Zowel op de ondertussen traditionele zondagmiddagen, als op de nieuwe donderdagmiddag. 

Na de eerste lockdown vond op 2 augustus de eerste ABL-workshop voor individuele 

museumbezoekers plaats, in aangepaste vorm, met minder deelnemers (maximaal 4) dan 

voorheen. De data deelden we via onze website en social media en alle workshops waren 

volgeboekt. In totaal volgden 108 deelnemers een ABL-workshop. 

De ABL-workshops werden uitgevoerd door een groep zeer enthousiaste vrijwilligers van 

Museum Jan Cunen die hiervoor speciaal zijn opgeleid. De workshops zijn een blijvende 

activiteit die voortvloeit uit de impulsgeldensubsidie van de Provincie Noord-Brabant. Deze 

driejarige subsidie van €45.775,- liep van september 2017 en eindigde 31 augustus dit jaar.  
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Het resultaat van de impulsgelden zal zich ook de komende jaren nog doen gelden. Met dr. 

Jeroen Lutters (lector aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en bedenker van Art-Based 

Learning) wordt actief samengewerkt. Naast zijn rol als gastcurator trekken we ook samen op 

in een onderzoek naar Art-Based Learning in de palliatieve zorg. Dit onderzoek wordt begeleid 

door prof. dr. Hanneke Laarhoven van de Universiteit van Amsterdam en het Amsterdam 

Medisch Centrum en prof. dr. Gerben Westerhof van de Universiteit Twente en krijgt in 2021 

waarschijnlijk een vervolg. 

Stagiaires 

Tot en met de zomervakantie hebben 11 stagiaires van diverse opleidingen stage gelopen bij 

de afdeling educatie. Zo werkten vmbo-leerlingen, mbo-, hbo- en universitaire studenten 

samen aan het Museumschool-project. Ze maakten een (virtuele) tentoonstelling voor drie 

leslokalen op Het Hooghuis ZuidWest. Dat deden ze samen met Malou Cohen en Tibor Dieters, 

kunstenaars uit Haagse School x Haagse Nieuwe. Andere stagiaires ontwikkelden lesmateriaal 

voor het basisonderwijs of ondersteunden het project Rolmodellen: oud vmbo'ers inspireren 

jongeren. Ook werd onderzoek gedaan naar de geschiktheid van de kijkmethode Art-Based 

Learning voor het vmbo. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven ontwikkelde 

een voorstel voor een nieuw educatief product.  
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HOSPITALITY EN VRIJWILLIGERS  
 

Café Cunen 

Door de algehele sluiting van de horecabranche is Café Cunen nog langer gesloten geweest 

dan het museum zelf. Niet alleen tijdens de eerste lockdown maar ook vanaf half oktober 

bleven de deuren op slot.  

 

Het lunchcafé ligt prachtig aan het Jan Cunenpark en bij de ingang aan de voorkant van het 

museum. Dit geeft ons de mogelijkheid om zowel museumbezoekers als gasten van buitenaf 

te bedienen. Ondanks het bijzondere jaar kunnen we terugkijken op een zomer waarin we, 

vooral door het fantastisch gelegen terras, hebben kunnen bouwen aan het team, de plek van 

Café Cunen in Oss en de plek van het café binnen het museum. Er zijn er in het café flinke 

stappen gemaakt. Onder leiding van een nieuwe horecacoördinator is een duidelijke keuze in 

het kwaliteitsstreven gemaakt: de prima koffie en de benodigde apparatuur waren er al, door 

hier professioneel gebruik van te maken wordt die kwaliteit benut en geproefd. De menukaart 

is eigentijdser geworden, o.a. met een broodje met huisgemaakt veganistisch beleg, de 

opmaak van de gerechten puurder en de producten meer gericht op smaak.  

 

Natuurlijk blijft er gewerkt worden met streekgebonden producten, plaatselijke leveranciers 

en staat vooral een gastvrije en ongedwongen omgang met gasten voorop. Een mooi 

voorbeeld van dat laatste was onze koffieactie tijdens de lockdown waarbij museumbezoekers 

na hun bezoek een ‘koffie to go’ kregen aangeboden. 

  

In de laatste (sluitings-)periode zijn voorbereidingen getroffen om in 2021 te switchen naar 

een menukaart waarvoor zoveel mogelijk biologische ingrediënten gebruikt worden. 

Daarnaast is er een inventarisatie gedaan naar allergenen op de nieuwe kaart, zodat gasten 

voortaan op verzoek begeleid kunnen worden in hun keuze.    

 

Events 

Wellicht nog meer dan onze horeca hebben onze events te kampen gehad met de coronacrisis. 

In het museum hebben we de mogelijkheid om zelf evenementen te organiseren en kunnen 

we voldoen aan aanvragen van buitenaf voor bijvoorbeeld vergaderarrangementen, een 

trouwceremonie of een uitgebreide lunch tussen de kunst op de bel-etage. 

 

Bijna alle geplande activiteiten van afgelopen jaar zijn gecanceld, ofwel omdat ze in de 

lockdownperiode vielen of omdat tijdens de activiteit de anderhalve meter afstand niet kon 

worden gewaarborgd. Ook grotere evenementen in de buitenlucht waarin we zouden 

samenwerken met andere partijen - zoals de afsluiting van het raadsjaar van Gemeente Oss, 

verhalentheater in samenwerking met Theater De Lievekamp, Cultuurklunen (binnen- en 

buitenprogramma) en zelfs Muzemisse - konden geen doorgang vinden. 
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Het enige grotere evenement dat wel door kon gaan was de Osse kinderkermis in het park. 

Een enorm succes vanwege sfeervolle nostalgische attracties in het park in combinatie met 

ons terras, een bezoek aan het museum voor 1 kermismuntje en een kleine expositie van oude 

foto's van de Osse kermis in het café. 

 

Kleinere activiteiten die in veilige periodes wel konden doorgaan, zijn onder meer fotoshoots 

voor trouwerijen, rondleidingen, Art Based Learning-workshops, vergader- en cursusdagen 

met een max. van 15 personen in de trouwzaal (zoals de ABL-cursusdagen van Jeroen Lutters 

en het Cultuurcollege & trainingsdagen voor het ICOM Nederland) en bijvoorbeeld leuke 

serviceactiviteiten gericht op museumbezoekers, zoals De directeur draait door en 

wijnproeverijen op het terras. 

 

Shop Cunen 

De winkel van het museum is inpandig gelegen en de balie voor de entree doet tevens dienst 

als toonbank van Shop Cunen. Hierdoor en door het aanbod van producten die samenhangen 

met de expositie wordt een goede koppeling tussen het museum en de museumshop 

gecreëerd. 

 

In 2020 was de winkel geopend als het museum geopend was en het lagere bezoekersaantal 

in het museum heeft natuurlijk ook zijn weerslag op het aantal bezoekers van de shop. 

Het assortiment is het afgelopen jaar onder de loep genomen en waar nodig aangepakt. De 

samenhang van producten die horen bij de expositie moet duidelijk zijn: met toepasselijke 

boeken of toegepaste kunst van de betreffende kunstenaars. Goed voorbeeld in deze zijn de 

minikunstwerkjes van Malou Cohen, getiteld: Mooi uitzicht. Zij exposeerde in de expositie 

Haagse School x Haagse Nieuwe. Van deze kleine werkjes zijn er in de shop maar liefst 70 

verkocht. Een ander geslaagd voorbeeld zijn de spruitjesbonbons van Remy Neumann, te 

proeven in de expositie en te koop in geschenkverpakking in de museumwinkel. 

 

Naast tentoonstelling gerelateerde producten is er een breed assortiment aan kunstboeken; 

om Oss meer bij de winkel en de winkel meer bij Oss te betrekken een flink aantal typische 

streekproducten en streekhebbedingetjes; een nieuwe reeks sieraden en natuurlijk 

kunstzinnige mondkapjes en mondkapjes gemaakt door een van onze vrijwilligers  

Afgelopen jaar is een begin gemaakt om de toegankelijkheid van de shop te vergroten, onder 

meer door gebruik van andere inrichtingselementen en zijn we meer naar buiten getreden, 

met een pop-up-shop in Jikke, een lokale winkel met cadeau- en mooie tweedehandsartikelen.      

  

Vrijwilligers 

Ons museum kan een groot deel van de werkzaamheden toevertrouwen aan de zorg van een 

enthousiaste groep vrijwilligers. Vanaf de verzelfstandiging leveren de vrijwilligers hun 

essentiële bijdrage; zonder hun inspanningen zou het museum niet kunnen bestaan. 

Daarnaast zijn de vrijwilligers onze ambassadeurs én voelsprieten in Oss en omgeving. 
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Ook voor de vrijwilligers was 2020 een roerig jaar. Na de eerste lockdown mocht in eerste 

instantie slechts een gedeelte terugkeren; bijna de helft van de vrijwilligers is immers ouder 

dan 70 jaar. Gelukkig is deze maatregel halverwege de zomer weer uit het museumprotocol 

verwijderd. Het museum telde afgelopen jaar 60 vrijwilligers. Zij verrichten werkzaamheden in 

de winkel/receptie, zijn gastvrouw/gastheer op zaal, begeleiden ABL-workshops, bieden 

administratieve ondersteuning en springen bij tijdens events. Sinds het museum besloot de 

dinsdagen te reserveren voor kleine events en eventuele educatieve ontvangsten, waren er 

nog 40 reguliere diensten op de afdelingen & diverse wisselende activiteiten, waardoor iedere 

vrijwilliger gemiddeld één dagdeel per week werkzaam was. 

 

Gezien het enthousiasme, de inzet en het feit dat er, vooral via eigen kring, aanmeldingen van 

nieuwe vrijwilligers blijven komen lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat onze vrijwilligers graag 

voor het museum werken en het als een inhoudelijk interessante vrijetijdsbesteding zien. 

 

Door de corona-omstandigheden zijn gezamenlijke activiteiten afgelopen jaar helaas 

geschrapt. Geen uitje, geen kerstborrel, geen feestelijke afsluiting van de tentoonstellingen en 

geen georganiseerde deskundigheidsbevordering. Wel een inventieve inwerkvideo van onze 

curator bij de laatste expositie, een extraatje van Sint, een zorgvuldig samengesteld 

kerstpakket, een creatieve en informatieve nieuwsbrief vanuit communicatie en vooral een 

goede samenwerking met, een oprechte betrokkenheid van en een professionele benadering 

door het professionele team.  

 

Essentiële zaken die doorgeschoven zijn vanwege corona, zoals BHV(-herhaling) en 

voortgangsgesprekken, zullen in 2021 ingehaald worden. 
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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 

 

Bruiklenen 

In 2020 gingen twee kunstwerken op bruikleen naar collega musea. Het indrukwekkende 

Campeche op Wouw en Wouw op Campeche van Nan Groot Antink was te zien in Museum 

Rijswijk, op de tentoonstelling Precious Paradise; O Milagro van Erik Mattijssen was onderdeel 

van de tentoonstelling Geel als citroen, rood als tomaat, in Museum het Valkhof. Een aantal 

streekhistorische objecten reisde door de gemeente Oss als onderdeel van het project Mens 

en Maas. 

Restauratie en conservering 

In 2020 is het Amsterdams staand horloge van Dirk Koster teruggekeerd van restauratie. Zowel 

het meubel als de klok is weer in optimale staat gebracht. Daarbij deed de meubelrestaurator 
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een bijzondere ontdekking: hij bleek namelijk familie van degene die het staand horloge ooit 

aan het museum schonk. Hier is een klein boekje van gemaakt. De restauratie is mogelijk 

gemaakt door de Gemeente Oss.  

De lijst van het schilderij Polderlandschap van Jan Hendrik Weissenbruch (jc 0302) is 

gerestaureerd door lijstenmaker Boselie van Boekel. Van de lijst miste een ornament. Voor de 

tentoonstelling Haagse School x Haagse Nieuwe is deze hersteld.  

Op Zonder titel (jc 1208) van Stijn Peeters bleek een potloodstreep te zitten. Deze is verwijderd 

door schilderijenrestaurator Jos van Extol, naar aanleiding van de tentoonstelling Mieke Bal – 

Kunst als noodzaak  

De taxatie van de collectie is in 2020 in gang gezet en wordt begin 2021 afgerond.  

Onderzoek online collectie 

Sanne van Houweling (Reinwardt Academie) deed in het kader van haar afstudeerstage 

onderzoek naar de presentatie van de online collectie. Resultaat is een projectplan met advies 

hoe Museum Jan Cunen - aan de hand van drie thema’s - de online collectie kan verbeteren 

en continueren. 

 

Professionalisering 

In het kader van professionalisering zijn in 2020 diverse bijeenkomsten bijgewoond. In het 

begin van het jaar nog fysiek, later in het jaar veelal online. Zo was er elke maand een 

bijeenkomst van de Nederlandse Registrars Groep om elkaar bij te praten over de 

coronamaatregelen, in relatie tot het op- en afbouwen van tentoonstellingen, maar ook over 

praktische zaken rondom verzekeringen en contracten.  

Daarnaast was er een online bijeenkomst van de Adlib Gebruikersgroep om elkaar op de 

hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen in het registratiesysteem. De 

Museumvereniging organiseerde bijeenkomsten over onder andere beveiliging en 

duurzaamheid.  

Elk jaar wordt samen met de gemeente een controle in het depot uitgevoerd. Hierbij wordt 

gekeken of objecten op de geregistreerde standplaats staan. Dit jaar vroeg Museum Jan Cunen 

het Noordbrabants Museum voor een extra controle, als onafhankelijke partij. Beide controles 

zijn goed doorlopen.  
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TECHNISCHE DIENST 
 

Gebouw   

Tijdens de jaarlijkse controle van het brandmeldsysteem bleek dat dit toe is aan vervanging. 

Samen met de afdeling vastgoed van de gemeente Oss wordt hier een plan voor gemaakt en 

de verwachting is dat de aanpassing in 2021 wordt doorgevoerd. Dit gaat in goed overleg 

tussen de technische dienst, vastgoed en Tijssen.  

Ook is er een traject ingezet om het museumgebouw voortdurend te optimaliseren. Dit 

verloopt in goede samenwerking en harmonie met de gebouweigenaar, de gemeente Oss. 

Daarnaast is de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bereid gevonden mee te kijken naar de 

plannen.  

De technische dienst heeft ervoor gezorgd dat de spatschermen op een mooie en prettige 

manier geïntegreerd zijn in het café en bij de museumkassa.  

Ook hebben de technische diensten de afdeling vastgoed ervoor gezorgd dat de tegels bij de 

hoofdingang opnieuw zijn uitgevlakt, waardoor beide deuren weer open kunnen.  

Organisatie 

Naast werkzaamheden in en om het gebouw, geeft de technische dienst waar nodig 

ondersteuning bij Collectiebeheer. Zo is voor de ‘kleedvormige’ sculptuur van Lisa 

Couwenbergh een kist ontworpen en gemaakt, waarmee het werk stabiel kan worden 

opgeborgen en beschadigingen worden voorkomen. 

Ook tijdens tentoonstellingen is de technische dienst van onschatbare waarde. Niet alleen bij 

het ophangen van objecten, maar ook bij schilderwerkzaamheden en het maken van sokkels 

en schappen.  
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BEDRIJFSVOERING EN ORGANOGRAM 
 

Interne organisatie 

Met het aantreden van één directeur was ook het gehele organogram toe aan herziening. 

Zoals ook werd geconcludeerd in de 100 Dagen Brief was de organisatie sinds de 

verzelfstandiging in 2016 onherkenbaar veranderd. Met veel tijdelijke versterking op 

communicatie en educatie, maar zonder vaste conservator stond het organogram uit het lood 

en was er onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast kampte het 

museum met (te) hoge personeelskosten.  

Dankzij enkele aflopende contracten en het vrijwillige vertrek van twee vaste medewerkers 

was het mogelijk opnieuw te kijken naar de structuur en taakverdeling. Dat leidde tot enkele 

belangrijke aanpassingen: 

• de medewerker bedrijfsvoering werd vervangen door een hoofd hospitality: een 

functie met een groter accent op de horeca en de museumshop. 

• de functie voor medewerker communicatie en marketing werd uitgebreid naar 36 uur, 

inclusief (een deel van) de dagelijkse vormgeving. 

• de conservator kreeg, na jaren van tijdelijke contracten, een vaste aanstelling. In 2020 

voor 28 uur, vanaf maart 2021 voor 32 uur.  

• het oude MT werd vervangen door een breed afdelingenoverleg, met korte lijnen en 

beter passend bij het museum.            

Uiteindelijk leidde dit tot een aangepast organogram: 
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Professionalisering 

Op 13 en 20 januari organiseerde het museum een herhalingscursus bedrijfshulpverlening 

(BHV). Vanwege corona zijn de trainingen daarna stilgelegd. De BHV-insignes blijven echter 

een jaar langer geldig. De trainer houdt ons op de hoogte wanneer de cursus weer kan worden 

gegeven.  

Op 13 januari vond ook een ontruimingsoefening plaats. De resultaten hiervan zijn intern 

besproken en leidde tot kleine aanpassingen en hernieuwde aandacht voor het onderliggende 

Ontruimingsplan. 

Diverse medewerkers namen tenslotte deel aan (online) cursussen, symposia en webinars, 

voor gerichte, verdere professionalisering. 

Code Diversiteit en Inclusie en Fair Practice Code 

Museum Jan Cunen onderschrijft zowel de Code Diversiteit en Inclusie (2019) als de Fair 

Practice Code.  

Doel van de Code Diversiteit en Inclusie is dat de culturele en creatieve sector de brede 

diversiteit van de Nederlandse samenleving representeert en toegankelijk is voor iedereen: 

als maker, producent, werkende en publiek. Met een aangepaste missie en een actief 

doelgroepenbeleid heeft het museum de code nu sterk(er) verankerd in zijn beleid. Het team 

toetst zichzelf – zowel bij aanvang als na afloop – wie we precies hebben bereikt en hoe we 

ook anderen bij het museum kunnen betrekken. Museum Jan Cunen is er immers voor 

iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of opleiding.  

De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en 

creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, 

duurzaamheid en transparantie. De code nodigt uit tot kritische reflectie en biedt een 

handreiking voor hoe de sector samen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en 

beroepspraktijk komt. In het museum krijgt de code een gevolg met onder andere eerlijke 

vergoedingen voor kunstenaars en makers, gebaseerd op de richtlijn kunstenaarshonoraria 

van het BKNL. Door kunstenaars op te nemen als een belangrijke doelgroep en ons actief te 

positioneren als een lerend (en transparant) instituut streeft het museum naar een 

gelijkwaardige arbeidsverhouding.  

Financieel beheer 

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

administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen afdoende zijn. 
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SAMENWERKING, SPONSORING EN SUBSIDIES 
 

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. Dat blijkt gelukkig ook het geval in coronajaar 2020. Het 

museum prijst zich gelukkig met de betrokken subsidiërende overheden, sponsoren, fondsen 

en vrienden.  

Door de bijdrage van Gemeente Oss heeft Museum Jan Cunen een voldoende basis om haar 

activiteiten te ontplooien. 

Sponsors 

In 2019 sprak het museum hier in de ambitie uit om meer sponsoren structureel te binden, 

maar dat is in 2020 logischerwijs niet gelukt. Wel waren er sponsors voor specifieke projecten. 

ArtEZ droeg ook financieel bij aan de tentoonstelling en publicatie Mieke Bal - Kunst uit 

noodzaak en investeerde (buiten het museum om) in een online lessencursus, gerelateerd aan 

de expositie. In het kader van Kunst op de WC werd actief samengewerkt met de Rotary in 

Oss, Acket Drukkerij Kartonnage, Kampert-Nauta Graphimedia en Warsco Units. Zij 

sponsorden onder andere het drukwerk en de kartonnage in natura. Dit lesproject zal 

uiteindelijk plaatsvinden in 2021. 

Fondsen 

Tot en met de zomer van 2020 hebben het Fonds voor Cultuurparticipatie, Prins Bernhard 

Cultuurfonds en de provincie Noord-Brabant - met een impulssubsidie via Kunstloc - 

bijgedragen aan de realisering van het educatieprogramma.  

 

Daarnaast waren we zeer blij met de compensatieregeling van het Mondriaan Fonds en de 

ondersteuning van het Kickstart Fonds, voor corona-gerelateerde aanpassingen en projecten. 

Vanwege de tweede lockdown werden enkele van deze projecten (en een deel van de 

financiering) vooruitgeschoven naar 2021. 

 

Vrienden 

Museum Jan Cunen wordt actief 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. In 2020 werd hun bijdrage (à 

7000,00 euro) onder andere ingezet voor de buitenexpositie van Mamabart. Voor het project 

Kunst op de WC ontving het museum een eenmalige, extra bijdrage van 4.000 euro. 
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Museum Jan Cunen dankt: 

 

 

 

Stichting Vrienden Museum Jan Cunen 

 

Gemeente Oss en deze fondsen maken met een structurele bijdrage de activiteiten van 

Museum Jan Cunen mogelijk. 

 

De sponsoren: 
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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 2020 bestond het team uit de volgende 

personen: 

 

Herman Tibosch 

directeur 

Marjon van de Ven-Sanders 

zakelijk directeur (t/m 29 februari) 

Merel van den Nieuwenhof 

conservator 

Laurens van Dam 

collectiebeheer  

Claartje De Nijs 

publiekszaken (t/m 31 mei) 

Carly Manders 

marketing & communicatie (t/m 15 februari) 

Jean-Pierre Vincken  

hospitality (per 1 juni) 

Marijke van Hal 

Marketing, communicatie en PR (per 1 februari) 

Manuela Klerkx 

PR (t/m 29 februari) 

Karin Schipper 

educatie 

Alissa de Jonge 

educatie (t/m 31 augustus) 

Janne Pisters 

educatie (t/m 31 juli) 

Rob Vennix 

educatie (t/m 31 maart) 

Sandra van Beek 

coördinator horeca (t/m 31 mei) 

Melanie van Jaarsveld 

coördinator horeca (per 10 juni) 

Esther Danen 

horeca 

Henk Kobussen 

technisch beheer 

Jany Burgers 

events  

Fleur Kleeven 

horeca 

 

 

De vrijwilligers 

Anne Arts Nisa Ayyildiz 

Hetty Benschop Simone van Bergen 

Leo Bokmans Hannie van Bon 

Vincent Bots Jeanne van den Broeke 

Annelies van der Burgt Riet van de Coevering 

Marijke Droog Frans Eikelboom 

Dick Eijsackers Hanny van de Geer 

Annette Geerts Jeanne Gielis 

José van Grinsven Cor de Groot 

Ellie de Groot Nel ten Haaf 

Karin Hamels Juul van de Hazelkamp 
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Henk van Hees Ineke Hekkert 

Kees van Hengel Annie van Hoek 

Agnes Huijgen Diny de Jong 

Mevsim Kilinc Dick Klepper 

Wilhelmien Kuijpers Corien Leenders 

Joke Leenders Diny van Lier 

Greet van der Linden Marquerite van Leeuwen 

Ria Maas-Vorstenbosch Arien Mak 

George Nietsch Tineke Nieuwenhuyse 

Corry van Niftrik Marianne van Noort 

Marjan Nuyten Annelies van Oerthel 

Rob van Pinxteren Mieke van der Putten 

Gerry Raaijmakers Ada Reijs-van Boekel 

Marianne Saljé Coby Simons-Does 

Hans van Sprang Marianne van der Steen-van Renselaar 

Ancilla Swagemakers Idi Szovan 

Gerry van Uden Johanna Verbruggen 

Els Verschut Anne Wansink 

Dianne van Zijl Martien van Zutven 

 

Museumdocenten 

Roos Thijsen Ilse Traa (tot de zomer) 

Lia Verstegen Anouk Duits 

Anne-Marie Leenen Marie-Lousie Wasiela 

Truc Hoang Sander Dolstra 

Rob Vennix  

 

Stagiaire collectie 

• Sanne van Houweling – opleiding: Reinwardt Academie (Amsterdam); afstudeerstage 

HBO. 

 

Stagiaires educatie 

• Jennifer de Jong - opleiding: Het Hooghuis ZuidWest, vmbo-kaderberoepsgerichte 

leerweg, examenrichting: D&P-design 

• Wictoria Alexejew - opleiding: Het Hooghuis ZuidWest, vmbo-kaderberoepsgerichte 

leerweg, examenrichting: D&P-design 

• Lordina Boahen – opleiding: Het Hooghuis ZuidWest, vmbo-kaderberoepsgerichte 

leerweg, examenrichting: D&P-design 

• Nina van de Ven - opleiding: St. Lucas Boxtel, afstudeerrichting: ruimtelijke vormgeving 
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• Christa Lasschuyt - opleiding: ArtEZ Arnhem, afstudeerrichting: docent beeldende 

kunst en vormgeving  

• Eefje van Grootheest – opleiding: ArtEZ Arnhem, afstudeerrichting: docent beeldende 

kunst en vormgeving  

• Kevin Breedveld – opleiding: Fontys Hogeschool voor de kunsten Tilburg, 

afstudeerrichting: docent beeldende kunst en vormgeving  

• Stevie Passon - opleiding: Fontys Hogeschool voor de kunsten Tilburg, 

afstudeerrichting: docent beeldende kunst en vormgeving 

• Noa van den Brink – opleiding: Technische Universiteit Eindhoven, afstudeerrichting: 

Industrieel ontwerpen  

• Abbey Hurley – opleiding: Radboud Universiteit Nijmegen, afstudeerrichting: master 

Kunstbeleid en Kunstbedrijf 

• Noa van Herwijnen - opleiding: Radboud Universiteit Nijmegen, afstudeerrichting: 

Kunstgeschiedenis 
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FINANCIËN 
 

De financiële gegevens zijn gebaseerd op de jaarrekening 2020 van Stichting Museum Jan 

Cunen. Op 7 mei 2021 is deze, voorzien van een goedkeuringsverklaring, vastgesteld door het 

stichtingsbestuur. 

 

Balans per 31 december 2020   
   

Activa (in euro's) 31-12-2020 31-12-2019 

Vaste activa     

Materiële vaste activa     

Bedrijfsinventaris 38.699 55.136 

Automatisering 1.709 3.988 

  40.408 59.124 

      

Vlottende activa     

Voorraden 30.491 30.895 

      

Vorderingen en overlopende activa     

Debiteuren 4.290 1.115 

Belastingen  4.487 4.211 

overige vorderingen en overige overlopende activa 129.295 46.277 

  138.072 51.603 

      

Liquide middelen 235.602 21.641 

      

Totaal 444.573 163.263 
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Balans per 31 december 2020   
   
Passiva (in euro's) 31-12-2020 31-12-2019 

Bedrijfsvermogen     

Stichtingskapitaal 75.000 75.000 

Algemene reserve -65.984 -66.879 

Bestemmingsreserve branding café 4.000 4.000 

Bestemmingsreserve website 7.000 - 

Bestemmingsreserve branding tentoonstellingen 20.000 20.000 

Bestemmingsreserve schilderwerkzaamheden 4.647 4.647 

  44.663 36.768 

      

Voorzieningen     

Overige voorzieningen 37.000 22.000 

      

Vorderingen en overlopende activa     

Crediteuren 130.051 61.976 

Belastingen  143.691 30.378 

overige schulden en overige overlopende passiva 74.168 12.141 

  347.910 104.495 

      

Totaal 444.573 163.263 

 

Exploitatierekening over 2020     
    
  realisatie 2020 begroting 2020 realisatie 2019 

Totaal Baten 919.782 1.147.966 1.042.177 

Overige bedrijfsopbrengsten 28.071    

Totaal 947.853 1.147.966 1.042.177 

Personeelskosten 557.616 394.750 634.259 

Afschrijvingen materiële vaste activa 21.248 25.000 19.044 

Huisvestingskosten 138.871 150.950 162.031 

Organisatiekosten 53.670 109.750 56.205 

Inrichtingskosten 9.745 - - 

Tentoonstellingen 102.329 244.500 166.524 

Educatie 13.314 45.30 30.832 

Inkoopkosten 28.166 177.500 67.487 

Som der bedrijfslasten  924.959 1.147.750 1.136.382 

      

Resultaat 22.894 216 -94.205 
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Resultaatbestemming 2020 2020 2019 

Algemene reserve 894 216 -44.415 

Bestemmingsreserve branding Café Jan Cunen   -4.000 

Bestemmingsreserve branding Museum Jan Cunen    -25.000 

Bestemmingsreserve branding 

bijzondere tentoonstellingen 
  -20.000 

Bestemmingsreserve schilderwerkzaamheden   -825 

Bestemmingsreserve Mondriaan Fonds 15.000   

Bestemmingsreserve website 7.000   
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CONTACT 
 

Museum Jan Cunen 

Molenstraat 65 

5341 GC Oss 

0412-798000 

 

Openingstijden 

Museum Jan Cunen - woensdag tot en met zondag van 11.00 uur – 17.00 uur 

 

info@museumjancunen.nl 

museumjancunen.nl  

facebook.com/museumjancunen 

instagram.com/museumjancunen  

mailto:info@museumjancunen.nl
https://museumjancunen.nl/mjcNL/goto20.aspx
http://www.facebook.com/museumjancunen
http://www.instagram.com/museumjancunen

