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1. Managementsamenvatting
Dit collectiebeleidsplan maakt deel uit van
het geheel van de (meerjaren)beleidsplannen
in het Limburgs Museum. Het biedt een
perspectief op de samenstelling, het beheer en
het potentiële gebruik van de collecties.
Collectieprofiel
De collectie van het Limburgs Museum bestaat
uit drie kerncollecties:
• Archeologie: deze kerncollectie biedt een
aansluitend chronologisch overzicht van
de aanwezigheid van de mens in dit gebied
van de vroegste steentijd tot heden.
• Beeldcultuur: deze kerncollectie staat
voor de artistieke en/of documentaire
verbeelding van onderwerpen uit de
Limburgse geschiedenis en cultuur.
• Cultuurhistorie: deze kerncollectie bestaat
uit getuigenissen van het cultuurhistorische
verleden van Limburg.
De nieuwe koers van het museum heeft geleid
tot een verscherping van het collectieprofiel.
De indeling van de kern- en deelcollecties
is iets herzien ten opzichte van het vorige
collectiebeleidsplan. Hierdoor is het
makkelijker om aansluiting te vinden op de
themalijnen van het museum: Cultuur &
Identiteit, Transformatie en Euregio. Met
de nieuwe koers zijn ook de deuren naar het
hedendaags verzamelen geopend. Het belang
en de zeggingskracht van hedendaagse objecten
zal daarom de komende periode verder verkend
worden.
De deelcollecties zijn getoetst met
behulp van de Museale Weegschaal, een
methodiek voor collectiewaardering
ontwikkeld door de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. Hiermee worden de
verschillende (niet-financiële) waarden van
de deelcollecties in kaart gebracht, zoals een
documentaire- of onderzoekswaarde. Ook het
ontwikkelpotentieel van de deelcollecties is in

dit collectiebeleidsplan uitgewerkt.
Collectiemanagement en presentatie
Dit collectiebeleidsplan wordt de
komende jaren ingezet als hulpmiddel bij
het collectiebeheer. Er zijn actiepunten
geformuleerd op het gebied van beheer &
behoud, ontsluiting en collectievorming.
Hierbij zijn ook de adviezen uit het rapport
van de visitatiecommissie uit december 2018
meegenomen en verwerkt in dit plan. Dit
collectiebeleidsplan zal ieder jaar worden
geëvalueerd en het dient daardoor als basis bij
de ontwikkeling van jaarlijkse deelplannen,
zoals het registratieplan, het afstotingsplan, het
digitaliseringsplan en het conserveringsplan.
Prioriteiten in het beheer en de presentatie van
de collectie zijn de komende jaren:
• Verrijken van de context van de objecten
(informatie en verhalen)
• Herinrichting van de vaste presentaties van
het museum
• De collectie klaar maken en inzetten voor
Limburgs Museum Online
• Deelname aan de #Limburgcollectie
Bereik van het collectiebeleidsplan
Dit collectiebeleidsplan is niet alleen bedoeld
voor intern gebruik. Het wordt extern
gepubliceerd om helderheid te geven aan en
beleid af te stemmen met collega-instellingen
en stakeholders. Tevens biedt het onderzoekers,
studenten en andere geïnteresseerden inzicht in
de mogelijkheden die het Limburgs Museum
voor hen kan bieden. Immers, het Limburgs
Museum als cultuurhistorisch museum verhaalt
over onder andere leven, wonen, werken en
samenzijn in wellicht de boeiendste euregionale
provincie van Nederland!
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2. Context
2.1 Missie en Visie
In 2018 heeft het Limburgs Museum een
Management Development proces doorlopen.
Hiermee werd de verdere professionalisering
van de medewerkers vergroot en werd de koers
van het museum herijkt. Met de komst van
de nieuwe directeur, Bert Mennings, werd
in 2019 mede op basis van het Management
Development proces het ontwikkelplan
2020-2024 Museum met Schwung gevormd.
Hierin worden de volgende missie en visie
gepresenteerd.

Deze doelstellingen wil het Limburgs
Museum bereiken in het museum, op locatie
en online. In het hoofdstuk Presentatie van
de collectie wordt hier dieper op ingegaan.
Deze kruisbestuiving biedt niet alleen kansen
om de positie van het Limburgs Museum te
versterken, maar ook de mogelijkheid om
makkelijker samenwerkingen aan te gaan met
andere (erfgoed)instellingen. Hierbij worden
de mogelijkheden van fondsenwerving de
komende periode nadrukkelijk verkend en waar
mogelijk benut.

Missie
We zijn het museum voor cultuur en
geschiedenis in Limburg. We verzamelen,
tonen en vertellen de verhalen van Limburg.
Zo bieden we verrassende perspectieven op het
verleden, heden en de toekomst van Limburg
en van de wereld om ons heen.

2.2 Themalijnen
In het ontwikkelplan van het Limburgs
Museum zijn drie themalijnen opgenomen
die leidend zijn voor de programmering voor
de komende jaren: Cultuur & Identiteit,
Transformatie en Euregio. De themalijnen zijn
vrij algemeen en breed te interpreteren, maar
ze hebben raakvlakken met elkaar én met de
deelcollecties van het Limburgs Museum. Het
collectiebeleidsplan sluit hier dan ook goed
op aan, omdat in de collectie objecten zitten
die een (Limburgse) link hebben naar deze
themalijnen:

Visie
Het Limburgs Museum staat midden in
de samenleving. Onze dialoog is inclusief,
transparant en meerstemmig. We onderzoeken
en presenteren in actief partnerschap met
diverse groepen en organisaties inzichten in de
wereld van nu. Zo zijn we van betekenis voor
huidige en toekomstige generaties en vervullen
we een voortrekkersrol in de culturele sector
van Limburg.
Dit collectiebeleidsplan is gebaseerd op de
uitgangspunten van het museum en haar
ontwikkeldoelen. De collectie wordt gezien
als het culturele kapitaal, waarmee de verhalen
van Limburg en de Limburgers verteld kunnen
worden. Hiermee levert het collectiebeleid
een bijdrage aan de doelstellingen die in
het ontwikkelplan 2020-2024 Museum met
Schwung zijn omschreven: meer zichtbaar zijn,
meer publiek trekken en meer maatschappelijke
impact realiseren.
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De themalijn Cultuur & Identiteit komt terug
in nagenoeg alle deelcollecties: met de collectie
laten we verschillende aspecten zien van de
culturele identiteit van Limburg. Onderwerpen
als wonen, werken en dagelijks leven zijn
in overvloed te vinden in de collecties en
weerspiegelen diverse aspecten van identiteiten
van de Limburgers.
Bij de themalijn Transformatie komt
het documentaire karakter van enkele
deelcollecties erg naar voren. Onze foto’s,
films en schilderijen zijn voorbeelden van
collectieonderdelen die de veranderingen
in de provincie laten zien. Voorbeelden
zijn veranderingen in stadsgezichten en
landschappen, maar ook ontwikkelingen in
industrie en toerisme.

Limburgs Museum

Euregio is een wat meer abstracte themalijn,
maar ook hier bevat de collectie objecten die
de ontwikkeling van de provincie Limburg
binnen Nederland en Europa illustreren. Denk
bijvoorbeeld aan objecten die te maken hebben
met de ontwikkelingen van provinciegrenzen
en oorlogen, maar ook interregionale
samenwerkingen.

Voor het Limburgs Museum is dit een zeer
relevante ontwikkeling, omdat haar collectie
vanwege haar diversiteit goed aansluit bij
verschillende projecten van de werkgroepen van
de #Limburgcollectie. De verwachting is dan
ook dat deze deelname de komende jaren nog
verder geïntensiveerd zal worden.

Door het werken met deze themalijnen
krijgt de betekenisgeving van de collectie een
verdiepingsslag. De kaders van de themalijnen
bieden tevens een podium om de collectie
in te zetten om de verhalen van Limburg
en Limburgers te vertellen en met elkaar te
verbinden in een maatschappelijk-historische
context.
2.3 #Limburgcollectie
De term #Limburgcollectie is in 2019
ontstaan uit een initiatief van de provincie
Limburg om onder andere te komen tot
betere samenwerking en behoud van cultureel
erfgoed bij diverse Limburgse organisaties in de
toekomst. De #Limburgcollectie wordt gezien
als de spiegel van de Limburgse samenleving en
omvat een diversiteit van collecties van musea,
archieven, bibliotheken en verenigingen in
Limburg. Het Limburgs Museum past hier met
haar collecties bij uitstek uitstekend binnen en
neemt daarom ook actief deel aan de kerngroep
#LimburgCollectie.
Het doel is om de #Limburgcollectie beter
zichtbaar, houdbaar en bruikbaar te maken,
voor een zo breed mogelijk publiek. Er wordt
gekeken naar de inhoud, de samenstelling en
de onderlinge samenhang van collecties. Verder
wordt er actief gezocht naar mogelijkheden
om op diverse manieren als erfgoedinstellingen
samen te werken.
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3. Collectie in hoofdlijnen
In 1990 besloten de Provinciale Staten
van Limburg, in samenwerking met het
gemeentebestuur van Venlo en in overleg
met Stichting Limburgs Volkskundig
Centrum in Limbricht, het gemeentelijke
Venlose Goltziusmuseum met het Limburgs
Volkskundig Centrum te laten samengaan in
één nieuw museum van, voor en over Limburg.
In 1992 werd Stichting Limburgs Museum
formeel opgericht.
Het collectiebeleid is in de statuten van het
Limburgs Museum in één zin verwoord: "Het
planmatig verzamelen, conserveren, bewaren,
bestuderen, presenteren en tentoonstellen
van geschied- en volkskundige objecten, in
het bijzonder voor zover betrekking hebbend
op de provincie Limburg". Het museum ziet
voor zichzelf in Limburg en de aangrenzende
regio’s een nadrukkelijke rol weggelegd op het
gebied van verzamelen, beheren, presenteren
en onderzoeken. Vanuit dit collectiebeleid
heeft het Limburgs Museum de volgende drie
kerncollecties geformuleerd:
• Archeologie
• Beeldcultuur
• Cultuurhistorie

Beeld van Sint-Barbara, 1510.
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Limburgs Museum

3.1 Kerncollectie Archeologie
Door haar geschiedenis en archeologische
nalatenschap maakt Limburg deel uit van een
opvallend Europees cultuurlandschap. De
provincie heeft door eeuwenlange onafgebroken
bewoning een schat aan bodemvondsten
prijsgegeven. De archeologische collectie van
Limburg is van regionaal en nationaal belang
en behoort tot de top van Nederland. Het
biedt een aansluitend chronologisch overzicht
van de aanwezigheid van de mens in dit
gebied van de vroegste steentijd tot heden.
De oudste opgegraven sporen van menselijke
aanwezigheid in Nederland zijn hier gevonden,
de eerste boeren hebben zich in deze regio
gevestigd, de prachtigste Romeinse vondsten
komen uit Limburg en de rijke graven uit de
Merovingische periode rond de Sint Servaas
van Maastricht spreken tot de verbeelding.
Het Limburgs Museum is de enige museale
publieksinstelling binnen Limburg die de
kerncollectie Archeologie op provincie brede
schaal verzamelt, beheert en presenteert en
levert als zodanig een belangrijke bijdrage aan
de Collectie Nederland. Andere musea die
een vergelijkbare doelstelling hebben zijn het
Valkhof in Nijmegen, het Drents Museum in
Assen en het Rijksmuseum van Oudheden in
Leiden.

Ten behoeve van de in 2014 geopende nieuwe
vaste presentatie ‘Van neanderthaler tot
stedeling’ is deze kerncollectie kwantitatief en
kwalitatief verbeterd door middel van gerichte
verwerving in bruikleen en aankoop. Door
langdurige bruiklenen uit diverse collecties zijn
veel vondsten nu verzameld in het Limburgs
Museum. De komende jaren zal de verwerving
van archeologische objecten actief blijven om
zo de kwaliteit van de collectie hoog te houden
en om belangrijke vondsten veilig te stellen
voor toekomstige museale presentatie.
In het algemeen is te stellen dat vanuit
typo-chronologisch perspectief de collectie
gedekt is, maar vanuit regionaal perspectief
zitten er nog hiaten in de collectie. Deze
worden in de beschrijving van de deelcollecties
toegelicht. De cultuurhistorische waarde van de
kerncollectie Archeologie hangt nauw samen
met het bekend zijn van de vindplaats- en
contextgegevens. Nieuw onderzoek, restauratie
van objecten en vondstcomplexen hebben
een kwalitatieve verbetering van de collectie
opgeleverd in de vorm van nieuwe vondsten of
nieuwe (aanvullende) informatie.

Deze kerncollectie is, net als iedere andere
archeologische collectie, in zekere zin
betrekkelijk willekeurig. Dit is het gevolg
van de wijze waarop archeologische vondsten
worden gedaan. De samenstelling van de
kerncollectie is enerzijds het resultaat van
opgravingen die in het verleden door diverse
partijen zijn uitgevoerd en in verschillende
depots terecht zijn gekomen. Anderzijds is
de collectie het resultaat van vondsten door
particulieren. Deze vondsten zijn vrijwel altijd
toevalstreffers en daardoor zeer divers van
samenstelling.
9
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3.2 Kerncollectie Beeldcultuur
Beeldcultuur staat voor de artistieke en/of
documentaire verbeelding van onderwerpen
uit de Limburgse geschiedenis en cultuur. In
tegenstelling tot de vaak massaal geproduceerde
gebruiksvoorwerpen uit de cultuurhistorische
collectie spelen bij deze objecten ook aspecten
als iconografie, uniciteit en kunstenaarschap
een belangrijke rol.
De kerncollectie Beeldcultuur is ingedeeld in
deelcollecties op basis van type drager:
• Bewegend beeld
• Fotografie
• Schilderijen
• Werken op papier
• Oude drukken
De collectie Bewegend beeld is de belangrijkste
in zijn soort in Limburg en daarmee is deze
collectie van nationale betekenis voor de
beeldvorming over Limburgse cultuur en
geschiedenis. Behalve de documentaire waarde
is een aantal werken van individuele filmmakers
ook van een esthetisch hoge kwaliteit. Vanwege
het specifieke karakter van de drager vraagt
deze collectie om blijvende aandacht voor
materiële zorg en digitalisering.
De collectie Fotografie is vergeleken met
andere fotografiecollecties relatief bescheiden
en bevat in feite twee zwaartepunten: de
opnamen van Hub. Leufkens en van Jan de
Jong (Spaarnestad). Vanwege het belang van
fotografietentoonstellingen in het Limburgs
Museum groeit ook de collectie met foto’s uit
deze tentoonstellingen. De collectie fotografie
is vooral van aanvullend belang voor de
tentoonstellingen van het museum.
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De collectie Schilderijen bevat portretten,
stads- en dorpsgezichten, religieuze- en
historisch/allegorisch/volksculturele
voorstellingen betreffende Limburg vanaf de
16e eeuw. Het zijn dus werken die figuratief
zijn en van belang zijn vanwege de betekenis
van wat wordt uitgebeeld. Bovendien is de
kunsthistorische betekenis van kunstenaars uit
of werkzaam in deze provincie door middel van
deze collectie te duiden. Omdat geen ander
museum vergelijkbare verzamelingen actief
aanlegt, is er veel ontwikkelpotentieel dat ook
van betekenis is vanwege de publiekstaken van
het museum.
Binnen de collectie Werken op papier
(tekeningen en grafische werken) zijn vooral
de cartografische collecties en de collectie
volksprenten van belang. Ook de collectie
affiches is door een consequent verzamelbeleid
betekenisvoller geworden. Topografische
tekeningen waren voorheen het verzamelbeleid
van archiefdiensten. Vanwege bezuinigingen
bij archieven wordt daar vrijwel geen aandacht
meer aan besteed. Het Limburgs Museum
heeft de taak op zich genomen om belangrijke
topografische tekeningen te verwerven voor het
provinciale erfgoed en is voornemens hier de
komende periode actiever op in te spelen.
Ten opzichte van het vorige collectiebeleidsplan
is ook de deelcollectie Oude drukken aan de
kerncollectie Beeldcultuur toegevoegd. Met
name door de verwerving van de collectie
Schillings met haar prachtige museale boeken
en manuscripten is deze deelcollectie erg aan
het groeien en zit er veel ontwikkelpotentieel
in. Daarom is het een waardevolle toevoeging
voor de collecties van het Limburgs Museum.

Limburgs Museum

3.3 Kerncollectie Cultuurhistorie
Objecten uit de kerncollectie Cultuurhistorie
zijn getuigenissen van het cultuurhistorische
verleden van Limburg. Grote delen van de
collectie van het museum kunnen worden
gerangschikt onder de noemer cultuurhistorie,
het betreffen vaak alledaagse objecten. Dit is te
verklaren uit de geschiedenis van de instelling.
In de collectie van het Limburg Museum
bevinden zich veel volkskundige objecten
afkomstig uit de collectie van het Limburgs
Volkskundig Centrum, en veel objecten die
gelinkt zijn aan de geschiedenis van de stad
Venlo, afkomstig uit de collectie van het
Goltziusmuseum.

Ten opzichte van het vorige collectiebeleidsplan
is de thematische indeling iets veranderd, zodat
de verhalende kant van deze deelcollectie meer
nadruk kan krijgen in de programmering in het
museum. De context van de cultuurhistorische
collecties is immers het ware kapitaal van deze
objecten. De oorspronkelijke context van een
object is de essentie en het object zelf wordt
gezien als informatiedrager. Het vastleggen
van contextinformatie is daarom de komende
beleidsperiode van groot belang.

In de provincie Limburg zijn er verschillende
lokale musea die cultuurhistorische objecten
verzamelen. Daarom is bij het bepalen van
de speerpunten en hiaten rekening gehouden
met eventuele overlap met collecties die elders
bewaard worden.
De kerncollectie Cultuurhistorie kent een
thematische indeling in deelcollecties:
• Religie: geloof en volksgeloof
• Economie: landbouw, industrie,
ambachten en handel
• Politiek: bestuur, (militaire) geschiedenis
en openbare orde
• Dagelijks leven: eten en koken
• Dagelijks leven: wonen en huisraad
• Dagelijks leven: kleding en accessoires
• Dagelijks leven: spelen en leren
• Verenigingsleven
Beeld Anna-te-Drieën, Holthuys, Dries, 1475 | 1500
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3.4 Collectievorming
Collectievorming bestaat uit het verwerven
en afstoten van objecten. Dit is een proces dat
altijd in beweging is. Het Limburgs Museum
streeft naar een vaste (referentie)collectie die
zoveel als mogelijk in eigen beheer is. De
prioriteiten m.b.t. collectievorming worden in
de beschrijvingen van de deelcollecties verderop
in dit plan uitgebreid toegelicht.
Verwerven
Het Limburgs Museum vult jaarlijks op
basis van het collectiebeleidsplan de collectie
aan met nieuwe aanwinsten in de vorm
van schenkingen, aankopen en bruiklenen.
Uitgangspunt is hierbij vaak dat verwervingen
aansluiten bij de (toekomstige) programmering
van het museum.
Nieuwe verwervingen worden altijd getoetst
aan het collectieprofiel. Het collectieprofiel
bestaat uit de criteria voor verwerving en
afstoting van archieven en collecties. Deze
criteria zijn ontwikkeld op basis van het
algemene museumbeleid in het Limburgs
Museum, zo wordt bij nieuwe aanwinsten
voortdurend gewogen of ze de vaste presentaties
of toekomstige wisseltentoonstellingen kunnen
verbeteren of aanvullen.
Bij een verwerving moet een object aan de
onderstaande criteria voldoen:
1. Het object heeft een contextuele relatie
met Limburg en sluit aan op een van de
themalijnen
2. Het object vult een hiaat op in de collectie
of is als zodanig herleidbaar tot een
prioriteit uit het collectiebeleidsplan
3. Het object is een bron van informatie
(qua voorstelling en betekenisgeving) over
mensen die het gebruikt, verhandeld of
gemaakt hebben
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4. De intrinsieke waarde van het object
(authenticiteit, bron, context, onderwerp)
moet de inspanning voor het beheer en
behoud rechtvaardigen
5. Het object heeft potentiële museale
bruikbaarheid
Bij een verwerving wordt de motivatie voor
deze criteria per object, of per bulk, vastgelegd
in zogenaamde verwervingsformulieren. Deze
methode heeft in de afgelopen jaren laten zien
dat er zo meer context wordt vastgelegd en
er wordt verantwoording gegeven waarom de
verwerving wel of niet is aangenomen.
Er wordt ook gericht gelet op mogelijkheden
van collectiemobiliteit om overlap te
voorkomen in de collecties van andere
erfgoedorganisaties in de provincie. Dit
kan resulteren in bruiklenen, overdracht
van objecten of doorverwijzingen van
aangeboden objecten. Zeker in de context
van de LimburgCollectie speelt deze collegiale
houding een belangrijke rol. Zo kent de
provincie Limburg naast het Limburgs
Museum nog twee andere provinciale musea,
namelijk het Bonnefantenmuseum en het
Museumplein Limburg. Daarnaast zijn er
nog vele andere (gemeentelijke) musea die
gezamenlijk het erfgoed van Limburg tonen.
Het Migratiemuseum uit Heerlen is al een
partner van het Limburgs Museum.
Het Limburgs Museum verzamelde voorheen
tot ongeveer 1950, uitzonderingen daargelaten.
De komende periode wil het museum
bewuster jongere objecten verzamelen. Op
deze manier kan er meer aandacht uitgaan naar
recentere maatschappelijke en economische
ontwikkelingen. Hierbij wordt ook aansluiting
gezocht bij de Canon van Nederland, zoals bij
het vensters Gastarbeiders en Kolen en gas.

Limburgs Museum

Afstoten
Waar in de beginjaren van het Limburgs
Museum nog de nadruk lag op het
bijeenbrengen van een collectie in kwantiteit,
ligt de focus al enige tijd op het vormen van
een collectie van hoge kwaliteit. Daarom
worden niet alleen nieuwe verwervingen streng
getoetst, maar ook de bestaande collectie
wordt gaandeweg opnieuw beoordeeld.
Zo wordt er veel aandacht besteed aan de
langdurige bruiklenen van derden binnen het
Limburgs Museum die zijn geïnitieerd door het
Goltziusmuseum en het Limburgs Volkskundig
Centrum. Enerzijds kunnen objecten die het
depot nooit uitkomen op termijn terug naar
de bruikleengevers, anderzijds kan in overleg
worden overwogen om een bruikleen om te
zetten in een schenking.
Alvorens een besluit tot afstoting van een
object te nemen, wordt een uitgebreid proces
doorlopen waarbij het afstotingsvoornemen
wordt getoetst aan het collectieplan. Hierbij
worden de mogelijk verschillende waarden
van een object in kaart gebracht volgens
de methode van de Museale Weegschaal.
Dit kan bijvoorbeeld een historisch waarde
of een informatieve waarde zijn. Op de
financiële waarde van een object heeft deze
collectiewaardering geen betrekking, omdat
zodra een object in een museumcollectie is
opgenomen, het wordt onttrokken aan het
economisch verkeer.
Jaarlijks wordt er een afstotingsplan ontwikkeld
waarin de motivaties en de specificaties van de
af te stoten objecten worden toegelicht. Het
gaat dan om objecten die niet (meer) in de
collectie passen. Vervolgens zal het afstoten aan
de hand van de planning in het afstotingsplan
praktisch worden uitgewerkt. Afstoting zal
altijd verlopen volgens de richtlijnen van de
Nederlandse Museumvereniging voor afstoting
(Leidraad voor het Afstoten van Museale
Objecten, LAMO).
13
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4. Presentatie van de collectie
Zoals eerdergenoemd in dit plan heeft het
Limburgs Museum de ambitie om meer
zichtbaar te zijn, meer publiek te trekken en
om meer maatschappelijke impact te realiseren.
De ambitie is om dit op drie manieren te
realiseren: in het museum, online en op locatie.
4.1 Tentoonstellingen in het museum
Het Limburgs Museum kent twee soorten
tentoonstellingen: vaste presentaties en
wisseltentoonstellingen. In de huidige vaste
presentaties wordt de geschiedenis van Limburg
op chronologische wijze getoond. De meeste
thema’s die erin terugkomen zijn bij de
oprichting van het museum gekozen aan de
hand van een analyse van de maatschappelijke
vraag en de samenstelling van de collectie
destijds. Inmiddels is collectie gegroeid en
kwalitatief aangescherpt. Hierdoor ligt er een
brede basis voor de vernieuwing van enkele
vaste presentaties die de komende jaren gepland
staan. In 2020 is gestart met het vormen
van de herinrichtingsplannen voor de vaste
presentaties. Het idee is om op de begane
grond de chronologische geschiedenis te blijven
vertellen en om op de eerste verdieping van
het museumgebouw presentaties te realiseren
die met onderwerpen uit de drie themalijnen
een aanvulling zijn op de geschiedenis van
Limburg. Hiermee kan het verhaal van
Limburg en de Limburgers vanuit verschillende
perspectieven worden benaderd. Zo biedt het
ook de ruimte om immaterieel erfgoed een
platform te bieden in het museum. Immaterieel
erfgoed is tot op heden niet verzameld,
maar het Limburgs Museum wil dit graag
complementair aan de collecties presenteren. In
2019 is een start gemaakt om te onderzoeken
hoe dit aangepakt kan worden. De komende
jaren zullen de herinrichtingsplannen voor
de vaste presentaties verder uitgewerkt en
uitgevoerd worden.
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Ook bij de wisseltentoonstellingen
spelen inclusie, betekenisgeving en de
interactiviteit tussen het publiek en de
collectie een belangrijke rol. Voor de keuze
van wisseltentoonstellingen gelden een
aantal criteria (o.a. aansluiting bij marketing
persona’s en themalijnen, collectie en
samenwerking met andere organisaties),
die in wisselende combinaties en met
wisselende accenten worden toegepast.
Hierbij worden de doelgroepen en de inhoud
van de tentoonstellingen goed tegen elkaar
afgewogen. Wisseltentoonstellingen vinden
met name plaats op de tweede verdieping
van het museumgebouw en kunnen gekozen
worden om een breed publiek (bijvoorbeeld
families met kinderen) aan te spreken en met
het Limburgs Museum kennis te laten maken.
Ook kan een wisseltentoonstelling aanleiding
zijn om de collectie kwalitatief te verrijken,
door middel van materiële verzorging,
onderzoek of verwerving. Door middel van
een wisseltentoonstelling kan bovendien een
deel van de eigen collectie in de belangstelling
worden gezet, door bijvoorbeeld aan te sluiten
bij een jubileum of evenement in Limburg.
Een ander belangrijk onderdeel van de
collectie is het filmarchiefmateriaal dat op een
documentaire wijze accenten van Limburg
belicht. Regelmatig worden er filmprogramma’s
samengesteld als flankerende activiteit bij
wisseltentoonstellingen. De komende jaren
wordt ernaar gestreefd om dit uit te bouwen
en te komen tot een nieuw concept waarin
frequentere en attractieve vertoningen van
filmarchiefmateriaal in het Museumtheater
worden getoond.

Limburgs Museum

4.2 Online
Het Limburgs Museum onderschrijft het
manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed
en staat achter de uitgangspunten van
de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.
Voor de digitalisering van de collectie is
het van belang om het beleid op gebied
van zowel houdbaarheid, bruikbaarheid en
zichtbaarheid vast te leggen. In het Limburgs
Museum moeten daarom de kwantitatieve en
kwalitatieve criteria voor digitalisering op deze
drie terreinen nog worden vastgelegd in een
informatieplan om zo de duurzaamheid en
beschikbaarheid te vergroten en te verbeteren.
Slecht een klein percentage van de collecties
van het Limburgs Museum is voor het grote
publiek zichtbaar via vaste presentaties
en wisseltentoonstellingen. Daarom
wordt voortdurend gezocht naar andere
mogelijkheden om de collecties te tonen.
In 2015 heeft het Limburgs Museum een
website gelanceerd met een beeldbank. Deze
zijn inmiddels verouderd en sluiten niet meer
aan de op de steeds meer gedigitaliseerde
samenleving en moeten dus herzien en
doorontwikkeld worden. In 2020 is daarom
een start gemaakt met het mogelijk maken van
het gebruik van Linked Open Data. Hiermee
kan het Limburgs Museum aansluiten op
provinciale en nationale digitaliserings- en
publieksprojecten, zoals het DRAPO-project
van het Sociaal Historisch Centrum Limburg
en het vrijgeven van een selectie films en
filmfragmenten op Wikimedia.

Om toch zichtbaar te blijven ontstonden
vanuit de afdeling PR en Marketing veel online
activiteiten, zoals #Huiskamermuseum en
#Museum4kids@home. Deze verschillende
verhaallijnen werden in allerlei vormen en
formats aangeboden op de verschillende online
kanalen van het museum en werden afgestemd
op doelgroep en kanaal. Om te kijken hoe
alle online activiteiten structureel kunnen
landen in combinatie met een vernieuwde
website is in juni 2020 een plan van aanpak
geschreven. In dit plan zijn de doelen benoemd
waarmee het Limburgs Museum werkt
aan haar zichtbaarheid binnen en buiten
de provincie en impact maakt binnen het
Limburgse erfgoedveld. Aan de hand van een
aantal adviezen is een pad uitgestippeld om
deze doelen te bereiken. Zo wordt nadruk
gelegd op het belang van het verstevigen van
de samenhang tussen programmering in het
museum, op locatie en online. Maar ook het
beter vastleggen en clearen van auteursrechten
speelt een grote rol, net als het inrichten van
een online projectorganisatie. De uitvoering
van dit plan van aanpak wordt al in 2020
opgepakt en het streven is om eind 2021
Limburgs Museum Online in een vernieuwde
vorm te kunnen presenteren.

In de periode maart-juni 2020 werd het
museum vanwege corona noodgedwongen
gesloten.
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4.3 Op locatie
Naast de activiteiten in het museumgebouw en
online wil het Limburgs Museum de komende
jaren actief worden op verschillende locaties
in Limburg. Dit kan door middel van een
reizende tentoonstelling, bijvoorbeeld (delen
van) tentoonstellingen uit het Limburgs
Museum die te zien zullen zijn op andere
(culturele) locaties in Limburg. Een andere
manier is het starten van coproducties met
musea en andere erfgoedpartners. Dit zal in de
komende jaren verder onderzocht worden.
Een goede manier om op locatie met collectie
zichtbaar te zijn is door middel van bruiklenen
aan andere musea of erfgoedorganisaties. Het
Limburgs Museum heeft altijd al een actief
beleid gehad op het gebied van bruiklenen.
Bruikleenverkeer met andere musea kan niet
alleen de zichtbaarheid van de eigen collectie
verhogen, maar is ook een manier om een
ander publiek te bereiken. Bij bruiklenen
worden altijd goede afspraken gemaakt met
betrekking tot (wederzijdse) communicatie en
publiciteit om zo beide partijen te promoten.
Ook met filmvertoningen is hierin succes te
behalen. Het Limburgs Museum zoekt hierin
haar weg en om te komen tot frequentere
vertoningen in de provincie is in 2020 gestart
met een jaarlijks reizende productie met
première tijdens het Limburg Film Festival.

Still uit Bronsgroen en anders zwart
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Limburgs Museum

5. Collectiemanagement
Collectiemanagement wordt in het Limburgs
Museum gezien als het geheel van het
strategisch inzetten van mensen en middelen
om de collectie optimaal te gebruiken,
behouden en ontwikkelen. De afgelopen
jaren is sterk ingezet op het orde brengen van
de basis van het collectiemanagement. Zo
worden de depots nu structureel onderhouden
en is er meer aandacht voor professioneel
collectiebeheer. Met behulp van de procedures
voor collectiemanagement van SPECTRUM
zijn er intern afspraken gemaakt over hoe
we het collectiebeheer, de registratie, de
collectiemobiliteit en de digitalisering zo goed
mogelijk kunnen uitvoeren.
Om SPECTRUM onder de aandacht te
houden en te actualiseren wordt dit in de
komende periode herzien en waar nodig verder
uitgewerkt. In het algemeen kan gesteld worden
dat de uitdagingen in de komende periode
liggen bij de duurzaamheid en betekenisgeving
van de (digitale) objecten en de bijbehorende
metadata.
5.1 Registratie en digitalisering
Tijdens het schrijven van dit plan telt de
collectie naar schatting 83.000 objecten.
Deze worden geregistreerd in het
collectieregistratiesysteem Adlib. Adlib
bevat meerdere catalogi: momenteel zitten
er ongeveer 78.000 museumobjecten in
de objectcatalogus, 3000 filmtitels op
10.000 dragers in de filmcatalogus en
19.000 boeken uit de handbibliotheek in de
bibliotheekcatalogus.
In het vorige collectiebeleidsplan lag de nadruk
op het wegwerken van registratieachterstanden
in de collectie. Dit doel is grotendeels behaald.
Hierdoor kan de aandacht de komende periode
uitgaan naar het verrijken van de informatie
over objecten.

De context wordt beter vastgelegd en er gaat
ook meer aandacht uit naar het motiveren
waarom bepaalde objecten juist wel of niet
worden verworven.
Object- en contextgegevens worden in Adlib
aangevuld en objecten worden gekoppeld
aan deelcollecties, objectcategorieën en
objectnamen. Een verdere inhoudelijke
verdieping wordt aangebracht door het
systematisch toekennen van trefwoorden aan
objecten in Adlib. Het doel hiervan is om te
komen tot goed vormgegeven thesauri die
aansluiten bij thesauri van andere musea met
vergelijkbare collecties. Op deze manier wordt
in de toekomst de uitwisseling van gegevens
vergemakkelijkt en gestimuleerd.
In 2020 zijn de eerste stappen gezet om te gaan
werken met Linked Open Data. In de komende
jaren zal dit verder worden geïmplementeerd,
zodat de objecten kunnen aansluiten
bij de diverse provinciale en nationale
digitaliseringsprojecten die zijn gericht op het
delen van collecties en informatie.
De werkwijze en manier van registratie
van de deelcollectie Bewegend beeld is in
2019 volledig opgenomen in de lijn van het
algemene collectiemanagement. Hiermee zijn
de registratieprocessen rond bewegend beeld
inzichtelijker voor de collectiemedewerkers.
Het is bovendien een grote stap om het
gebruik en beheer van het bewegend beeld
te vergemakkelijken. Het gevolg is wel dat er
nog hiaten in de registratie moeten worden
opgevuld en dat er thesauri zijn die moeten
worden opgeschoond, zoals personen en
instellingen.
De planning en specificaties voor alle
registratiewerkzaamheden zijn opgenomen in
het registratieplan dat jaarlijks wordt opgesteld.
Het opschonen en (door)ontwikkelen van
de thesauri binnen Adlib wordt hier ook bij
betrokken.
17
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5.2 Digitalisering
Het Limburgs Museum heeft als doel om de
komende jaren een deel van de collectie verder
te digitaliseren door middel van foto’s en scans.
De gedigitaliseerde collectie wordt ingezet voor
meerdere doeleinden: door het toenemende
aantal foto- en filmbestellingen van derden en
het streven om meer van de collectie online te
tonen is het gewenst om objecten kwalitatief
goed te digitaliseren. Digitalisering is ook
een gebruikelijke vorm van veiligstelling van
objecten, foto’s en filmmateriaal, omdat de
originelen daardoor niet meer of minder
gehanteerd hoeven te worden. In sommige
gevallen dient een digitaal duplicaat als
vervanging, bijvoorbeeld bij bewegend beeld
als het origineel niet verworven kan worden
of niet conserveerbaar is en/of vernietigd moet
worden.
Het digitaliseren wordt veelal projectmatig
aangepakt, bijvoorbeeld vanwege een
tentoonstellingsproject of vanwege
collectiemanagement. Zo zijn de objecten die
in het nieuwe externe depot zijn ondergebracht
veelal nog niet gefotografeerd. Het is een
uitgelezen kans om tijdens de inrichting
van dit nieuwe depot het digitaliseren van
deze objecten de komende jaren verder op te
pakken. Maar ook de gehele Schillingscollectie
(oude drukken) staat als geheel op de
nominatie om te worden gedigitaliseerd om
zodoende toekomstig onderzoek naar deze
collectie te kunnen vergemakkelijken en
illustreren.
In 2020 is met behulp van de Adlib
Image Importer een grote stap gezet in het
automatisch koppelen van afbeeldingen van
objecten aan Adlib. Mogelijkheden tot een
efficiënt Digital Asset Management Systeem
zullen worden onderzocht.
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Een ander belangrijk onderdeel van
digitalisering in het Limburgs Museum is het
digitaliseren van de deelcollectie Bewegend
beeld. In 2019 en 2020 is een start gemaakt
met de digitalisering van de videocollecties,
nadat dit in de voorgaande jaren is gedaan met
de collectie filmmateriaal. De houdbaarheid
van videobanden is namelijk niet altijd
betrouwbaar en de tape is gevoelig voor
schimmel. Bijkomend voordeel is dat de
banden digitaal makkelijker te ontsluiten zijn
en de bruikbaarheid erdoor wordt verhoogd.
Het door digitalisering conserveren en
registreren van de deelcollectie Bewegend Beeld
zal de komende jaren daarom geïntensiveerd
worden.
5.3 Documentatie
In het vorige collectiebeleidsplan werd de
behoefte omschreven om de wijze van bewaren
van collectiedocumentatie en informatie over
specifieke objecten te verbeteren. Het doel
hierbij was, en is nog altijd, om deze informatie
toegankelijker te maken voor zowel intern als
extern gebruik. In 2016 is de inventarisatie van
de papieren collectiedocumentatie afgerond
door middel van Encoded Archival Description
(EAD). Dit is een methode die gebruikt wordt
bij veel archiefinstellingen om een archief steeds
op dezelfde manier te beschrijven en online
te zetten. Het doel is dan ook nog steeds om
deze documentatie de komende jaren digitaal
te ontsluiten en waar mogelijk te koppelen aan
Adlib, zodat ze beter toegankelijk wordt.
De collectiedocumentatie bevat onder
andere oude tentoonstellingsdossiers,
achtergrondinformatie over objecten en
algemene informatie over onderwerpen uit de
Limburgse geschiedenis. Daarnaast is er een
nog een aanzienlijke foto collectie van objecten.
Ook deze zullen worden gedigitaliseerd om zo
meer informatie over de objecten te kunnen
vastleggen.

Limburgs Museum

In 2020 is ook een start gemaakt met
het inventariseren van de papieren
restauratierapporten. Deze zijn verwerkt in
Adlib en zo gekoppeld aan de betreffende
objecten.

Ook de depots in het museumgebouw
worden de komende jaren goed onder handen
genomen: er zal worden gekeken hoe de depots
efficiënter kunnen worden ingericht om zo de
opslagcapaciteit te vergroten.

5.4 Beheer en behoud
Sinds 2015 wordt er met succes gewerkt met
een jaarlijks conserveringsplan. In dit plan
worden enerzijds alle werkzaamheden op het
gebied van beheer en behoud geëvalueerd
en anderzijds worden toekomstige acties
toegelicht en ingepland. Hieronder is een
korte samenvatting te lezen van de algemene
beheer- en behoudswerkzaamheden op het
gebied van preventieve en actieve conservering
alsmede veiligheidszorg. Verderop in dit
collectiebeleidsplan worden relevante zaken per
deelcollectie toegelicht.

Pestmanagement wordt uitgevoerd met behulp
van een externe ongediertebestrijder. In 2020
is een start gemaakt met een uitgebreider plan
van aanpak op dit gebied. Het doel is om het
pestmanagement en het onderhoud van de
depots te professionaliseren en implementeren
in de dagelijkse gang van zaken.
Alle depots zijn, net als de
tentoonstellingszalen, klimaatgeregeld
voor wat betreft temperatuur en relatieve
luchtvochtigheid. In 2019 zijn extra
dataloggers aangeschaft waarmee beter
inzicht wordt verkregen in het klimaat in
het museum. Hierdoor kan gericht gemeten
worden in aanvulling op de metingen van
het luchtbehandelingssysteem. De komende
jaren wordt gestreefd naar het vervangen en/of
vernieuwen van de klimaatinstallatie zodat een
nog beter gereguleerde temperatuur en relatieve
luchtvochtigheid gegarandeerd kan worden.
Jaarlijks worden verschillende
standplaatscontroles gehouden in de depots,
zodat alle objecten gemonitord worden. Hierbij
wordt een screening op hun fysieke toestand
meegenomen, zodat er een beter beeld ontstaat
van de objecten die conservering of restauratie
vereisen.

Preventieve conservering
In 2018 zijn twee quarantaineruimtes in
gebruik genomen om objecten in te kunnen
plaatsen die verdacht zijn van bijvoorbeeld
schimmel of houtworm. Deze ruimtes zijn
klein, voor grotere objecten moet nog een
oplossing worden gezocht. Ook het inrichten
van een goed tijdelijk depot, om nieuw
binnengekomen objecten tijdelijk op te slaan
en te monitoren, is een grote wens. De huidige
ruimte die daarvoor wordt gebruikt is niet
toereikend omdat deze gebruikt wordt als
fotostudio.
In 2019 is een nieuw extern depot in gebruik
genomen. Dit depot heeft veel voordelen ten
opzichte van het vorige externe depot, onder
meer door de betere beveiliging en door betere
klimatologische omstandigheden. In 2020
is een start maakt met het inrichten van dit
nieuwe depot.
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Actieve conservering en restauratie
Het Limburgs Museum heeft geen eigen
restaurator in dienst maar beschikt wel over
een goed uitgeruste collectiewerkplaats en
filmwerkplaats waar externe restauratoren en
eigen medewerkers kunnen werken. Met name
met Stichting Restauratie Atelier Limburg
(SRAL) in Maastricht en met Restaura in
Heerlen wordt veel samengewerkt op het
gebied van actieve conservering en restauratie.
Speciale aandacht zal de komende jaren
uitgaan naar de conservering en restauratie van
metalen archeologische objecten. In 2015 is
een eerste slag gemaakt met het restaureren en
conserveren van deze objecten, maar doordat
de registratieachterstanden de laatste jaren zijn
weggewerkt zijn nu veel meer archeologische
objecten in beeld gekomen die aandacht
verdienen op het gebied van conservering.
Het digitaliseren van de deelcollectie Bewegend
beeld gaat ook een steeds grotere rol spelen
binnen het Limburgs Museum. Digitalisering
heeft als voordeel dat het beter toegankelijker
wordt en dat het beeld geconserveerd wordt
zonder afhankelijk te zijn van de originele
drager. De opslag van Bewegend beeld kent
haar eigen uitdagingen qua serverruimte en
veiligheid die intern in het museum niet
gegarandeerd konden worden. In 2019 is
daarom een deel van de gedigitaliseerde
opslag overgebracht naar Beeld en Geluid in
Hilversum.
Veiligheidszorg
In 2020 is het Collectiehulpverleningsplan
herzien. Hierin is een risicoanalyse opgenomen
met betrekking tot preventieve conservering en
zijn de procedures bij een calamiteit uitgewerkt.
In de komende beleidsperiode zal hier met
name op het gebied van training en cursussen
meer aandacht aan worden gegeven.
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Een aantal collectiemedewerkers heeft
al een cursus gevolgd op het gebied van
collectiehulpverlening en dit zal verder worden
aangevuld met trainingen op locatie en/of table
top oefeningen.
Een ander aandachtspunt voor de komende
periode is het in orde maken van de
filmwerkplaats. Deze is nu Arbotechnisch niet
optimaal en daarom zal onderzocht worden
of er een alternatieve ruimte in het museum
gevonden kan worden.
5.5 Exploitatie
Bewegend beeld en fotomateriaal worden
regelmatig opgevraagd door lokale, regionale
en nationale omroepen, filmmakers, musea
en andere instellingen. Hiervoor wordt een
vergoeding gevraagd en er worden voorwaarden
afgesproken over het gebruik. Door middel van
een dynamischere en toegankelijkere collectie
online verwacht het Limburgs Museum dat
het aantal aanvragen voor beeldmateriaal
de komende jaren zal groeien. Daarnaast is
het Limburgs Museum in een vergevorderd
gesprek met Beeld en Geluid in Hilversum
om de deelcollectie Bewegend Beeld te
ontsluiten via hun media-archief DAAN
(Digitaal Audiovisueel Archief van Nederland).
Hiermee wordt deze deelcollectie op een
gebruiksvriendelijke manier toegankelijker,
waardoor dienstverlening op dit vlak verbeterd
wordt en het gebruik van deze collectie door
audiovisuele makers gestimuleerd wordt.

Limburgs Museum

6. Onderzoek
Uit de waardering van de deelcollecties blijkt
dat er in alle deelcollecties bestanddelen
aanwezig zijn die van belang zijn voor verder
onderzoek. Dat is het duidelijkst het geval
in de archeologische en kunsthistorische
collecties. Het ontwikkelpotentieel is voor deze
onderdelen uitgebreid door de conservatoren
in kaart gebracht en het is van belang om de
onderzoeksactiviteiten in de toekomst voort te
zetten en te borgen in de organisatie.
Jaarlijks komen op de afdeling collecties veel
vragen binnen van studenten en onderzoekers
naar specifieke objecten en/of onderwerpen.
Het Limburgs Museum biedt ruimte voor deze
vragen en ondersteunt de onderzoekers waar
mogelijk met hun vragen door objecten op
afspraak te laten bezichtigen of gebruik te laten
maken van de bibliotheek van het museum.
Het Limburgs Museum doet zelf uitsluitend
onderzoek naar de collectie met een duidelijk
zakelijk doel, bijvoorbeeld de ontwikkeling
van een tentoonstelling, een publicatie of
een studiedag. Met name tentoonstellingen
zijn een belangrijke aanzet voor onderzoek.
Daarnaast is het voor de collectietaken van het
museum en de wetenschappelijke ontsluiting/
duiding van de collecties interessant om
regelmatig (kleinere) collectietentoonstellingen
te organiseren die gebaseerd zijn op onderzoek
door de conservatoren, al dan niet in
samenwerking met externen. Hierbij worden
ook de mogelijkheden voor fondsenwervingen
verkend. Een voorbeeld van dergelijk
onderzoek dat nog opgepakt moeten worden is
het volgende:

In 2017 verwierf het Limburgs Museum een
belangrijke collectie sier- en gebruikskeramiek
uit Noord-Limburg: de collectie Verscharen.
Deze collectie, bijeengebracht door een
fanatieke verzamelaar, telt +/- 4000 objecten
gemaakt in verschillende Noord-Limburgse
ateliers en door verschillende keramisten. Het
Limburgs Museum ziet naar aanleiding van
de verwerving van de collectie Verscharen
een hiaat in de kennis over Noord-Limburgs
aardewerk in het algemeen en zou dit graag
beter in kaart brengen.

Collectie Verscharen
Noord-Limburg kende een belangrijke
ontwikkeling en productie van sier- en
gebruikskeramiek.
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Regelmatig heeft het Limburgs Museum een
faciliterende rol ten aanzien van studenten
uit het wetenschappelijk onderwijs of starters
op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt dan in het
kader van de voltooiing van een (onderzoek)
scriptie of een stage in het museum. Het kan
motiverend werken om het onderzoek te
laten uitmonden in een openbare activiteit
(kleine tentoonstelling, onderdeel van grotere
tentoonstelling, etc.) en/of een publicatie. Ook
de registratie en het vastleggen van context is
bij dergelijk onderzoek van groot belang. Twee
voorbeelden uit de afgelopen periode zijn:
Collectie Aad de Haas
In 2016 heeft het Limburgs Museum
een schenking gekregen van bijna 800
linoleumsneden van de Rotterdamse/
Limburgse kunstenaar Aad de Haas. In 2018
heeft een erfgoedtalent via Vriens Archeo
Flex een half jaar onderzoek gedaan naar
deze linoleumsneden. Er is zowel materiaaltechnisch, iconografisch als een deel
literatuuronderzoek verricht en de verschillende
thema’s in het werk van Aad de Haas zijn in
kaart gebracht.

Collectie Hubert Levigne
In 2019 heeft een erfgoedtalent via Vriens
Archeo Flex een half jaar onderzoek gedaan
naar de in 2017 verworven collectie werken
op papier van Hubert Levigne. Deze collectie
bevat ongeveer 900 werken op papier in
verschillende technieken. Het onderzoek
leverde mogelijke verhaallijnen op in relatie tot
de kunstwerken en het leven van Levigne. Deze
verhaallijnen zijn waardevol met het oog op
mogelijke toekomstige tentoonstellingen.
Daarnaast wordt het Limburgs Museum
regelmatig benaderd door onderzoekers in
het kader van hun (groter) onderzoek. Indien
het museaal aantrekkelijke onderzoeken
betreft, kan het museum overwegen om een
tentoonstelling aan het onderwerp te wijden.
Meestal betreft het archeologisch onderzoek
waarvoor sponsorgelden gevonden zijn. Het
Limburgs Museum speelt regelmatig een rol
als opdrachtgever of partner in dergelijke
onderzoeksprojecten:
Het klooster van Susteren
Het onderzoeksproject Susteren betreft de
uitwerking van de opgraving van het klooster
van Susteren. Het is een van de grootste
opgravingen van Limburg. Het veldwerk heeft
30 tot 40 mensjaren in beslag genomen. De
opgraving heeft tienduizenden vondsten en
monsters (ruim 450 dozen) en honderden stuks
documentatie. Het onderzoeksproject loopt
sinds ongeveer 2016 en er wordt naar gestreefd
om in 2020 een publicatie te laten verschijnen.

Foto uit de tentoonstelling 'Aad de Haas - Verboden kunst'
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Impressie van de Romeinse villa Voerendaal-Ten Hove in de 2de
eeuw na Chr. Tekening Mikko Kriek.

De Romeinse villa Voerendaal-Ten Hove
Een archeologisch onderzoek en
publieksprogramma rond de Romeinse villa
Voerendaal-Ten Hove. Het Limburgs Museum
heeft na overleg met de RCE en de provincie
Limburg dit project geadopteerd en een
meerjarig projectplan geschreven waarbij de
nadruk ligt op de combinatie van de integrale
uitwerking van de oude opgravingsgegevens
in combinatie met een publieksprogramma.
In dit project gaat het museum de
samenwerking aan met lokale partijen, zoals
De Vondst in Heerlen, waar het Provinciaal
Depot van Bodemvondsten, Restaura en
het Thermenmuseum en gemeente Heerlen
samenwerken. In de vaste opstelling van het
Limburgs Museum is een aantal vondsten uit
de villa van Voerendaal te zien en in 2018
heeft het Limburgs Museum een groot aantal
objecten van de villa in Voerendaal in bruikleen
genomen voor de tentoonstelling ‘High Tech
Romeinen’. Deze tentoonstelling bood een
goed platform om het onderzoek naar de villa
Voerendaal onder een breed publiek onder de
aandacht te brengen.

De grafheuvels van Baarlo
In mei 2018 werd een intentieverklaring
getekend waarin het Limburgs
Museum meewerkt aan het grootschalig
grafheuvelonderzoek in Baarlo en Venlo dat is
gestart in 2018 en eindigt in 2022. Binnen de
vaste presentatie van het Limburgs Museum
komt dit onderwerp aan de orde met een
relatief groot aantal belangrijke vondsten.
Partners in dit onderzoek zijn gemeente Peel
en Maas, gemeente Venlo, Universiteit Leiden,
Streekmuseum Helden, Provincie Limburg,
Staatsbosbeheer en RCE.
Changing Platforms of Ritualized Memory
Practices: The Cultural Dynamics of Home
Movies: een door NWO gefinancierd
promotie-onderzoek van de universiteiten
van Maastricht en Groningen, waarin het
Limburgs Museum en Beeld en Geluid
belangrijke partners waren. Dit resulteerde
in o.a. twee dissertaties, wetenschappelijke
artikelen, workshops en de tentoonstelling
‘Een eeuw thuisbioscoop’, die het Limburgs
Museum samenstelde (2016). Het onderzoek
en de publieksvertalingen ervan belichtten het
veranderde podium waar de amateurfilm vanaf
de begintijd tot nu zijn bestemming vond.

23

Collectiebeleidsplan 2021-2025

7. Bibliotheek
Het Limburgs Museum heeft in de loop
der jaren een behoorlijke handbibliotheek
opgebouwd. Er zit veel literatuur in die is
gerelateerd aan de museale collectie en –
bedrijfsvoering. Veel literatuur plaatst de
collectie in een historische- en/of culturele
context: het zijn boeken die verhalen over en
van Limburg vertellen. Ook periodieken zijn
goed vertegenwoordigd met complete series van
uitgaven.
Kansen
Tot begin 2012 was in het Limburgs Museum
het Informatiecentrum (IC) ondergebracht in
het voormalig tankstation. In het IC was de
uitgebreide boeken- en tijdschriftencollectie
publiekelijk beschikbaar voor onderzoek en
algemeen geïnteresseerden met vragen over
het Limburgs cultureel erfgoed. Na een forse
waterschade in combinatie met behoefte aan
kantoorruimte werd het IC in 2012 gesloten
en de bibliotheek werd ondergebracht in een
museumdepot. De bibliotheek veranderde
hierdoor van een publiek toegankelijk
informatiecentrum naar een handbibliotheek
voor intern gebruik. Ook stonden alle titels tot
2015 online, maar omdat er minder aandacht
was voor het informatiecentrum werd besloten
om dat in de toen opgezette website niet te
continueren.
Voor externen is de bibliotheek nu een blinde
vlek: onbekend maakt onbemind. Maar zelfs
voor medewerkers van het Limburgs Museum
is de bibliotheek te ontoegankelijk. Er kan in
Adlib gezocht worden op titel, maar dit is niet
de zoekmethode die het meeste succes biedt.
Dit is een gemiste kans omdat de bibliotheek
een bron van informatie kan zijn voor publieksen onderzoeksprojecten.
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De kwaliteit van de bibliotheek rechtvaardigt
echter een betere toegankelijkheid en heeft
zeker potentie om een aanvulling te zijn op
het aanbod in de regio. De komende jaren
zal daarom worden onderzocht hoe deze
ontsluiting beter opgepakt kan worden,
bijvoorbeeld als onderdeel van Limburgs
Museum Online of door het zoeken van
aansluiting bij andere bibliotheken. Ook door
het toekennen van trefwoorden (thematisch,
personen en instellingen, geografisch, periodes)
wordt veel beter inzicht verkregen in de
rijkheid en diversiteit van de bibliotheek.
Aandachtspunten
Door het verminderde gebruik is de
bibliotheek is de laatste jaren kwalitatief en
kwantitatief minder goed aangevuld dan in
voorgaande jaren. Daarnaast bevinden zich in
de bibliotheek werken die daar eigenlijk niet
thuishoren, zoals werken op de scheidslijn
voor 1850-na 1850 of zeldzame werken van na
1850. Naast een verbeterde ontsluiting is hier
dus ook een grondige selectie en waardering op
zijn plaats.
De handbibliotheek staat nu opgeslagen in een
museaal depot. De bewaaromstandigheden
zijn bovenmaats en de handbibliotheek
neemt nu de ruimte in die eigenlijk bedoeld
is voor museumcollectie. In de komende
jaren zal onderzocht worden of en hoe de
handbibliotheek elders ondergebracht kan
worden, het liefst op een plek waar deze beter
tot zijn recht komt en beter toegankelijk is.

Limburgs Museum

8. Overzicht van de deelcollecties
8.1 Archeologie
8.1.1 Steentijd
De deelcollectie Steentijd wordt onderverdeeld
in de volgende periodes:
Oude steentijd (Paleolithicum: 250.000 - 9700
v. Chr.)
In de Maastrichtse groeve Belvédère zijn de
oudste menselijke sporen in ons land gevonden,
250.000 jaar oud. Van het tijdelijke kamp van
de neanderthalers zijn vuurstenen kernstenen
en werktuigen teruggevonden, zoals vuistbijlen,
schaven, spitsen en getande stukken. Losse
vondsten zoals vuistbijlen, schrabbers en
messen getuigen van sporadisch bezoek van
de regio in de volgende 200.000 jaar. De
jongste werktuigen van neanderthalers zijn de
zogenaamde bladspitsen (ca. 40.000 v. Chr.).
Tussen 12.500 en 9700 v. Chr. bezochten
kleine groepjes jagers van de moderne mens,
Homo sapiens, de Zuid-Limburgse heuvels.
De moderne mens is herkenbaar aan zijn
(vuur)stenen werktuigen. Er zijn een kleine
honderd vindplaatsen van de jagers van de
Federmessercultuur bekend uit het einde van
de laatste ijstijd. De materiële nalatenschap
bestaat uit vuurstenen klingen, boren,
krabbers, spitsen, stekers en slijpstenen. Ook
zijn in Limburg en Oost-Brabant ongeveer 40
vindplaatsen van de Ahrensburgcultuur bekend
met vrijwel alleen (vuur)steen, zoals spitsen,
krabbers, afgeknotte klingen, stekers, klingen
en boren.

Voor reconstructies van die gemeenschappen
wordt er veel gebruik gemaakt van de gegevens
van huidige jager-verzamelaarsculturen.
Duizenden vindplaatsen uit de midden
steentijd zijn bekend. Vuurstenen pijlpunten
en weerhaken zijn klein en worden microlieten
genoemd. Doorboorde stenen werden gebruikt
als verzwaring van een graafstok. De vorm
van de pijlspitsen en het gebruik van bepaalde
grondstoffen toont aan dat er contacten
waren in een groter gebied dan het huidige
Limburg. Uit deze periode zijn twee menselijke
afbeeldingen bekend: de Venus van Geldrop en
de Danser van Wanssum.
Nieuwe steentijd (Neolithicum: ca. 5300 tot
2000 v. Chr.)
Aan het begin van de nieuwe steentijd worden
drie culturele tradities onderscheiden: de
Lineair-bandkeramische Cultuur en de groepen
La Hoquette en Limburg. Rond 5300 v. Chr.
vestigden kolonisten uit het oosten zich op de
vruchtbare löss, een typische grondsoort in
Zuid-Limburg. In Geleen, Janskamperveld, is
een Bandkeramisch dorp gevonden dat bestond
uit verschillende boerderijen. Maalstenen en
dissels zijn nieuwe categorieën vondsten. Het
grafveld van Elsloo heeft een omvang van
113 graven en overledenen kregen aardewerk,
pijlpunten, stenen- en vuurstenen werktuigen,
maalstenen en sieraden mee in het graf.

Midden steentijd (Mesolithicum: 9700-5300
v.Chr.)
Rond 9600 v. Chr. begint de warme tijd
waarin we nu nog steeds leven. In Limburg
zijn kampen teruggevonden, vaak op de grens
van twee landschapstypen, die steeds voor een
korte tijd bezocht werden; echter in een lang
tijdsgewricht van ca. 5000 jaar.
Bandkeramische pot met versiering in banden, Sittard, -5300 | -4500
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De nederzettingen van de Michelsbergcultuur
bevonden zich rond 4200 v. Chr. op de
dekzandgronden. Er wordt alleen vuursteen
en aardewerk teruggevonden. Op de
Schelsberg bij Heerlen was een centrale
ontmoetingsplaats gesitueerd. In de greppels
daar is veel compleet aardewerk gevonden,
mogelijk de resten van offers van voedsel en
drank. In Rijckholt is diepe schachtmijnbouw
teruggevonden. Bovengronds werden de
vuursteenknollen verwerkt tot handzame
klingen en halffabricaten voor bijlen. Van
de klingen maakte men in nederzettingen
dolken, vuurslagen, krabbers, boren en messen.
De bijlen werden geslepen tot effectieve
hakwerktuigen. De grafkelder van Stein is
uniek. Uit die tijd kennen we ook enkelvoudige
begravingen van complete potten, mogelijk
offers.

vondsten, zowel door amateurverzamelaars als
bij opgravingen.

De Enkelgraf- en Bekercultuur luiden het
einde in van de steentijd. Er zijn een 20-tal
grafheuvels bekend waar de doden individueel
zijn bijgezet met grafgiften, zoals een met
touw of andere indrukken versierde beker
(standvoetbeker, later klokbeker), een bijl, een
strijdhamer en een vuurstenen dolk.

De sociaal-maatschappelijke waarde is laag
tot gemiddeld. Dit komt omdat de objecten
betekenis hebben voor, en de aandacht vragen
van, een kleine groep amateurarcheologen en
wetenschappelijke onderzoekers. Ten aanzien
van het gebruik van deze collectie wordt deze
museaal gemiddeld tot hoog gewaardeerd,
gezien het belang om de oudste bewoning in
Limburg te presenteren in de chronologische
presentatie ‘Van neanderthaler tot stedeling’.

Collectiewaardering
Door selectieve natuurlijke degradatieprocessen
op (organisch) archeologisch materiaal bestaat
het gros van de steentijdcollectie uit (vuur)
stenen vondsten. Vanaf het neolithicum wordt
ook aardewerk geïntroduceerd. De fysieke
conditie wordt hoog gewaardeerd, dit zijn
immers stabiele materialen. Het ensemble
wordt laag tot gemiddeld gewaardeerd.
Door het geringe aantal wetenschappelijke
opgravingen en het veelal ontbreken
van organische materiaalcategorie in het
archeologische record van de Steentijd in
Limburg, is het lastig een accuraat ensemble te
verzamelen. Daarnaast wordt steentijdmateriaal
veelal aangetroffen als losse (oppervlakte)
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Desondanks is de cultuurhistorische waarde
gemiddeld tot hoog; de vroegste bewoning
van Zuid-Nederland kan worden getoond en
verteld aan de hand van de collectie, waaronder
de oudste sporen van de mens in Nederland.
De deelcollectie kent ook bijzondere gravures,
de oudsten van Nederland, die spreken tot de
verbeelding. Belangrijke amateurcollecties zijn
de afgelopen jaren verworven, waarvan het
gros van de contextgegevens vaak nog enkel
op papier zijn ontsloten. Hierdoor heeft de
collectie de status van een referentiecollectie
voor amateur- en wetenschappelijk onderzoek.
Een aantal specifieke hiaten liggen op menselijk
botmateriaal uit deze periode, vondstmateriaal
uit de Michelsbergcultuur en de Steingroep.

Limburgs Museum

Ontwikkelpotentieel
Op verschillende vlakken heeft de deelcollectie
Steentijd ontwikkelpotentieel. De afgelopen
jaren is er veel focus geweest op het registreren
en digitaliseren van de in het verleden
verworven prehistorie-collecties die enkel
op papier ontsloten waren. Hier is nog veel
winst te behalen: de collectie wordt beter
doorzoekbaar en de bruikbaarheid voor
onderzoek en gebruik door conservatoren
wordt verhoogd. Wetenschappelijk onderzoek
(ook van amateurarcheologen) en vernieuwing
van onderzoeksmethoden kunnen leiden tot
waarde verhoging door het verschaffen van
nieuwe informatie en dus nieuwe verhalen over
de collectie.
Collectievorming
Het grote volume van de steentijdcomplexen en
amateurverzamelingen die het museum heeft
en kan beheren is problematisch. Slechts een
klein percentage haalt presentaties, de andere
stukken liggen opgeborgen in het depot voor
toekomstig onderzoek. Om de bruikbaarheid
en kwaliteit te verhogen, zal er de komende
jaren gekeken worden naar afstoten van
ongebruikte delen van deze deelcollectie.
Bestuurlijke afstemming met onder andere
het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten
is hierover daarom noodzakelijk. Tevens blijft
het museum alert op nieuwe steentijdvondsten,
voortschrijdend onderzoek en interessante
collecties. De Nationale Onderzoeksagenda
Archeologie van de Rijksdienst Cultureel
Erfgoed biedt een overzicht van vindplaatsen
in Limburg die interessant zijn om in de
gaten te houden. Ook losse vondsten en
oppervlaktevondsten zijn van belang.

Daarnaast heeft de Provincie Limburg de
resultaten van archeologische onderzoeken die
in Limburg uitgevoerd waren in de periode
2007-2013 geëvalueerd. Er wordt verwezen
naar de volgende studies:
•

•

Deeben, J., e.a. 2006, De Vroege
Prehistorie. (Nationale Onderzoeksagenda
Archeologie, hst. 11)
Verhart, L. 2016, De Vroege Prehistorie in
Limburg: een actuele kennisstand van de
Vroege Prehistorie in Limburg aan de hand
van archeologisch onderzoek tussen 2007
en 2013.

Refit, Maastricht, -250000

27

Collectiebeleidsplan 2021-2025

8.1.2 Metaaltijd
De deelcollectie Metaaltijd is onderverdeeld in
twee periodes:
Bronstijd (2000-800 v. Chr.)
De bronstijd is de periode waarin brons
geleidelijk vuursteen verving als belangrijkste
materiaal voor gereedschap en wapens.
Sporen van bronswerkplaatsen zijn nog
niet in Limburg teruggevonden, wel enkele
gietmallen. Hoogwaardige werktuigen,
wapens en sieraden werden geïmporteerd uit
vrijwel alle gebieden in Noordwest-Europa.
Veel metalen voorwerpen zoals waardevolle
werktuigen, wapens en sieraden waren geofferd
in moerassen, meren, beken en rivieren.
Rond 1200 v. Chr. veranderde het dodenbestel
van collectieve bijzetting naar individuele
begraving. Iedere dode werd verbrand en
bijgezet in een urn onder een aparte grafheuvel
in een soms groot en uitgestrekt urnenveld.
Onder de grafheuvels bevinden zich de
bijzettingen, vaak urnen met de crematieresten
en mee verbrande gebruiksvoorwerpen
zoals bronzen mantelspelden, armbanden,
halsringen, ringen voor het oor of in het haar,
naalden, pincetten en vermoedelijk beslag voor
paardentuig. Vondsten die alleen in graven van
de elite of op offerplaatsen worden aangetroffen
zijn zwaarden, schoenen voor onder aan
zwaardschedes en paardenbitten.

Er ontstond meer uitwisseling en handel en
de eerste ambachtslieden maakten hun entree.
Er kwam ijzerbewerking; glazen armbanden
werden geproduceerd en van ijzer werden grote
lange zwaarden gesmeed. IJzeroer kwam voor
in moerasgebieden en werd lokaal gewonnen
en verwerkt. Luxegoederen uit de Keltische
wereld vonden hun weg naar Limburg en
versterkten de positie van de elite. Aan het eind
van de ijzertijd kwamen ook zilveren en gouden
munten voor. Deze waren niet bedoeld voor
de handel maar voor de vriendschapsbanden
tussen de leiders.
Collectiewaardering
De waardering van de fysieke conditie van
deze deelcollectie wordt gemiddeld geschat:
een groot deel van de collectie bestaat uit
metalen, waarvan vooral ijzer gevoelig is voor
degradatie. De mate van compleetheid van deze
deelcollectie wordt gemiddeld tot hoog geschat.
Hoog ten aanzien van specifieke Limburgse
vondsten en gemiddeld ten aanzien van andere
brons- en ijzertijdcollecties in Nederland,
België en Duitsland. Aandacht voor ensembles
is noodzakelijk, zo zijn cultusplaatsen
volgens de Nationale Onderzoeksagenda
Archeologie te herkennen aan concentraties
metaalwaar: Keltische munten, wapens, fibulae,
gordelhaken.

IJzertijd (800 – 55 v.Chr.)
Behalve dat ijzer het brons als nieuw
basismateriaal verving, werden de sociale
verschillen in de samenleving steeds groter.
Er ontstond een nieuwe toplaag, een kleine
‘vorstelijke’ elite. Zwaarden (vaak ritueel
verbogen), bronzen emmers, paardentuig en
soms zelfs wagens zijn importstukken die
getuigen van de uitzonderlijke positie van de
dode.
Bronsdepot bestaande uit uitsluitend sieraden
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De cultuurhistorische waarde is gemiddeld
tot hoog. De collectie is in staat het verhaal
te vertellen van verschillende technische
ontwikkelingen, het handelsnetwerk en het
ontstaan van een hiërarchische samenleving
binnen Limburg en omgeving.
De sociaal-maatschappelijke waarde is hoog,
omdat persoonlijke sieraden, vorstengraven,
schatvondsten en Keltische vondsten tot
de verbeelding spreken bij het publiek.
De materiaalsoort metaal heeft meer
aantrekkingskracht dan de materiaalsoort steen.
Veel bezoekers zullen in principe geen directe
verbondenheid met de collectie hebben, maar
de vondsten uit de deelcollectie hebben wel
aansluiting met moderne maatschappelijk
relevante thema’s zoals geloof, rituelen,
begraven en ongelijkheid. Ten aanzien van het
gebruik van deze collectie wordt deze museaal
gemiddeld tot hoog gewaardeerd, gezien veel
vondsten in de chronologische presentatie ‘Van
neanderthaler tot stedeling’ zijn opgenomen.
Ook wordt de collectie regelmatig ingezet
voor wetenschappelijk onderzoek. Zo is er
veel belangstelling bij onderzoekers naar de
bronsdepots uit Echt-Susteren en Berg-enTerblijt.
Ontwikkelpotentieel
Op verschillende vlakken heeft de collectie
Metaaltijd ontwikkelpotentieel. Ten aanzien
van de conservering van de materiaalsoort
metaal is het belangrijk de collectie goed te
monitoren op conditie en klimatologisch
beheer. In 2015 zijn alle metalen archeologische
objecten in het depot én in ‘Van neanderthaler
tot stedeling’ geïnventariseerd op toestand.
Hieruit is een selectie gekomen die op basis van
prioriteit (topstuk, toestand) in drie groepen
door Restaura worden behandeld. De eerste
groep is in januari 2016 naar Restaura gegaan.
Tegelijkertijd is er de afgelopen jaren veel
aandacht uitgegaan naar het registreren en
digitaliseren van de deelcollectie Metaaltijd.

Hierdoor is er meer inzicht in de samenstelling
van deze verzameling gekomen.
Ook hier is een deel van die collectie aan
restauratie en/of conservering toe. Om de
bruikbaarheid en kwaliteit van de collectie
te verhogen, zal de komende jaren gekeken
worden naar herbestemmen/afstoten van
objecten die in een ongunstige conditie
verkeren, maar niet in aanmerking komen
voor restauratie en objecten die geen context
hebben. Het streven is om tot een werkwijze
en behandelplan te komen dat in de komende
beleidsperiode gefaseerd kan worden
uitgevoerd.
Collectievorming
Tevens blijft het museum alert op nieuwe
vondsten die ensembles uitbreiden en op
voortschrijdend onderzoek. De Nationale
Onderzoeksagenda Archeologie van de
Rijksdienst Cultureel Erfgoed biedt een
overzicht van vindplaatsen in Limburg die
interessant zijn om in de gaten te houden.
Daarnaast heeft de Provincie Limburg de
resultaten van archeologische onderzoeken die
in Limburg uitgevoerd waren in de periode
2007-2013 geëvalueerd. Er wordt verwezen
naar de volgende studies:
• Gerritsen, F., e.a. 2005, De Late Prehistorie
in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland
en het Rivierengebied (Nationale
Onderzoeksagenda Archeologie, hst. 17).
• Meurkens, L. & Tol, A. 2016, De Late
Prehistorie: een actuele kennisstand van de
late prehistorie in Limburg aan de hand
van archeologisch onderzoek tussen 2007
en 2013.
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8.1.3 Romeinse tijd
De Romeinse tijd (58 v. Chr. - 411 n. Chr.)
kent sporen van strubbelingen rondom de
komst van de Romeinen in Limburg. Zo werd
de schatvondst uit Maastricht-Amby rond
52 v.Chr. in de grond gestopt, precies op het
moment van de eerste Romeinse poging om
het rijk van de Euburonen, waar Limburg
onderdeel van uitmaakte, in te lijven. In
69/70 n. Chr. kwamen de Bataven in opstand
onder leiding van Iulius Civilis. Tijdens die
onrust werden waardevolle zaken in de grond
verborgen, zoals de muntschat van Montfort.
Daarna brak een rustige en welvarende tijd aan
die twee eeuwen duurde. Het gebied ten zuiden
van de Rijn werd ingedeeld in bestuurlijke
regio’s (civitates) en die werden weer ingedeeld
in districten (pagi). Iedere civitas had een
centrale plaats en er waren ook talloze kleinere
nederzettingen met zo’n 200-500 inwoners
die vaak aan de doorgaande wegen lagen. In
de steden en dorpen vond een intensiviteit van
ambachtelijke productie plaats. Het Limburgse
lössgebied en de Maasoever herbergen veel
restanten van Romeinse landgoederen,
genaamd villae.
Nieuwe religies, zoals de Egyptische Isisverering
en het christendom, kwamen in opkomst. Zo
zijn er wijgeschenken teruggevonden, zoals
een altaar of een standbeeld of een huisaltaar,
waar een reeks aan goden zijn vereerd. Villaeigenaren werden in versierde stenen sarcofagen
begraven, samen met tientallen kostbaarheden.
Invallen van buiten het Rijk namen toe, vooral
na 300, en meer militaire steunpunten werden
ingericht, zoals in Maastricht en Cuijk. Ook
vondsten bij Blerick wijzen op een veldslag: er
zijn speerpunten, pijlpunten, een Frankische
bijl en ongeveer 60 Laat-Romeinse munten
gevonden die dateren tussen 307 en 317/19.

Voor Limburg is met stip het typerende
villalandschap van archeologisch hoge waarde.
Nergens in Nederland komen zoveel Romeinse
villae voor als in Zuid-Limburg. Juist met
de nationale UNESCO-aanvraag voor de
Nederlandse Limes-grens in 2021 wordt het
belang van dit villa landschap uitgelicht.
Ondanks dat de Limes als grens niet direct in
Limburg loopt, vervulde Limburg de rol van
achterland voor de soldaten langs de limes.
Op de villae werden de voedselvoorraden voor
de soldaten geproduceerd en vervolgens via
een wegennet naar de Limes getransporteerd.
Belangrijke topvondsten uit de villae van
Maasbracht, Buchten en Voerendaal vertellen
in het Limburgs Museum het verhaal van deze
periode.
Collectiewaardering
De waardering van de fysieke conditie van deze
deelcollectie wordt gemiddeld geschat; een
groot deel van de collectie bestaat uit metalen
waarvan vooral ijzer gevoelig is voor degradatie.
De mate van compleetheid wordt gemiddeld
geschat: de collectie is in te delen in ensembles
met de onderwerpen militaria, villalandschap
en rituelen. Vondsten zoals de fresco’s van
Limburgse villae zijn uniek in Nederland, maar
over het algemeen is de zeldzaamheid van de
collectie gemiddeld. Ook is het verschil tussen
de materiële cultuur in museumcollecties
boven en onder de rivier de Rijn opmerkelijk te
noemen.

Fresco, Maasbracht, 100 | 200
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Limburgs Museum

De cultuurhistorische waarde is gemiddeld
tot hoog. De collectie is in staat het verhaal
te vertellen van Limburg en Nederland als
onderdeel van het Romeinse Rijk. Er zijn geen
specifieke hiaten in de onderwerpen van deze
deelcollectie.
De sociaal-maatschappelijke waarde is
gemiddeld. De Romeinen als cultuur spreekt
het publiek aan, maar wordt door veel
instanties al uitgebuit. Ten aanzien van het
gebruik van deze collectie wordt deze museaal
gemiddeld tot hoog gewaardeerd, gezien veel
vondsten in de chronologische presentatie ‘Van
neanderthaler tot stedeling’ zijn opgenomen.
Ook wordt de collectie regelmatig ingezet voor
wetenschappelijk onderzoek.
Ontwikkelpotentieel
Op verschillende vlakken heeft de collectie
Romeinse tijd ontwikkelpotentieel. Ten aanzien
van de conservering van de materiaalsoort
metaal is het belangrijk de collectie goed te
monitoren op conditie en klimatologisch
beheer. Het is cruciaal dat veel Romeinse
opgravingen van de afgelopen veertig jaar
niet zijn uitgewerkt: de collectie bevat nog
veel potentiële informatiewaarde. Heropende
uitwerkingen van onderzoeken zoals die
van Villa Maasbracht en het project Villa
Voerendaal die geïnitieerd zijn door het
Limburgs Museum, dragen hieraan bij en
hebben veel informatie opgeleverd. Ook
is er nog geen up-to-date referentiekader
voor nieuw onderzoek (aldus de Nationale
Onderzoeksagenda Archeologie). Eventuele
vernieuwing van onderzoeksmethoden
kan leiden tot waarde verhoging door het
verschaffen van nieuwe informatie en dus
nieuwe verhalen over de collectie.
Daarnaast bieden onderzoeken zoals Cold
Case Villa Voerendaal en bijvoorbeeld de
UNESCO aanvraag voor de Romeinse Limes
in Nederland in 2021 nieuwe mogelijkheden
voor de deelcollectie.

Ook is het Limburgs Museum in gesprek met
het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden
over een samenwerkingsproject dat betrekking
heeft op verder onderzoek naar Romeinse villa’s
in Limburg.
Collectievorming
Om de bruikbaarheid en kwaliteit van de
collectie te verhogen, zal de komende jaren
gekeken worden naar herbestemmen/afstoten
van ongebruikte vondsten of objecten die in
een ongunstige conditie verkeren, maar niet
in aanmerking komen voor restauratie. Tevens
blijft het museum alert op ontdekkingen
van nieuwe vondsten, vondstcomplexen en
voortschrijdend onderzoek. Daarbij wordt ook
gelet op objecten van bekende vindplaatsen uit
de volgende studies:
• Enckevort van H. e.a. 2005, De
Romeinse tijd in het Midden-Nederlandse
rivierengebied en het Zuid-Nederlands
dekzand en lössgebied (NOaA, hfst. 18)
• Hoevenberg, J. 2007, Evaluatie Limburg in
de Romeinse tijd, onderzoek 1995-2006.
• Tichelman, G. 2016, Romeinse Tijd in
Limburg, Een actuele
kennisstand van
de Romeinse
tijd in Limburg
aan de hand van
archeologisch
onderzoek tussen
2007 en 2013.

Wit terracotta flesje, Mook, 0 | 150

8.1.4 Middeleeuwen
De deelcollectie Middeleeuwen betreft objecten
uit de periode 400-1500. De periode die volgt
op het Romeinse bestuur wordt de vroege
middeleeuwen of de volksverhuizingstijd
genoemd. Uit de 6e eeuw zijn er aanwijzingen
dat nieuwe groepen mensen zich vestigden
in het bijna verlaten land. In de 7e en 8e
eeuw nam de bevolking toe en bloeide de
handel op. Nederland werd opgenomen in het
Frankische Rijk, waarmee het christendom
- de religie van de Franken - definitief in het
maatschappelijke leven was opgenomen. Veel
van de rijkdom is terug te vinden in de grote
Merovingische grafvelden uit die periode. Rond
750 kwam er een einde aan de macht van de
Merovingers en werden de Karolingers de
nieuwe machthebbers, genoemd naar Karel de
Grote. De kerstening kreeg voet aan de grond
en de eerste kerken werden gesticht, zoals in
Susteren, Aldeneik en Sint Odiliënberg. In 881
en 882 ondernamen Vikingen strooptochten
vanuit hun winterkamp Ascloa tot ver in het
achterland van Maas en Rijn.
De late middeleeuwen beginnen omstreeks
het jaar 1000 en eindigen rond 1500.
In deze periode vond een toenemende
verstedelijking plaats. In de 11e eeuw kwam
er een einde aan het groot Frankische rijk.
In die tijd ontwikkelden zich politieke
eenheden zoals bisdommen, graafschappen en
hertogdommen, waaruit de latere gewesten
en de provincies zouden ontstaan. Diverse
ambachtelijke werkzaamheden kwamen op,
zoals ijzersmeden, bronsgieten, goudbewerking,
glasblazen, aardewerk maken en weven.
Op het Anthonisveld, Venray, werd een
nederzettingsgebied gebruikt van de 5e eeuw
tot in de 12e eeuw. Behalve boerderijen, zijn
daar opvallend veel bijgebouwen aangetroffen.
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Leden van de elite lieten voor het eerst kastelen
bouwen als basis van hun persoonlijke macht.
De nog primitieve burchten zouden zich in
de loop van de tijd ontwikkelen tot machtige
kastelen. Nederzettingen die gunstig gelegen
waren aan water of handelsroutes ontwikkelden
zich tot dorpen. Een belangrijk kenmerk
van vroege stedelijke centra is dat na enkele
desastreuze branden de houtbouw plaats
maakte voor stenen woonhuizen (de meeste
gebouwen van de bestuurlijke autoriteiten
of van de geestelijkheid waren al in steen).
Rond 1200 is een aantal Limburgse dorpen
uitgegroeid tot kleine steden, zoals Maastricht,
Roermond en Venlo.
Collectiewaardering
De waardering van de fysieke conditie van
deze deelcollectie wordt gemiddeld geschat.
De mate van compleetheid wordt laag geschat:
vooral op het gebied van glaswerk en sieraden
uit Merovingische graven en op het gebied van
ambachten komen hiaten voor. Objecten uit
deze deelcollectie komen ook veelvuldig bij
andere musea voor.
Cultuurhistorisch is de deelcollectie hoog
gewaardeerd; de collectie is in staat het
verhaal te vertellen van de ontwikkeling
van Limburg ten tijde van bijvoorbeeld de
Franken, Merovingen, Karolingen, steden en
kastelen. De collectie bevat veel potentiële
informatiewaarde. Heropende onderzoeken
zoals die van het klooster in Susteren dat
georganiseerd is door het Limburgs Museum,
dragen hieraan bij.

Limburgs Museum

De sociaal-maatschappelijke waarde is
gemiddeld, omdat de middeleeuwen een
voor het publiek aansprekend onderwerp
is. Ten aanzien van het gebruik van deze
collectie wordt deze museaal gemiddeld tot
hoog gewaardeerd, gezien veel vondsten in de
chronologische presentatie ‘Van neanderthaler
tot stedeling’, ‘Ridders, jonkvrouwen en
horigen’, ‘Macht tussen hemel en aarde’, en
‘Binnen stadsmuren’ zijn opgenomen.

Insigne van tin met ridder te paard, Venlo, 1325 | 1400

Ontwikkelpotentieel
Op verschillende vlakken heeft de collectie
Middeleeuwen ontwikkelpotentieel.
Ten aanzien van de conservering van de
materiaalsoort metaal is het belangrijk de
collectie goed te monitoren op conditie en
klimatologisch beheer. Eventuele vernieuwing
van onderzoeksmethoden kan leiden tot waarde
verhoging door het verschaffen van nieuwe
informatie en dus nieuwe verhalen over de
collectie.

De herinrichting van de vaste presentatie over
de periode 1300 tot 1800 die de komende
jaren plaats zal hebben, biedt grote kansen voor
de ontwikkeling van de collectie.
Collectievorming
Om de bruikbaarheid en kwaliteit van de
collectie te verhogen, zal de komende jaren
gekeken worden naar herbestemmen/afstoten
van ongebruikte vondsten of objecten die in
een ongunstige conditie verkeren, maar niet in
aanmerking komen voor restauratie.

Met het oog op herinrichting zullen ook
nieuwe aanwinsten worden overwogen. Tevens
blijft het museum alert op nieuwe vondsten
die ensembles uitbreiden en voortschrijdend
onderzoek. De Nationale Onderzoeksagenda
Archeologie van de Rijksdienst Cultureel
Erfgoed biedt een overzicht van vindplaatsen in
Limburg die interessant zijn om in de gaten te
houden. Er wordt verwezen naar de volgende
studies:
• Doesburg, van J. e.a. 2007, Het
rivierengebied in de Middeleeuwen en
vroegmoderne tijd (NOaA, hfst. 21)
• Arts N. e.a. 2007, De Middeleeuwen en
vroegmoderne tijd in Zuid-Nederland
(NOaA, hfst. 22)
• Bitter, P. 2006, De stad in de
Middeleeuwen en vroegmoderne tijd
(NOaA, hfst. 24)
• Stoepker, H. 2007, Evaluatie en synthese
van het sinds 1995 in Limburg uitgevoerde
archeologische onderzoek met betrekking
tot de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.

Ook bieden onderzoeken zoals dat van Susteren
nieuwe mogelijkheden voor de deelcollectie.
Daarnaast moet nieuw archeologisch onderzoek
door universiteiten goed gevolgd worden en is
samenwerking met stadsarcheologen van groot
belang. De focus ligt hierbij op de onderwerpen
kastelen, kloosters, steden, handel en ambacht.
33

Collectiebeleidsplan 2021-2025

8.1.5 Nieuwe tijd
De archeologische bodemvondsten in de
deelcollectie Nieuwe tijd dateren van na
de middeleeuwse periode tot het heden.
Archeologen onderzoeken meestal de periode
voor 1750. In de oudere steden liggen in de
bodem unieke gegevens over techniek en
ambacht, en de stadsarcheologie richt zich op
deze complexen. De belangstelling voor latere
perioden is vaak beperkt, omdat veel andere
bronnen hierover informatie geven. Binnen
archeologisch onderzoek is er echter steeds
meer aandacht voor de materiële cultuur van
de industriële archeologie en de archeologie
van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Veel
objecten die binnen deze deelcollectie passen
zijn losse vondsten die bij metaalonderzoek
worden gevonden.

Majolica bord, Venlo, 1575 | 1625

Collectiewaardering
De waardering van de fysieke conditie van
deze deelcollectie wordt gemiddeld tot hoog
geschat. De mate van compleetheid en
cultuurhistorische waarde worden laag tot
gemiddeld geschat, omdat archeologische
vondsten uit de Nieuwe Tijd vooral geschreven
bronnen en cultuurhistorische collecties
onderbouwen en aanvullen.
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De sociaal-maatschappelijke waarde is
gemiddeld tot hoog omdat vondsten uit de
Nieuwe Tijd meer herkenning oproepen bij
het publiek dan bijvoorbeeld prehistorische
collecties. Ook is er meer aandacht voor steden
en politiek. De afgelopen jaren is er vooral
toenemende aandacht voor archeologische
vondsten uit WOI en WOII.
Ten aanzien van het gebruik van deze collectie
wordt deze museaal gemiddeld gewaardeerd,
gezien vondsten uit deze deelcollectie naast die
uit de cultuurhistorische collectie in de vaste
opstelling zijn opgenomen.
Ontwikkelpotentieel
De herinrichting van de vaste presentatie over
de periode 1300 tot 1800, die de komende
jaren plaats zal hebben, biedt grote kansen
voor de ontwikkeling van de collectie. Het
streven is een opwaardering te bewerkstelligen
van de ensemblewaarde gericht op lokale en
regionale ambachten (glas, tin, aardewerk, been
etc.). Hier is het afgelopen jaar een start mee
gemaakt door een deel van de glasvondst uit
Roermond op te nemen in de vaste collectie.
Onderzoeken naar de stadsontwikkeling
van Venlo, Maastricht en Roermond zijn
kansrijk ten aanzien van collectievorming en
informatievoorziening van deze deelcollectie.
Daarnaast zal een studie naar de ontwikkeling
van welvaart, onder andere gericht op voeding,
productie, distributie en consumptie de
collectie op contextueel gebied kwalitatief
kunnen verbeteren.

Limburgs Museum

Collectievorming
Om de bruikbaarheid en kwaliteit van de
collectie te verhogen, zal de komende jaren
gekeken worden naar herbestemmen/afstoten
van ongebruikte vondsten of objecten die
in een ongunstige conditie verkeren, maar
niet in aanmerking komen voor restauratie.
Met het oog op de herinrichting, zullen ook
nieuwe aanwinsten worden overwogen. Het
uitgangspunt voor de collectievorming is
om zowel te kijken waar bodemvondsten
chronologisch aansluiten bij de andere
archeologische deelcollecties als naar
thematische aansluitingen bij de kerncollectie
Cultuurhistorie. Tenslotte moet de collectie
in de context van historisch archiefmateriaal
worden geplaatst, al dan niet in het bezit van
het Limburgs Museum of (regionale) archieven.
tot de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.
In de volgende studies worden bekende
vindplaatsen besproken die mogelijk
interessante objecten bevatten:
• Doesburg, van J. e.a. 2007, Het
rivierengebied in de Middeleeuwen en
vroegmoderne tijd (NOaA, hfst. 21)
• Arts N. e.a. 2007, De Middeleeuwen en
vroegmoderne tijd in Zuid-Nederland
(NOaA, hfst. 22)
• Bitter, P. 2006, De stad in de
Middeleeuwen en vroegmoderne tijd
(NOaA, hfst. 24)
• Stoepker, H. 2007, Evaluatie en synthese
van het sinds 1995 in Limburg uitgevoerde
archeologische onderzoek met betrekking
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8.2 Beeldcultuur
8.2.1 Bewegend beeld
De deelcollectie Bewegend Beeld is door het
Limburgs Museum en zijn rechtsvoorgangers
gevormd sinds 1975 en omvat films
(acetaat-celluloid), videodragers en digitale
audiovisuele dragers gemaakt door amateur- en
professionele makers, die de geschiedenis van
en beeldvorming over Nederlands-Limburg
in de 20e en 21e eeuw tot onderwerp hebben.
Dat kunnen opnames van lokale herkomst
zijn met een lokaal onderwerp, of films die
onderwerpen uit een bredere regio in beeld
brengen. Vooral het documentaire karakter van
deze deelcollectie is van groot belang voor het
Limburgs Museum.
De collectie bewegend beeld was tot 2014
eigendom van de stichting Limburgs Film en
Video Archief (LiFVA), die zich vanaf begin
jaren negentig van de vorige eeuw had beijverd
om bewegend beeld als erfgoed van Limburg
te waarderen. Door de inzet van de stichting
LiFVA kwamen er aandacht en middelen voor
uitbreiding, beheer en gebruik van de collectie
bewegend beeld. In 2014 werden de taken,
eigendom en rechten formeel overgedragen aan
het Limburgs Museum.
Een onderdeel van deze deelcollectie bestaat
uit (meestal niet-actief verworven) opnameen afspeelapparatuur (camera’s, projectoren).
Twee selectiecriteria die gehanteerd worden bij
aangeboden apparaten zijn presentatiewaarde
en zeldzaamheid. Apparaten die niet in
aanmerking komen voor opname in de collectie
kunnen eventueel in aanmerking komen
als gebruiksapparatuur of rekwisieten voor
tentoonstellingen.
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Collectiewaardering
De cultuurhistorische waarde van de collectie
Bewegend beeld is hoog, zowel voor Limburg
als voor Nederland. Bovendien sluit deze
deelcollectie door haar diversiteit erg goed
aan op de drie themalijnen van het Limburgs
Museum. Nergens binnen Limburg wordt
een dermate Limburgbrede collectie beheerd.
Hiermee is de collectie binnen Nederland
tevens dé bron als het gaat om materiaal
over Limburg en wordt deze als zodanig
geraadpleegd en gebruikt door regionale en
nationale omroepen. Met name de regionale
omroep L1 en de landelijke NTR-VPRO
zijn regelmatige afnemers. Inmiddels is
het Limburgs Museum een onmiskenbaar
en onmisbaar expertisecentrum geworden
voor wat betreft acquisitie, beheer en
beschikbaarstelling van historisch filmmateriaal
uit de collectie.
Bepaalde oeuvres en losse titels uit de
deelcollectie getuigen van artistieke ambitie
en uitingsvormen van de maker(s), die deze
werken in esthetisch opzicht uit tillen boven de
rest van de deelcollectie. De artistieke waarde is
soms aanzienlijk hoger dan die in vergelijkbare
regionale audiovisuele collecties in Nederland,
maar meestal lager dan die in landelijke
audiovisuele archieven.
De deelcollectie bevat veel informatiewaarde,
en deze komt terug in de collectieregistratie.
Er is incidenteel nader onderzoek verricht op
basis van de ontsloten films, resulterend in
onder andere tijdschriftpublicaties, dissertaties
of tentoonstellingen. Recente voorbeelden
zijn de publicatie van Jaak Slangen uit 2018
getiteld Tussen gemeynte en landschapspark
- Zes generaties boeren op Mortelshof (18292005) en de tentoonstellingen in het Limburgs
Museum Een eeuw thuisbioscoop - Van
projector naar smartphone (2016) en Tekens
van vrijheid - Van oorlogsdocumentaire tot
Armando (2019).

Limburgs Museum

Maar ook het reizende filmproject Gedeelde
oorlog - Een muzikale filmvoorstelling op reis
door Limburg (2020) past in dit rijtje. Deze
voorbeelden onderstrepen hoe inhoudelijk
divers deze deelcollectie is.
Binnen het geheel van de collecties van het
Limburgs Museum neemt de deelcollectie
Bewegend beeld een verbindende positie in. In
de deelcollectie zijn veel dwarsverbanden aan
te leggen met onderwerpen of vervaardigers
uit andere deelcollecties. Door deze verbanden
te benutten, is bijvoorbeeld het selectiever
verzamelen in andere deelcollecties een
mogelijkheid als alleen de documentaire
informatie van te verwerven stukken
het uitgangspunt is. De film is dan de
documentaire informatiedrager die vertelt over
de betreffende objecten.
Ontwikkelpotentieel
Het merendeel van de films met celluloidacetaat als drager zijn in de afgelopen twee
decennia planmatig in partities geconserveerd
en gedigitaliseerd bij gespecialiseerde firma’s,
met als doel veiligstelling én hergebruik.
Filmmateriaal wordt bovendien voor de
lange termijn bewaard in ons geklimatiseerd
koud depot. Doordat zowel het behoud als
de actieve (analoge en digitale) conservering
continue aandacht krijgen, is de conditie
van de deelcollectie gemiddeld tot hoog te
noemen. Anders is de situatie van de analoge
en digitale videoarchieven binnen de collectie.
Met de actieve digitale conservering daarvan
staat het museum nog pas aan het begin,
terwijl de kwaliteit van deze magnetische
dragers zichtbaar achteruitloopt. Dit vraagt
de komende jaren daarom veel aandacht.
Bovendien is de reproduceerbaarheid van
de videobeelddragers afhankelijk van de
conditie en beschikbaarheid van de analoge
afspeelapparatuur.

Dit soort afspeelapparatuur is nu nog
voorhanden maar de onderhoudskosten ervan
zullen stijgen. In mindere mate geldt dit
voor filmapparatuur die minder aan slijtage
onderhevig is en eenvoudiger en met geringere
kosten gerepareerd of vervangen kan worden.
Digitalisering van de videoarchieven kan
in principe in eigen beheer, maar gezien de
omvang van de werkzaamheden wordt bij
bulkdigitalisering gekozen voor uitbesteding.
Om de prioriteit bij deze werkzaamheden te
kunnen leggen, zal de actieve digitalisering
van celluloidfilmmateriaal de komende jaren
in een lager tempo gebeuren. Films zullen dan
vooral nog worden gedigitaliseerd wanneer er
behoudstechnische noodzaak toe is of in geval
van projecten of aanvragen.
Op de korte termijn zal naast geringe
collectievorming en bovengenoemde
collectiezorg vooral de aandacht uitgaan naar
het vergroten van de zichtbaarheid van de
deelcollectie bewegend beeld. In het afgelopen
decennium is het hergebruik van deze collectie
door het museum en door derden substantieel
toegenomen. Door de publiekstoegankelijkheid
(fysiek in het museum, op locatie en online)
op meer structurele wijze verder te versterken,
vergroten we de relevantie van de deelcollectie.
Zo is het ook wenselijk om in samenwerking
met het professionele filmmakersplatform
CineSud te stimuleren dat (documentaire)
makers meer gebruik gaan maken van onze
collecties bewegend beeld.
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Om bovenstaande doelen van veiligstelling
en structurelere toegankelijkheid te kunnen
realiseren, is het museum in 2019 een
verkennend traject gestart met het Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid. De inzet
is de toegankelijkheid van onze collecties
bewegend beeld in het zogenaamde DAANarchiefsysteem van Beeld en Geluid. In 2020
zal hierover een besluit genomen worden.
In de praktijk gaan dan de bestellingen van
filmfragmenten verlopen via de DAAN portal.
De inkomsten uit rechtenlicenties vloeien
naar het Limburgs Museum. Ook zal Beeld
en Geluid een belangrijke rol spelen in het
verantwoord beheren van de digitale bestanden
van de collectie bewegend beeld.
Collectievorming
In het kader van zowel het
collectieverwervingsbeleid als de zichtbaarheid
is de ontwikkeling van de audiovisuele
sector in Limburg interessant. Die is sterk in
beweging door de opkomst van jonge makers
in de creatieve industrie. De producten die
zij afleveren zijn zowel documentaires als
speelfilms, wervingsfilms en commercials. In
het spoor van eerder verkregen professionele
cineastenoeuvres als die van Herman Haenen
(pionier van het commerciële filmen in
Limburg) en Jan Kloekke (reclame- en
corporate video), zou deze lijn doorgetrokken
kunnen worden naar het werk van actuele
producenten. Het Limburgs Museum
wil contacten onderhouden met deze
toeleveranciers van bewegend beeldmateriaal
en nieuwe media. Wel zal primair het
documenteren van geschiedenis en samenleving
van de provincie Limburg centraal moeten
staan. Uitgangspunt moet verder zijn dat de
te verwerven producties door het Limburgs
Museum gebruikt kunnen worden in de
museale activiteiten.
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Een dergelijke herbezinning op
collectievorming betreft zowel de professionele
als de vrijetijdsfilmers. Het Limburgs Museum
besteedde tot op heden in gelijke mate
aandacht aan het amateurfilmen in Limburg
als aan het werk van beroepsfilmers. Het
project ‘Changing Platforms of Ritualized
Memory Practices: The Cultural Dynamics
of Home Movies’, waarin het Limburgs
Museum samenwerkte met de universiteiten
van Maastricht en Groningen en met Beeld
en Geluid (2012-2015) resulteerde in o.a.
twee dissertaties en de tentoonstelling ‘Een
eeuw thuisbioscoop’. Het onderzoek en de
publieksvertalingen ervan belichtten het
veranderde podium waar de amateurfilm vanaf
de begintijd tot nu zijn bestemming vond.
Als gevolg van culturele, maatschappelijke
en technologische ontwikkelingen staat de
amateurfilm niet stil. Het fenomeen ‘home
movie’ is in het digitale domein iets waar
meer aandacht naar uit dient te gaan. Beeld
en Geluid speelt daar al een actieve rol in.
Het is daarom niet persé noodzakelijk dat het
Limburgs Museum YouTube-video’s en vlogs
verzamelt die door Limburgers zijn gemaakt.
Een representatief aandeel daarvan, mits het
past in de selectiecriteria, kan wel een plaats
krijgen in de collectie. Zo zijn de afgelopen vijf
jaar ook al meer digital born documentaires
verzameld: video’s die digitaal ontstaan zijn en
niet op een fysieke beelddrager zijn vastgelegd.
De komende jaren zal ook meer aandacht
uitgaan naar het vastleggen van de zogenaamde
buiten-beeld context-informatie. Hoewel altijd
duidelijk vastgelegd wordt wat de verhouding is
tussen de schenker en de vervaardiger van een
film, leggen we in veel gevallen geen diepere
informatie vast over de vervaardiger en zijn/
haar verhouding tot het maken van films,
alsook de familieachtergronden die terug te
zien zijn in de films.

Limburgs Museum

Het Limburgs Museum hanteert het volgende
algemene criterium voor selectie bij aanbod van
filmmateriaal:
Films die de geschiedenis van en beeldvorming
over Nederlands-Limburg in de 20e en 21e
eeuw tot onderwerp hebben, ook in relatie
tot landelijke geschiedschrijving. Dat kunnen
opnames van lokale herkomst zijn met een
lokaal onderwerp of films die onderwerpen
uit een bredere regio in beeld brengen.
Daarbij is het uitgangspunt dat er geen titels
aan de collectie worden toegevoegd die al
elders (in andere audiovisuele collecties)
goed zijn bewaard en ontsloten. Hiervan
kan worden afgeweken als het gaat om titels
die regelmatig kunnen worden ingezet voor
publieksdoeleinden.

3. Architectuur in stad en dorp: films
over wijken, dorpskernen, individuele
bouwwerken, opening van gebouwen,
bruggen, verstedelijking van dorpen.
4. Sport en vertier: films van professionele
en amateursporten en bijzondere grote en
kleine evenementen in de provincie.
5. Jeugd en jongeren: jeugdbeweging,
subculturen (punk, kraken, provo),
muziekbeleving.
6. Gezin en dagelijks leven: rituelen in
de jaar- en levenscyclus. Geboorte,
huwelijk, samenwonen, jubilea,
verjaardagen, communiefeesten, kerst,
Sinterklaas, oudjaar, Pasen. Daarnaast ook
beeldmateriaal van rituelen als uitstapjes
en vakanties. Een belangrijk hiaat is
beeldmateriaal van en over migranten in
Limburg.

Met name in 2011-2012 zijn in het kader
van de filmwervingscampagne ‘Een blikje
geluk’ onderstaande zes hoofdverzamelthema’s
bepaald en substantieel aangevuld. Er blijven
desondanks onderwerpen in deze thema’s
over die ondervertegenwoordigd zijn. Op de
volgende punten wil het Limburgs Museum
in de komende jaren de collectievorming op
hoofdzaken afronden:
1. Bedrijfsleven: films over grote industrieën,
maar ook over het midden- en
kleinbedrijf, bijvoorbeeld productiefilms of
reclamefilms.
2. Werk en samenleving: films over
maatschappelijke tendensen die
gevolg of uiting zijn van onder meer
economische veranderingen, bijvoorbeeld
werkomstandigheden, bedrijfssluitingen,
toename welvaart en daaraan gekoppeld
vrijetijdsbesteding (reizen, kooptoerisme,
verenigingsleven), ontkerkelijking,
informatievoorziening.
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8.2.2 Fotografie
Een van de belangrijkste dragers van informatie
van de laatste eeuw is het beeld en een van de
belangrijkste vertegenwoordigers hiervan is de
fotografie. Onder fotografie wordt verstaan: de
kunst en de technologie van het vervaardigen
van afbeeldingen door de projectie van een
beeld op een lichtgevoelig materiaal. In deze
deelcollectie is het verhaal dat de foto vertelt/
toont in beginsel belangrijker dan de artistieke
waarde van de foto. De nadruk ligt daarom op
foto's met een documentair karakter. Dit kan
toegepaste fotografie zijn (in opdracht), maar
ook amateurfotografie, denk aan huis-, tuin- en
keukenkiekjes. De deelcollectie omvat verder
alles wat hierbij komt kijken, van apparatuur
tot afgedrukte foto (incl. (glas)negatieven,
daguerreotypieën en vlakfilm). Twee
omvangrijke bestanddelen uit de deelcollectie
Fotografie vormen de collecties van Uitgeverij
Spaarnestad en de collectie Hub. Leufkens.
Fotografie is voor de cultuurgeschiedenis van
Limburg een belangrijke bron: foto’s geven
immers een beeld van de provincie, in verleden
en heden. Wezenlijk is dat de fotograaf heeft
bepaald welk beeld we van de provincie zien:
hij of zij maakt immers keuzes over wat er
van het leven in Limburg in beeld gebracht
wordt en hoe dat gebeurt. Omdat de keuze
van de fotograaf zo beeldbepalend is, is de
context waarin de opname gemaakt is voor het
Limburgs Museum van essentieel belang. We
willen dan ook niet alleen weten wanneer en
waar de foto’s gemaakt zijn, maar bij voorkeur
ook door wie en waarom (in opdracht of vrij
werk, ter publicatie (en waarin dan?) of als
amateuropname bijvoorbeeld). Of een fotograaf
in Limburg geboren is, doet in principe niet ter
zake; ‘Limburgse fotografie’ bestaat niet, het
gaat ons om fotografie in Limburg.
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Collectiewaardering
De historische waarde van deze deelcollectie
als geheel is gering vanwege de onevenwichtige
historische spreiding. Er is een sterke nadruk
op fotografie uit de jaren ‘20, ‘30 en ‘50
van de 20e eeuw. Wel van meerwaarde is
de geografische spreiding door Limburg,
onder meer van afbeeldingen uit de
collectie glasnegatieven van Spaarnestad. De
documentaire waarde is gemiddeld tot hoog
vanwege de variatie aan thema’s, waardoor
fotografie als documentaire bron over het leven
in Limburg redelijk goed vertegenwoordigd
is. Zo is de collectie Leufkens goed
gedocumenteerd en er is over gepubliceerd,
waardoor deze collectie naast zijn documentaire
waarde ook een referentiewaarde heeft en er
regelmatig naar verwezen of gevraagd wordt.
De deelcollectie Fotografie wordt vaak ingezet
om tentoonstellingen in het museum te
illustreren. Maar de afgelopen jaren zijn er
in samenwerking met fotografen en andere
musea ook succesvolle fototentoonstellingen
ontwikkeld. Recente voorbeelden hiervan
zijn: ‘Boerenkracht - Generaties in beweging’
(i.s.m. Annie van Gemert, 2018-2019) en ‘Cas
Oorthuys - Op het netvlies’ (i.s.m. Nederlands
Fotomuseum, 2019). Deze tentoonstellingen
zijn van belang om het publiek kennis te laten
maken met de diversiteit en verbeelding van
Limburgse (documentaire) fotografie die past
bij de drie themalijnen van het Limburgs
Museum.

Limburgs Museum

Ontwikkelpotentieel
Limburg kent een groot aantal (semi-)
professionele en amateurfotografen die hebben
bijgedragen aan de beeldvorming van Limburg
of hun regio. Van oudsher was hun positie
bepaald door de economische potentie van de
regio waarin ze woonden en werkten. Vandaar
dat de meeste foto’s tot omstreeks 1950 uit
de economisch sterkere regio’s en steden in
Zuid-Limburg komen. Het aantal (met naam
bekende) fotografen in het midden en noorden
van de provincie was beduidend kleiner.
Hun nalatenschap, indien overgedragen,
wordt in verschillende instellingen bewaard.
Binnen Limburg bewaren de archiefdiensten
(zoals het Historisch Centrum Limburg) de
grootste collecties, maar ook diverse particuliere
verzamelaars hebben collecties die voor het
cultuurhistorisch beeld van onze provincie van
belang zijn. Het Nederlands Fotomuseum in
Rotterdam bezit werk van Limburgse of in
Limburg actieve beroepsfotografen als Koen
Lenarts en Werner Mantz. In de provincie
Limburg bestaat geen instelling die zich
nadrukkelijk actief toelegt op het verzamelen
van documentaire fotografie. Het Limburgs
Museum wil daarom een actieve rol spelen
door documentaire fotografie te verwerven
die anders geen plek krijgt én niet voor het
publiek ontsloten zal worden. Hierbij worden
de themalijnen van het Limburgs Museum als
leidraad gevolgd. Vervolgens is het Limburgs
Museum de aangewezen organisatie om
fotografietentoonstellingen samen te stellen,
samen met partners, waardoor documentaire
fotografie over Limburg op frequente basis
zichtbaar is en betekenis krijgt voor het
publiek.

Om het ontwikkelpotentieel te vergroten is
inventariserend en analyserend onderzoek naar
de (geschiedenis van de) fotografie in Limburg
wenselijk: wie zijn de belangrijkste fotografen
in en uit Limburg en waar bevinden zich de
oeuvrecollecties en andere originele foto’s over
Limburg. Via deze weg kunnen kwalitatief
goede opnames geïnventariseerd worden. Het
Limburgs Museum heeft de wens de komende
beleidsperiode dergelijk onderzoek te initiëren
en coördineren.

Hub. Leufkens, Eerste Communie, 1920 | 1955

Op het gebied van beheer en behoud heeft
fotografie, en dan met name oudere fotografie,
haar eigen uitdagingen. Het is kwetsbaar en
gevoelig voor relatieve luchtvochtigheid en
schommelingen in temperatuur en opslag van
negatieven in een koud depot verdient hierbij
de voorkeur. Het Limburgs Museum is daarom
alert op mogelijkheden van een verbeterde
opslag van deze deelcollectie. Hierbij is het
digitaliseren van het beeld zeker ook van
belang, zodat originele afdrukken zo weinig
mogelijk geraadpleegd hoeven worden.
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Collectievorming
Bij de collectievorming van de
deelcollectie Fotografie speelt het lokale en
cultuurhistorische perspectief een belangrijke
rol. Er wordt niet gericht verzameld op het
werk van bepaalde fotografen of onderwerpen,
maar het documentaire, niet plaatsgebonden
aspect van fotografie wordt als criterium
gehanteerd. Een documentaire foto vertelt
een verhaal en is daarmee informatiebron
én communicatiemiddel tegelijk. Dit
documentaire criterium wordt daarom
vooropgesteld bij de collectievorming.
Daarnaast blijft het voor het Limburgs
Museum een belangrijk criterium dat
deze fotografie het verzamelterrein van de
individuele gemeentearchieven overstijgt.
Het Limburgs Museum richt zich dan ook op
vroegere of hedendaagse documentaire foto’s
die stad- of dorp overstijgend zijn en door
onderwerp (bedrijfsleven/economie, gebruiken
zoals carnaval, oorlog, rituelen van het dagelijks
leven, theater, circus, muziek of sport) of
serie (bijvoorbeeld de glasnegatieven uit het
Spaarnestadarchief, persfotografie) van belang
zijn voor heel Limburg. De plaats en datum
van opname moeten bij documentaire foto’s
bekend zijn, de fotograaf en de context van de
opname bij voorkeur ook.
Werk van vroegere of hedendaagse
vrijetijdsfotografen geven een beeld van
Limburg door de ogen van ‘gewone
Limburgers’. De context van de opnames is
voor dit beeld van wezenlijk belang. Plaats,
datum en maker van de foto moeten bekend
zijn. Het Limburgs Museum kiest voor foto’s
die een bijzondere kijk geven op het leven
in Limburg. Hierbij kan ook recent werk
van belang zijn. Kleine series hebben hier de
voorkeur. Er worden in principe geen oeuvres
verzameld.
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8.2.3 Schilderijen
De collectie schilderijen bevat portretten,
stads- en dorpsgezichten, religieuze-,
historische- allegorische- en volksculturele
voorstellingen met een link naar Limburg
vanaf het tweede kwart van de 16e eeuw tot
in de tweede helft van de 20e eeuw. Naar
schatting is 80% afkomstig uit de jaren 18801960. Ook objecten met betrekking tot het
productieproces van schilderijen vallen binnen
deze deelcollectie.
Collectiewaardering
De collectie van het Limburgs Museum geeft
een goed beeld van het kunstklimaat in het
Maasdal tussen Nijmegen en Maastricht/
Luik. Gedurende lange tijd was er geen echt
kunstklimaat in Limburg. Vandaar dat talenten
wegtrokken naar andere streken. Hierdoor
waren slechts incidenteel kunstenaars actief
in Limburg en omliggende gebieden. Vooral
in steden met vorstelijke hoven (Keulen,
Luik, Düsseldorf ) waren kunstenaars actief
die ook werk vervaardigden voor Limburgse
opdrachtgevers. In de 19e eeuw konden de
kunstschilders in Limburg slechts bestaan als
docent.
Limburg werd omstreeks 1885 ontdekt door
impressionistische kunstenaars van de Haagse
School. Vanaf het begin van de 20e eeuw
kon in Limburg een kunstklimaat ontstaan
waarin kunstenaars konden gedijen. Vandaar
dat belangrijke Limburgse kunstenaars hier
bleven wonen en werken, maar ook anderen
zich hier vestigden of gingen werken. Een
aantal kunstenaars trok weg, maar bleef een
band onderhouden met Limburg. Vooral de
topografische schilderkunst van het einde van
de 19e eeuw tot de eerste helft van de 20e
eeuw is goed in de collectie van het Limburgs
Museum vertegenwoordigd.

Limburgs Museum

Ontwikkelpotentieel
In 2016 is het overgrote deel van de schilderijen
in een groot conserveringsproject materieel
verzorgd door Stichting Restauratieatelier
Limburg. In het depot zijn de schilderijen
voorzien van achterwand bescherming en
lijsten zijn geretoucheerd waar nodig. Een
30-tal schilderijen hadden een uitgebreidere
behandeling of restauratie nodig en die zijn in
2017 behandeld bij Stichting Restauratieatelier
Limburg. Een aantal recent verworven doeken
dienen nog te worden schoongemaakt en
versterkt door achterwandbescherming.
Conservering van de schilderijen vraagt
continue aandacht. Vanwege de groei van
deze deelcollectie en de grote formaten van
veel schilderijen zal er de komende jaren ook
veel aandacht uitgaan naar het creëren van
voldoende en adequate opslagmogelijkheden.
Collectievorming
Het Limburgs Museum verzamelt in beginsel
schilderijen met een figuratief karakter
waarbij de nadruk ligt op de betekenis van
wat wordt uitgebeeld. Hierbij is het belangrijk
dat de Limburgse stijliconen ook goed
vertegenwoordigd worden. Het uitgangspunt
voor het verzamelen is ontstaan in de tijd van
het Goltziusmuseum en stelt dat het Limburgs
Museum vóór 1950 collectioneert en het

naastgelegen museum voor moderne kunst
Museum Van Bommel-Van Dam werken
collectioneert van na 1950. Het Limburgs
Museum wil de komende tijd in overleg met
Museum Van Bommel-Van Dam onderzoeken
of dit uitgangspunt nog steeds wenselijk is.
Omdat een relatief kleine groep kunstenaars
voor het Limburgs Museum van belang is,
is het niet moeilijk het aanbod van werk te
volgen bij de belangrijkste veilingen (Lempertz,
Christies, Sotheby’s) en kunsthandelaren (in
Maastricht). De prioriteit ligt bij:
1. Kunst m.b.t. Limburg vóór 1880
(portretten van belangrijke historische
personen en van de belangrijkste
portrettisten, topografie, wereldlijke en
kerkelijke historie, etc.
2. Limburgse (monumentale) topografische
schilderkunst van (inter)nationaal
belangrijke kunstenaars 1880-1950
3. Noord- en Midden-Limburgse
kunstenaars/onderwerpen en met name
monumentaal werk
4. Nieuwe realisten in Limburg
5. Schilderijen uit de periode 1475-1550 die
gemaakt zijn in de regio van Maas en Rijn.
Vaak zijn het stedelijke situaties voorgesteld
binnen een religieus thema.
Een klein aantal schilderijen moet vanwege
beperkte (kunstzinnige, emotionele,
wetenschappelijke) waarde en slechte materiële
staat worden afgestoten.
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8.2.4 Werken op papier
Deze deelcollectie omvat artistieke uitingen
op papier: prenten, tekeningen, aquarel,
gouaches, pastels, etc. Ook drukwerk in het
algemeen, dat wordt verzameld vanwege
het object zelf, zoals gravures en cartografie,
horen bij deze deelcollectie. Het gaat dan
om werken die niet duidelijk te linken zijn
aan een thematische cultuurhistorische
deelcollectie, zoals carnavalsaffiches bij de
deelcollectie Verenigingsleven of bidprentjes bij
de deelcollectie Religie. De werken op papier
hebben een link naar Limburg vanaf het tweede
kwart van de 16e eeuw tot in de tweede helft
van de 20e eeuw. Ook objecten met betrekking
tot het productieproces van werken op papier
vallen binnen deze deelcollectie.

Binnen de portrettekeningen zijn vooral de
pastels van belang. De collectie pastels van
Theodoor Bohres heeft dankzij onderzoek in
1993 meer context gekregen.
Binnen het ‘vrij werk’ is vooral het omvangrijke
grafische werk van Piet Wiegman, Hub Levigne
en Aad de Haas van belang. Het Limburgs
Museum heeft van hen een representatieve
collectie in eigendom. Zo werd op basis van de
verzameling werken van Aad de Haas in 2020
de tentoonstelling ‘Aad de Haas - Verboden
kunst’ ontwikkeld. De verzameling van Hub
Levigne is ook interessant en omvangrijk
genoeg om in de nabije toekomst een
tentoonstelling rond te vormen.

Collectiewaardering
De collectie cartografische werken is
omvangrijk en is dankzij de schenkingen
Manders (Noord-Limburg) en Schillings
(Midden-Limburg) ook vrij compleet. Vanaf
2020 wordt hier ook de cartografie uit de
collectie Schillings aan toegevoegd.
In Limburg was in het verleden slechts één
uitgever van volksprenten actief (Bontamps
uit Venlo, met nevenvestiging in D-Geldern).
De collectie van werken van deze uitgever is
redelijk compleet en ook van vergelijkbare
uitgevers uit België (Brepols-Turnhout) en
Frankrijk (Pelerin) is een collectie gevormd.
De topografische tekeningen en aquarellen
hebben vooral betrekking op de 20e eeuw;
uit de rijke traditie van de Nieuwe tijd zijn
slechts een paar exemplaren in de collectie.
Topografische grafiek is beter vertegenwoordigd
en bevat o.a. werk van grafische kunstenaars.
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Sande, J. van, Devotieprent aanbidding drie Koningen, 1700

Limburgs Museum

Ontwikkelpotentieel
Voor het materieel verzorgen van werken op
papier in 2016 is een deel van de collectie
Manders materieel verzorgd. Nu moet ook
gekeken worden naar andere Werken op
papier die materiële verzorging nodig hebben.
Hiervoor is in 2018 een inventarisatie gemaakt
en zijn enkele collectiemedewerkers opgeleid
om eenvoudige conserverende handelingen uit
te voeren. Hierdoor kan een groot deel van de
werken op papier in huis worden aangepakt:
oude, zuurhoudende passe-partouts worden
verwijderd en de werken worden voorzien
van nieuwe, zuurvrije passe-partouts. Het
voordeel van de passe-partouts is dat de
werken makkelijker hanteerbaar worden voor
raadpleging.
Vanwege plaatsgebrek in de opslag zijn er in
2016 werken op papier uit de schilderijrekken
gehaald en uitgelijst. Er zijn nieuwe ladekasten
geplaatst om de werken op te bergen, maar
inmiddels is er wederom behoefte aan adequate
opslagmogelijkheden. In de komende periode
zal hiervoor een oplossing gezocht moeten
worden.
De cartografie uit de collectie Schillings
moet nog geheel worden beschreven en
gedigitaliseerd. Deze ontsluiting biedt
aanknopingspunten voor toekomstige
tentoonstellingen. Verder zijn in de afgelopen
jaren de objecten consequent beschreven,
maar uit de beginperiode van het museum
bestaat nog een achterstand, met name in de
consequente beschrijving van de techniek en
objectnaam.

Om een beter inzicht te verkrijgen in de
representativiteit van de deelcollectie zou
onderzoek moeten plaatsvinden dat uiteindelijk
moet resulteren in tentoonstellingen en
overzichten van hiaten. Er is al onderzoek
gedaan naar een paar kunstenaars (Bohres,
Levigne, De Haas, Wiegman) en thema’s
(topografische tekenkunst 1600-1800)
maar categoriaal onderzoek ontbreekt
voor Limburgse cartografie, topografische
tekenkunst na 1800, portretpastels, affiches,
uitgeverij Bontamps, etc.
Collectievorming
Deze collectie werd tot nog toe doorgaans
passief verzameld en dat hing vaak af van
het aanbod dat het museum kreeg. Alleen
in het kader van onderzoek en bijbehorende
tentoonstelling was er sprake van actieve
verwerving.
Zo is door onderzoek naar het oeuvre van
grafische kunstenaars gebleken dat de collectie
een paar opmerkelijke houtsneden mist,
terwijl het museum van Aad de Haas een
representatieve collectie tekeningen en grafiek
in bezit heeft. De komende jaren wil het
Limburgs Museum actiever inspelen op de
collectievorming van werken op papier om zo
de kwaliteit te kunnen blijven borgen.
Voor wat betreft de uitbreiding van de
cartografische collectie zou het museum
idealiter in contact willen komen met
een verzamelaar met een Zuid-Limburgse
cartografische collectie.
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8.2.5 Oude drukken
De boekdrukkunst is rond 1450 uitgevonden
door Johannes Gutenberg. Deze techniek heeft
grote invloed gehad op de wereldgeschiedenis,
doordat de toegang tot informatie niet enkel
voorbehouden bleef aan geestelijken.
In het Limburgs Museum worden boeken
gedrukt vóór ongeveer 1900 beschouwd tot
de deelcollectie Oude drukken. Ze zijn op
ambachtelijke wijze vervaardigd. Vaak werd het
papier met de hand geschept waarbij lompen
als grondstof dienden. De gedrukte boeken
werden zonder band verkocht en kregen van
hun kopers een persoonlijke band.
Ook manuscripten cartografie horen bij deze
deelcollectie. Moderne drukken (drukken van
na 1900) vallen niet onder deze deelcollectie,
tenzij ze een uitzonderlijke museale waarde
hebben. Objecten met betrekking tot het
productieproces vallen wel binnen deze
deelcollectie.
Het leeuwendeel van de deelcollectie Oude
drukken wordt gevormd door de collectie
Schillings. Daarnaast bezit het Limburgs
Museum bijzondere 16e eeuwse drukken van
Hubert Goltzius. Ook in de collectie Manders
bevindt zich bijzonder drukwerk.
Collectiewaardering
Ten opzichte van de collecties van bijvoorbeeld
het Centre Céramique en het Limburgs
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
wordt de deelcollectie Oude drukken als
‘gemiddeld’ gewaardeerd. In de afgelopen
jaren is de deelcollectie echter aangevuld met
de schenking van de collectie Schillings. Dit
betreft een collectie Limburgensia, bestaande
uit oude drukken (vanaf de 16e eeuw) en
tweedimensionaal werk zoals historischtopografische afbeeldingen en kaarten, grafiek
en proclamaties.
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De deelcollectie Oude drukken is dankzij de
collectie Schillings kwalitatief enorm verbeterd
door de unieke en zeer zeldzame exemplaren.
Ook de ensemblewaarde van deze verzameling
is gemiddeld tot hoog.
In algemene zin kan worden gesteld dat de
collectie bijna zonder uitzondering in bijzonder
goede staat is. Veel oude drukken bevatten
unieke eigenschappen die de museale waarde
verhogen. Voorbeelden zijn een ex libris
van een bekende persoon of verzamelaar,
persoonlijke correspondentie van/met de
auteur, manuscript-aantekeningen van de
auteur, exemplaren met opdrachten en recensieexemplaren.
Ontwikkelpotentieel
In 2019 is onder redactie van het Limburgs
Museum de publicatie ‘Limburgensia - De
schatten van Schillings’ uitgebracht. Voor
deze goed ontvangen publicatie werd door
25 auteurs onderzoek gedaan en werd aan
de hand van verschillende thema’s de grote
bibliografische waarde en visuele kwaliteiten
van deze collectie boeken en oude drukken
uitgewerkt. Hierdoor is er veel belangstelling
voor deze objecten ontstaan. Mogelijkheden
worden onderzocht om dit bijvoorbeeld
in samenwerking met de Universiteit van
Amsterdam projectmatig verder op te pakken
en te digitaliseren.
Collectievorming
De heer Schillings is nog altijd actief bezig met
het aanvullen van zijn collectie. Het Limburgs
Museum staat in nauw contact met de
verzamelaar als het gaat om het aandragen van
mogelijke verwervingen. Binnen de collectie
Schillings is, vanwege de ensemblewaarde, geen
sprake van afstoting.

Limburgs Museum

8.3 Cultuurhistorie
8.3.1 Religie: geloof en volksgeloof
Tot deze deelcollectie behoren de officiële
religiosa behorend tot kerk en klooster. Te
denken valt aan relevante sculpturen, religieuze
kleding, religieuze meubelstukken, bidprentjes
etc. Daarnaast omvat deze deelcollectie
ook devotionalia: alledaagse religieuze
gebruiksvoorwerpen en religieuze volkskunst
uit massaproductie. Ook objecten met een niet
Christelijke achtergrond die een rol hebben
gespeeld/spelen in Limburg behoren tot deze
deelcollectie.
Het rooms-katholieke geloof speelt van oudsher
in Limburg een belangrijke rol en dit is terug te
zen in deze omvangrijke deelcollectie. Op vlak
van officiële religiosa zijn een beperkt aantal
voorbeelden van kerkelijk zilver aanwezig in
de collectie. Het vervaardigen van religieuze
sculpturen had in Limburg een grote rol
binnen de kunstambacht (houtsnijkunst) en de
industrietak (massafabricage in klei en gips).
Hierdoor bezit het Limburgs Museum een
representatieve collectie religieuze sculpturen,
vooral in de oudere sculpturen (15e-16e eeuw)
en de massaproductie in de moderne tijd.
De sculpturen uit de massaproductie geven een
goed overzicht van de devotionalia, met name
voor de periode na 1900. Onder devotionalia
worden objecten verstaan die worden
gebruikt voor devotie, dat wil zeggen de
religieuze praktijk buiten de officiële eredienst.
Devotionalia zijn doorgaans geen religieuze
kunst. Deze massaproducten bezitten vooral
een volkskundige waarde. De devotionalia
in deze deelcollectie zijn onder andere in
een aantal grotere groepen binnengekomen
(collecties Joordens, Van Kraaij en Verscharen).
Beeld heilige Dymphna, Meester van Elsloo, 1500 | 1550
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Collectiewaardering
De fysieke toestand van deze collectie wordt
gemiddeld geschat. Door het intensieve
gebruik is een aantal voorwerpen incompleet
of anderszins beschadigd. Dit geldt vooral voor
de porseleinen en gipsen devotionalia. Ook
de mate van compleetheid wordt gemiddeld
gewaardeerd. De collectie bevat weliswaar een
groot aantal devotionele objecten en is hierin
in de periode na 1900 vrijwel compleet, maar
op het gebied van devotionalia vóór 1900 en
voor objecten behorend tot officiële religiosa
en specifieke houten sculpturen worden hiaten
geconstateerd. Ten aanzien van de herkomst
krijgt deze deelcollectie een gemiddelde
waardering. Van een groot gedeelte is niet
te zeggen dat de objecten een Limburgse
context hebben. Door de verwerving van
een ruime verzameling keramische objecten
uit Noord- en Midden-Limburg in 2015
(collectie Verscharen) heeft de verzameling met
betrekking tot vervaardiging nu wel een iets
groter 'Limburg-gehalte'.
Op cultuurhistorisch vlak wordt deze
deelcollectie als gemiddeld tot hoog
beoordeeld. Religie en volksgeloof speelden
en spelen een belangrijke rol in de Limburgse
samenleving. In de vaste presentatie komt
deze deelcollectie ruim aan bod, waardoor de
museale waarde hoog is. Veel regionale heiligen
zijn in de deelcollectie vertegenwoordigd en
vooral voor oudere bezoekers is dit een feest
van herkenning. Jongere generaties daarentegen
hebben steeds minder aandacht voor
godsdiensten waardoor dit collectiegedeelte
voor hun weinig herkenningswaarde biedt.
Ook voor Limburgers die een andere
levensbeschouwelijke overtuiging hebben is de
herkenningswaarde laag.
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Hoewel de collectie op cultuurhistorisch
vlak voor Limburg hoog gewaardeerd wordt,
is de collectie devotionalia niet zeldzaam of
uniek. De verzameling houten sculpturen
bevat daarentegen veel bijzondere werken
en is kunsthistorisch van belang en legt de
verbindingen tussen de productiecentra
aan de Neder-Rijn (omgeving Kleef ) en de
Oppergelderse steden als Roermond en Venlo.
Naast de devotionalia en houten sculpturen
zijn in onze vaste presentatie enkele bijzondere
paramenten uit de 16e eeuw te zien, die als
bruikleen ter beschikking zijn gesteld. Eén
groen goudbrokaten kazuifel is zelfs van
nationaal belang: vanwege zijn uniciteit is deze
aangemerkt als beschermd erfgoed op basis van
de Erfgoedwet.
Ontwikkelpotentieel
Incomplete of beschadigde objecten verdienen
een conserverings- en/of restauratievoorstel
om de materiële staat in kaart te brengen,
daarbij rekening houdend met het feit dat
beschadiging ook functioneel kan zijn.
Verder heeft de verzameling middeleeuwse
sculpturen ontwikkelpotentieel op het gebied
van kunsthistorisch onderzoek. Vernieuwende
onderzoeksmethoden ten aanzien van
materiaal en techniek (centra voor onderzoek
in Keulen en Maastricht) zouden tot nieuwe
inzichten kunnen leiden betreffende productie
(kenmerken van ateliers en individuele
beeldensnijders en polychromeurs), distributie
en gebruik van dergelijke kunstvoorwerpen.
Er is te overwegen om onderzoek te laten
doen door studenten uit het wetenschappelijk
onderwijs.

Limburgs Museum

Collectievorming
Ter verbetering van kwaliteit en bruikbaarheid
van deze deelcollectie zal de komende
jaren gewerkt worden aan de afstoting van
beschadigde/incomplete en in veelvoud
voorkomende objecten. Dit betreft vooral
de verzameling devotionalia met betrekking
tot de religieuze praktijk ná 1900. Hierbij
dient gelet te worden op aanwezigheid van
goede alternatieven in de collectie. Om
de verzameling te complementeren wordt
er blijvend gelet op mogelijkheden tot
verwerving van aanvullende objecten zoals
kunstambachtelijk vervaardigde sculpturen en
devotionalia van vóór 1900.
Objecten van typisch Romaanse voorstellingen
uit de ontwikkeling van de Maaslandse
sculpturen in (13e - 14e eeuw) zitten
nauwelijks in de collectie. Met name een
Maaslandse Tronende Maria met Kind als
Zetel der wijsheid (Sedes Sapentia) is voor de
vaste presentatie gewenst. Voor de periode na
1500 is het wenselijk de collectie aan te vullen
met voorbeelden uit de belangrijke regionale
ateliers en specifiek regionale heiligen (eind
15e en 16e eeuw). Uit de latere perioden wordt
gezocht naar de populaire barokvoorstelling
van de heilige Jozef als vader en specifieke
regionale heiligen die populair werden tijdens
de hervorming van de katholieke kerk in de 17e
en 18e eeuw (zoals Sint Servaas).

Een ander belangrijk hiaat in de collectie
zijn objecten met betrekking tot het
productieproces van devotionalia. Goede
aanvullingen worden van belang geacht,
omdat in Limburg gedurende ruim een eeuw
een bloeiende industrie op dit vlak het heeft
bestaan (Cuypers & Stoltzenberg in Roermond,
Linssen en Derkx in Venlo). Om een goed
beeld te tonen van productie, afzet en gebruik
van devotionalia, moeten voorbeelden van
gipsen mallen worden verworven.
Ook een kleine collectie paramenten en
kazuifels van regionale oorsprong zou, in het
licht van de werkzame ateliers, op zijn plaats
zijn in de collectie van het Limburgs Museum.
Het is daarom ook van belang om de komende
jaren verder onderzoek te doen naar kerkelijke
middeleeuwse borduurkunst in Limburg. Een
mogelijke samenwerking met bijvoorbeeld
Museum de verborgen Schat van Simpelveld
kan hierin zeer interessant zijn.
Een nieuw aandachtsgebied vormt het
verzamelen van objecten met betrekking tot
andere godsdiensten in Limburg. Hier is tot
nu toe nog weinig structurele aandacht naar
uitgegaan. Maar het is, zeker in verband met
de herinrichting van de vaste presentaties in
het museum, gewenst om hier een actiever
wervingsbeleid op in te zetten.

In de 19e eeuw heeft Limburg een belangrijke
bijdrage geleverd aan de beeldhouwkunst.
De belangrijkste vertegenwoordiger van
beeldhouwkunst en meubels voor roomskatholieke kerken was het atelier van Cuypers
en Stoltzenberg uit Roermond. Ook hier zou
naar mogelijke verwervingen gekeken kunnen
worden.
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8.3.2 Economie: landbouw, industrie,
ambachten en handel
Deze deelcollectie bevat objecten die te maken
hebben, of iets vertellen over, beroepen en de
ontwikkeling van de economie in Limburg,
zoals in de landbouw, industrie, ambachten,
handel en overige dienstverlening. Voorbeelden
zijn een collectie landbouwwerktuigen, maar
ook ander gereedschap en objecten behorend
bij onder andere de mijnbouw, voedingsen aardewerkindustrie. De objecten zijn
overwegend afkomstig uit de periode 18751950.
Daarnaast omvat deze deelcollectie objecten
die te maken hebben met handel en die zijn
gebruikt voor het kopen, verkopen of ruilen
van producten, zoals maten, gewichten,
noodgeld, munten, gebruiksvoorwerpen om
handel mee te voeren en reclame-uitingen.
Deze objecten zijn veelal afkomstig uit de
periode tussen de 16e en 20e eeuw.
Collectiewaardering
De algemene waardering van deze deelcollectie
is doorgaans laag tot gemiddeld. De meeste
objecten zijn inwisselbaar en ook in andere
stedelijke verzamelingen of streekmusea in
Limburg vertegenwoordigd. Eén van de
bijzondere stukken in deze deelcollectie is het
gouden tientje van Willem II; het is schaars en
werd in 1842 in een kleine oplage (860 stuks)
geslagen.

Hetzelfde geldt voor de verzameling werktuigen
en gereedschappen. De meeste werktuigen en
gereedschappen zijn landbouw gerelateerd en
niet alle voor Limburg typische beroepstakken
in gelijke mate aanwezig. Door de beperkte
omvang en de hiaten is de ensemblewaarde
van de deelcollectie laag tot gemiddeld.
Deze deelcollectie bevat geen representatieve
doorsnede van de economische geschiedenis
in Limburg. Ook de verzameling maten,
gewichten en voorwerpen gebruikt tijdens de
handel, is niet omvangrijk.
Omdat landbouw, industrie, ambacht
en mijnbouw een belangrijke rol in het
cultuurhistorisch verleden van Limburg
speelden, is de cultuurhistorische waarde
van deze deelcollectie gemiddeld tot hoog.
Terwijl van weinig objecten contextinformatie
beschikbaar is, bieden de beroepsgerelateerde
objecten op maatschappelijk niveau een grote
identiteitswaarde. Vooral voor mensen die met
een van deze werksectoren in hun beroepsleven
in aanraking zijn gekomen.
Door intensief gebruik wijzen de objecten in
hogere mate (landbouw, ambacht, industrie)
en in mindere mate (handel) leeftijdsgebonden
gebruikssporen op. Hierdoor wordt de
fysieke conditie van deze deelcollectie laag
tot gemiddeld gewaardeerd. Zorgvuldig
geselecteerde objecten die in een te slechte staat
verkeerden werden in 2018-2019 volgens de
richtlijnen van de LAMO afgestoten.

De verzameling munten is vanuit het
Goltziusmuseum in de collectie van het
Limburgs Museum terecht gekomen en niet
doelgericht opgebouwd. Een aantal munten
zitten in meervoud in de collectie, van andere
zijn geen exemplaren aanwezig.
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Limburgs Museum

Ontwikkelpotentieel
Hoewel de landbouw- en industriegeschiedenis
voor sommige bezoekers een feest van
herkenning kan zijn, komt de collectie zo
goed als nooit uit het depot. Er zijn andere
streekmusea met bijzondere museale objecten
waar deze thema’s wel uitgebreid aan bod
komen en waar actief hierop verzameld wordt.
Samenwerking en afstemming met deze musea
in de provincie is daarom belangrijk.
Bijzondere munten van bijvoorbeeld goud
en zilver oefenen vanwege hun materiaal
aantrekkingskracht uit op de bezoeker.
Om deze belevingswaarde te verhogen
is contextinformatie belangrijk. Door
wetenschappelijk onderzoek of het raadplegen
van een deskundige zal de waardering verbeterd
kunnen worden.
Deze deelcollectie is qua onderwerp ook goed
vertegenwoordigd in de deelcollectie Bewegend
Beeld. Het is daarom van belang om na te gaan
waar thematische overlap zit; verschillende
verzamelgebieden kunnen elkaar immers
aanvullen.
Collectievorming
Handelsgerelateerde objecten hebben een
belangrijke cultuurhistorische waarde, omdat
ze een hoog informatiegehalte kunnen bieden.
Zo laten ze onder meer (handels)verbindingen
tussen steden, provincies en landen zien,
geven informatie over de economische
sector (van een provincie), de veranderende
geldwaarde en de muntcirculatie door de
jaren heen. Ook landbouw en verschillende
beroepstakken (zoals mijnbouw, keramische en
glas industrie) speelden een belangrijke rol in
het cultuurhistorische verleden van Limburg.
Daarom is het wenselijk om deze deelcollectie
naar een iets hoger niveau te brengen door
actief relevante objecten te verwerven.

De collectie munten is, met uitzondering
van Limburgse muntslag, een passieve
collectie. Een focus ontbreekt. Wellicht
kan een deel ervan afgestoten worden, op
voorwaarde dat het niet om een bodemvondst
gaat die informatie over geldroulatie kan
verschaffen. Vanwege het cultuurhistorisch
belang van de verzameling kan hieraan
echter doelgerichter gewerkt worden. Het
verbeteren van de verzameling noodgeld,
muntslag en muntgebruik in Limburg zullen
hierbij belangrijke actiepunten vormen.
Dit schept inzicht in territoriumvorming,
muntrecht en handelsrelaties. Het streefdoel
voor het Limburgs Museum hoeft geen
complete collectie te zijn. Een representatieve
verzameling uitbreiden is wel aan de orde.
Vanwege de complexiteit van het vakgebied
numismatiek (en muntcirculatie) zal een
samenwerking met een deskundige op dit
gebied wenselijk zijn, zoals met de Nederlandse
Bank in Amsterdam.

Reclamebord voor Laura Eierkolen, Laagcat, 1950 | 1970
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8.3.3 Politiek: bestuur, (militaire)
geschiedenis en openbare orde
In deze deelcollectie bevinden zich objecten
die iets vertellen over (de geschiedenis van)
het besturen van Limburg en Limburgse
steden. Voorbeelden zijn wapens, uniformen,
ambtssymbolen, statusobjecten, politiekallegorische uitbeeldingen, relatiegeschenken
en territoriale objecten. Ook niet-Limburgse
gidsobjecten vallen in de deelcollectie,
mits ze door hun informatiewaarde een
aanvulling zijn op de Limburgse context, zoals
een geborduurde zakdoek gemaakt in het
Oranjehotel door een vrouw uit Venlo.
Door de verwerving van de collectie Verscharen
in 2015 bevat de verzameling nu ook een
hoeveelheid Limburgse herdenkings- en
sierkeramiek.

Zegelstempel, 1360

Collectiewaardering
De waardering van de fysieke conditie van
deze deelcollectie is gemiddeld tot hoog. De
objecten hebben vaak gebruikssporen, dit is ter
benadrukking van hun authenticiteitsgehalte
over het algemeen niet bezwaarlijk.
Hoewel de collectie een grote tijdspanne
omvat (16e t/m 20e eeuw, enkele
collectiestukken dateren zelfs uit de 14e en
15e eeuw) is de verzameling ten aanzien van
objecttypes incompleet. Hierdoor wordt de
ensemblewaarde van de collectie gemiddeld
gewaardeerd.
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Hoewel de collectie ten opzichte van andere
deelcollecties relatief klein is, bevat ze een
aantal bijzondere stukken, die een duidelijke
relatie hebben met historische gebeurtenissen,
locaties, personen of elders gelinkt zijn aan de
Limburgse geschiedenis. Hierdoor wordt deze
collectie op historisch vlak als gemiddeld tot
hoog beoordeeld.

Door de op de objecten aangegeven
plaatsnamen, jaartallen of wapens (etc.) zijn de
stukken goed te classificeren. Van veel objecten
is contextinformatie beschikbaar. Hierdoor
krijgt de collectie ten aanzien van herkomst een
gemiddelde tot hoge waardering.
Aan de politieke geschiedenis van de provincie
Limburg wordt in de vaste presentatie specifiek
aandacht besteed. Wapens en ridders hebben
een hoge belevenis- en sensatiewaarde bij
bezoekers.
Tot slot zitten er zitten objecten in deze
deelcollectie met een hoge artistieke waarde,
zoals de verschillende wapens of penningen.
De penningcollectie van de gebroeders Wiener
is de belangrijkste collectie van dit soort in
Nederland en de tweede in de wereld; zowel
de ensemble- en zeldzaamheidswaarde als de
waardering op artistiek niveau van deze serie is
hoog.
Ontwikkelpotentieel
Een aanzienlijk deel van deze deelcollectie
komt uit de bruikleen van het Limburgs
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
(LGOG). Om de informatiewaarde te verhogen
is het van groot belang om meer informatie te
verzamelen met betrekking tot deze objecten.
Deze stadshistorische objecten in de historische
collectie van het LGOG bevatten nauwelijks
context- en/of herkomstgegevens.

Limburgs Museum

Collectievorming
Door het verzamelbeleid van het voormalige
Goltziusmuseum is de stad Venlo is in deze
deelcollectie het meest vertegenwoordigd.
Het verwerven van Limburg brede objecten
heeft daarom prioriteit. Door ook objecten
uit de rest van Limburg te verwerven kan
er een completer beeld van de geschiedenis
worden verteld. Er dient verder onderzocht
te worden wat belangrijke hiaten zijn en
hoe deze opgevuld kunnen worden om tot
een representatieve collectie te komen die
betrekking heeft op heel Limburg. Dit is echter
een moeilijke opgave, omdat de objecten
vaak deel uitmaken van andere stedelijke
verzamelingen. Afstemming en samenwerking
met collega musea in de provincie is daarom
van groot belang.
Verder kan in algemene zin worden gesteld
dat een hiaat bestaat op het gebied van
portretten van overheid (feitelijk behorend tot
de deelcollectie Schilderijen), ambtssymbolen,
statusobjecten, politiek-allegorische
uitbeeldingen en territoriale objecten. Hierbij
gaat het om alle Limburgse steden. Ook met
oog op de herinrichting van de vaste presentatie
zal het onderzoek en aanvullende objecten
wenselijk en belangrijk zijn. Voor wat betreft
Venlo zal enkel nog worden verworven als het
om kernobjecten uit de geschiedenis van Venlo
gaat.
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8.3.4 Dagelijks leven: eten en koken
Eten en koken is bij velen een geliefd
onderwerp. Gebruiken en gewoonten die
hiermee te maken hebben vertellen over sociale
en maatschappelijke aspecten in de Limburgse
samenleving. Deze deelcollectie omvat alles wat
te maken heeft met eten en koken: serviezen,
glazen, bestek, potten, pannen en (elektrische)
keukenapparaten, tafellakens en overig
kookgerei.
De kern van deze deelcollectie wordt gevormd
door de verzameling die in 1982 door het
toenmalige Goltziusmuseum is verworven
van mevrouw Brigitte ten Kate-von Eicken.
Dankzij de aankoop van een verzameling
keramische objecten uit voornamelijk
Midden- en Noord-Limburg in 2005 (collectie
Verscharen), kon deze deelcollectie zowel op
kwalitatief als kwantitatief niveau worden
verrijkt. Hierdoor heeft de collectie nu een
groter 'Limburg-gehalte'.
Collectiewaardering
De waardering van de fysieke conditie van
deze deelcollectie is gemiddeld tot hoog.
De objecten hebben leeftijdsgebonden
gebruikssporen, maar ter benadrukking van
hun authenticiteitsgehalte is dit over het
algemeen wenselijk.
De collectie Ten Kate focust op de tijdsperiode
tussen eind 19e en begin 20e eeuw en is daarin
vrijwel compleet. Van sommige objecten zijn
voldoende voorbeelden in de collectie dat
een typologische ontwikkeling kan worden
getoond. Mevrouw Ten Kate-von Eicken
publiceerde er begin jaren 1980 ook over met
de uitgaven 'Keukengerei rond 1900' en 'Email
für Haushalt und Küche'. De meesten objecten
uit de collectie Ten Kate zijn niet specifiek
Limburgs maar wel kenmerkend voor de
verschillende periodes van het huishoudelijke
leven in Limburg, hierdoor zijn
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het zogenaamde gidsobjecten die een algemeen
verhaal vertellen.
Bij de in 2005 verworven collectie Verscharen
ligt de focus alleen op in Limburg vervaardigde
objecten. Hetzelfde geldt voor de tinnen,
zilveren en glasobjecten in deze deelcollectie,
die op verschillende plaatsen in Limburg
werden vervaardigd. Hierdoor kan de collectie
op het vlak van historische spreiding (in
Limburg) en informatiewaarde gemiddeld
worden gewaardeerd. Veel objecten uit de
collectie Verscharen zijn vervaardigd van kleine
tot middelgrote keramiekbedrijven en zijn
anders dan de objecten uit de collectie Ten
Kate alleen in geringere mate representatief
voor het 'algemene huishoudelijk leven' in
Limburg. Ze geven wel een goed overzicht
van de kleiwarenindustrie en ambachtelijke
sierkeramiek in Noord- en Midden-Limburg.
Hoewel de emotionele waarde van deze
deelcollectie echter gemiddeld tot hoog is,
is een groot gedeelte van de objecten niet
zeldzaam of uniek. De presentatie van deze
objecten is voor een breed publiek vaak wel
een feest van herkenning, met name voor
mensen met een Nederlandse of Westerse
achtergrond. Aan de invloed van migranten
op de Nederlandse eetcultuur werd binnen de
collectie tot nu toe minder aandacht besteed.
Hierdoor is de herkenningswaarde voor
Limburgers met migratieachtergrond naar
verhouding klein.

Limburgs Museum

Ontwikkelpotentieel
De deelcollectie is over het algemeen in een
vrij goede staat, hoewel bij een groot deel
ervan kleine, technische mankementen moeten
worden hersteld. De collectie wordt regelmatig
gecontroleerd op roestvorming en zo nodig
geneutraliseerd.
De collectie Verscharen is volledig
geïnventariseerd: alle keramische objecten zijn
gefotografeerd en geregistreerd. De objecten
bevindt zich echter nog geheel in het depot
omdat deze collectie ook selectie en ordening
behoeft. Door het grote aantal objecten (ruim
4000) geeft de collectie geen representatief
beeld van de verhouding en ontwikkeling
van de verschillende ateliers en keramisten
in Noord-Limburg. Een literatuur- en
collectieonderzoek is hierbij noodzakelijk om
een weloverwogen selectie te kunnen maken
van zowel de objecten als de documentatie.
Hierdoor zal de contextinformatie worden
vergroot en kan een goed onderbouwd
overzicht en inzicht worden verkregen in de
ontwikkelingen van de Limburgse ateliers en
keramisten.
Collectievorming
Aangezien er van een aantal objectsoorten
uit de 19e en 20e eeuw een veelheid aan
voorbeelden is (collectie Ten Kate), kunnen
objecten in aanmerking komen voor afstoting.
Andere periodes zijn onderbelicht: keukengerei
van vóór 1800 en na 1970 is slechts in beperkte
mate in de collectie aanwezig en zal voor
verwerving in aanmerking komen. De waarde
van de collectie kan worden verhoogd door
de tijdsperiode op te rekken door een selectief
aantal gidsobjecten op te nemen. Eerder
periodes geven wellicht specifiekere informatie
over het huishoudelijke leven in Limburg.

In de tijd voor de industrialisatie werden
objecten ambachtelijk vervaardigd en geven
daarom meer informatie over de daadwerkelijke
streekgebonden behoeftes van de tijd. Door de
opkomende massaproductie werden objecten
gestandaardiseerd.
Aangezien de herkomst van de objecten uit
de collectie Ten Kate onbekend is, is het extra
belangrijk om daar bij de selectie van nieuwe
aanwinsten aandacht aan te besteden.
Ook het verzamelen van objecten die de
invloed van migranten op de Nederlandse
eetcultuur laat zien, zal een nieuw
aandachtsgebied binnen deze collectie moeten
worden.

Koffiekan, St Servais, 1876 | 1998
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8.3.5 Dagelijks leven: wonen en huisraad
Deze deelcollectie belicht een onderdeel van
het dagelijks leven en kent een grote diversiteit
als het gaat om functionaliteit. Ze bevat
meubelstukken (zoals kasten, kisten, tafels,
stoelen), inrichting (zoals uurwerken, lampen,
wandborden) en huishoudelijk textiel (zoals
bedlinnen, handdoeken, wandkleden). Maar
ook architecturale elementen (zoals dakpannen,
gevelstenen, haardstenen, brievenbussen) vallen
binnen deze deelcollectie.
Een belangrijk deel van deze deelcollectie
bestaat uit meubelstukken die uit verschillende
collecties afkomstig zijn. Uit het voormalige
Goltziusmuseum zijn nog veel stijlmeubels
aanwezig uit de periode 1650-1800. De
collectie Westendorff betreft klassieke 18e en
19e -eeuwse meubels en kisten verworven door
mevr. Westendorff in de Nederlands-Duitse
grensregio van Midden- en Noord-Limburg.
En in de collectie van het Limburgs Geschieden Oudheidkundig Genootschap (LGOG) zijn
veel objecten uit Zuid-Limburg aanwezig.
Collectiewaardering
Meubels zijn essentieel voor de beeldvorming
van het dagelijks leven in een historische
periode. In 2013 is het resterende deel van de
meubelcollectie van het Limburgs Geschieden Oudheidkundig Genootschap uit het
Bonnefantenmuseum overgebracht naar het
Limburgs Museum. Met de verzamelingen
afkomstig van LGOG en mevrouw Westendorff
heeft het Limburgs Museum een goede
kerncollectie Limburgse meubels uit de periode
1650-1800. Hoewel de collectie een aantal
Limburgse meubelstukken bevat heeft het
Limburgs Museum van het grootste gedeelte
geen herkomst- en contextinformatie, waardoor
de collectie op vlak van informatiewaarde laag
tot gemiddeld wordt gewaardeerd. In Limburg
zijn er echter geen vergelijkbare collecties.
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Hierdoor is de collectiewaardering van deze
deelcollectie wat betreft zeldzaamheid en
representatie over het algemeen gemiddeld tot
hoog.
Objecten als lampen en uurwerken vertellen
veel over de manier van wonen. Ook het
huishoudelijk textiel zoals bedlinnen en
tafellakens verbeelden de gebruiken en
gewoonten in de samenleving. Niet alle
objecten zijn typisch Limburgs. Het zijn ook
veel zogenaamde gidsobjecten die een tijdsbeeld
vertegenwoordigen en hierdoor een hoge
informatiewaarde hebben.
Ontwikkelpotentieel
Aan een aantal objecten uit deze deelcollectie
moeten conserverende handelingen worden
verricht. In het verleden zijn er bijvoorbeeld
vele kasten uit elkaar gehaald om ruimte
te besparen in de depots. Maar de wens
is om deze kasten weer op te bouwen
en presentabel te maken. Ook kleinere
conserveringswerkzaamheden, zoals loszittend
fineer of onderdelen vastzetten, kunnen binnen
het museum uitgevoerd worden om de objecten
in goede staat te houden.
Verder zou wat betreft de meubels en
woonaccessoires van LGOG archiefonderzoek
gedaan kunnen worden om de collectiegegevens
met herkomst- en contextinformatie aan
te vullen. Onderzoek naar de Limburgse
meubelindustrie van 1750-2000 is, voor zover
bekend, nog niet gedaan. Dit zou echter een
goed overzicht kunnen bieden en prioriteiten
voor acquisitie en afstoting helpen benoemen.

Limburgs Museum

Collectievorming
In de huidige presentaties en ook in de
acquisitie ligt de nadruk op regionale meubels
en architectonische elementen. Maar door
presentatiedenkbeelden uit de jaren 1960,
gericht op de inrichting van stijlkamers, heeft
het voormalige Goltziusmuseum veel nietregionale meubels verzameld. Deze zijn niet
op hun plaats binnen de collectie van het
Limburgs Museum, omdat ze geen aansluiting
hebben met de drie themalijnen van het
museum. Eerder werden daarom al objecten
herplaatst op andere gerenommeerde locaties
door middel van een langdurig bruikleen, zoals
in Kasteel Arcen.

In de huidige collectie ontbreken voorbeelden
van de 20e-eeuws Limburgse meubelindustrie,
waaronder nationaal topdesign, zoals Artifort,
Leolux en de Genneper Molen. Gezien de hoge
internationale waardering van dit Limburgs
topdesign is dit een belangrijk in te vullen
hiaat.
Bovendien was kunstwerkplaats Cuypers &
Co/Cuypers en Stoltzenberg in de 20e eeuw
een belangrijk bedrijf gespecialiseerd in het
maken van beeldhouwkunst en meubelstukken
voor rooms-katholieke kerken. Hiervan zit
slechts één stoel in de collectie. Eventueel
kunnen nog andere meubels van dit bedrijf
worden verworven of in bruikleen worden
genomen. Het archief van het Bureau Cuypers
(met ontwerptekeningen) is in bezit van Het
Nieuwe Instituut en is voor het Limburgs
Museum een waardevolle bron van informatie.
De collectie uurwerken kan kwalitatief
geconcentreerd worden. Niet essentiële
objecten kunnen afgestoten worden en hiaten
zouden opgevuld moeten worden. Zo zijn
er geen voorbeelden aanwezig uit MiddenLimburg en de collectie bevat weinig hangende
uurwerken.

Schommelstoel, 1900
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8.3.6 Dagelijks leven: kleding en accessoires
De wijze waarop men zich kleedt, geeft
inzicht in een tijdsbeeld en zegt veel over
sociale en economische aspecten in de
samenleving. Kleding is daarom beeldbepalend
en een belangrijke informatiedrager voor
de cultuurhistorische geschiedenis van het
dagelijkse leven door de jaren heen (uiting
van levensbeschouwingen, sociale normen,
levensstandaard, rituelen, technische
ontwikkelingen etc.).
Deze deelcollectie belicht een essentieel
onderdeel van het dagelijks leven in Limburg.
Het omvat voornamelijk kledingstukken
uit de 19e (2de helft) en 20e eeuw, zoals
vrijetijdskleding, rouw- en feestkledij, nachten huiskleding voor dames, heren en kinderen.
Kleding van bekende modehuizen of haute
couture hebben hier geen zwaartepunt.
Ook ligt de focus van deze deelcollectie niet
uitsluitend op ontwerpen en mode gefabriceerd
of ontworpen in Limburg, maar ook op
zogenaamde gidsartefacten, kenmerkend voor
een specifieke periode in (onder meer) Limburg
en het Limburgse straatbeeld, inclusief de
recentere periode.
Heel bijzonder is dat door de aanwinst van
de collectie Linskens in 2020 nu ook een
grote verzameling streekgebonden kleding en
toebehoren uit Noord- en Midden-Limburg tot
deze deelcollectie behoort.
Niet tot deze deelcollectie behoren de
items die dankzij hun specifieke functie bij
andere deelcollecties zijn ondergebracht.
Voorbeelden zijn carnavalskostuums, militaire
uniformen en religieuze kleding. Tevens zijn
de meeste accessoires uit de 16e en 17e eeuw
bodemvondsten en vallen daarom onder de
archeologische deelcollecties.
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Collectiewaardering
De kledingstukken en accessoires hebben
vaak leeftijdsgebonden gebruikssporen, maar
verkeren over het algemeen in goede staat. Deze
deelcollectie is met behulp van vrijwilligers
uitstekend geregistreerd en wordt goed
materieel verzorgd. Hierdoor wordt de fysieke
toestand van deze collectie gemiddeld tot hoog
gewaardeerd.
De verwerving van een unieke collectie
streekgebonden kleding uit Noord- en MiddenLimburg van verzamelaar Harrie Linskens in
2020 heeft voor deze deelcollectie een enorme
meerwaarde opgeleverd. De collectie bevat nu
een aantal unieke exemplaren en bijhorende
sieraden en is uniek in zijn soort.
De collectie is representatief wat betreft
traditionele Limburgse kleding van 1850 –
1950 een heeft een grote cultuurhistorische
waarde. Kleding van vóór 1850 is in
mindere mate aanwezig en ook wat betreft
de gidsartefacten zijn niet alle periodes
en objectsoorten in gelijke mate in deze
deelcollectie vertegenwoordigd. De
ensemblewaarde wordt hierdoor gemiddeld tot
hoog gewaardeerd.
Ontwikkelpotentieel
Met name de streekgebonden kleding in
Limburg uit de collectie Linskens heeft veel
potentie voor toekomstige tentoonstellingen.
Het geeft een representatief en uniek beeld over
de geschiedenis van Limburg. Deze collectie
komt daarom ook in aanmerking om door
middel van verder (wetenschappelijk)onderzoek
verdiept te worden, zodat de informatiewaarde
nog groter wordt. Hierbij zal het bijbehorende
documentatiemateriaal van de verzamelaar
ondersteunend zijn.

Limburgs Museum

Collectievorming
Het museum wordt zeer regelmatig door
particulieren benaderd met aanbod dat binnen
deze deelcollectie valt. Het aanbod wordt
gelegd naast de al aanwezige collectie en meer
dan eens blijkt het aangeboden materiaal al
aanwezig te zijn in de collectie. Het opvullen
van hiaten lukt slechts in een enkel geval. In
deze deelcollectie zijn er veel gidsobjecten
waarvan niets bekend is of waarvan veel
voorbeelden in de collectie aanwezig zijn.
Hiervan moet overwogen worden of objecten
afgestoten dienen te worden, of eventueel
elders ondergebracht kunnen worden. Het zou
verder overwogen kunnen worden om kleding
van andere in Limburg gevestigde culturen
aan te schaffen, om de invloed hiervan op de
Nederlandse kledingstijl te onderzoeken en te
presenteren.
Ook wat betreft de gidsartefacten dient
gestreefd te worden naar een representatieve
verzameling van heren-, dames en
kinderoutfits, zowel dagelijks leven als
feestkleding, per decennium of per periode.
Gesteld kan worden dat kleding van vóór 1850
en verschillende objectsoorten/periodes uit de
19e en 20e eeuw onvoldoende of niet in de
collectie zijn vertegenwoordigd. Er is een goed
overzicht van de collectiestukken beschikbaar
die als handleiding kan dienen voor het vullen
van specifieke hiaten.

Bruidsjurk van parachutestof, 1945
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8.3.7 Dagelijks leven: spelen en leren
Spelen en leren is belangrijk voor jong en
oud. Deze deelcollectie belicht op dit vlak een
onderdeel van het dagelijks leven. De collectie
omvat uiteenlopende soorten speelgoed:
poppen en toebehoren, blikken speelgoed,
gezelschapsspellen, miniatuurfiguurtjes,
poppenhuizen, constructiespeelgoed, miniatuur
huisraad, en speelgoedauto’s en -vliegtuigen.
Maar ook onderwijs gerelateerde objecten
zoals leesplankjes, schoolplaten en schooltassen
behoren tot deze deelcollectie. Net als bij
de deelcollectie ‘Dagelijks leven: kleding en
accessoires’ ligt de focus bij deze deelcollectie
niet uitsluitend op speelgoed dat is gebruikt
of gefabriceerd in Limburg, maar eveneens op
zogenaamde gidsartefacten, kenmerkend voor
een specifieke periode in (onder meer) Limburg
inclusief de recentere periode.

Merendeels hebben de objecten echter
geen Limburgse context; sommige zijn zelfs
afkomstig uit het buitenland. Toch heeft deze
deelcollectie zeker een hoge cultuurhistorische
en museale waarde en is een essentieel
onderdeel van de geschiedenis van het
dagelijkse leven, ook in Limburg.
Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van
deze collectie in tentoonstellingen. De
belevingskwaliteit en herkenningswaarde
hiervan is voor jong en oud in hoge mate
aanwezig.
De waardering van de fysieke conditie is
gemiddeld tot hoog. De objecten wijzen
leeftijdsgebonden gebruikssporen op. Ter
benadrukking van hun authenticiteitsgehalte is
dit over het algemeen niet bezwaarlijk.

Archeologisch speelgoed is niet in deze
deelcollectie ondergebracht, maar is terug te
vinden in de archeologische deelcollecties.
Collectiewaardering
De meesten objecten uit deze collectie dateren
uit de tweede helft van de 19e en de 20e
eeuw, voornamelijk tot de jaren '70 (collectie
Limburgs Volkskundig Centrum). Speelgoed
van vóór 1800 bevindt zich nauwelijks in deze
deelcollectie. Hierdoor bevat de deelcollectie
geen representatieve doorsnede van de
geschiedenis van het speelgoed en heeft een
gemiddelde ensemblewaarde.
Hoewel de verzameling enkele bijzondere
stukken bevat en ook objecten die
gelinkt kunnen worden aan de specifieke
cultuurgeschiedenis van Limburg (zoals
speelgoed-altaartjes en objecten gemaakt van
Limburgse tinnegieters of keramiekbedrijven)
zijn de meeste collectiestukken niet uniek noch
zeldzaam.
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Teddybeer, 1930 | 1935

Limburgs Museum

Ontwikkelpotentieel
Het streefdoel voor het Limburg Museum
hoeft niet een unieke verzameling speelgoed en
educatieve objecten te zijn. Het streven naar
een voor Limburg representatieve verzameling
is echter wel aan de orde. Er moet nagegaan
worden welke acties hiervoor nodig zijn, waar
de hiaten zitten en hoe deze opgevuld kunnen
worden. Dit onderzoek kan bijvoorbeeld
gebeuren in de vorm van een onderzoek voor
een masteropleiding.
Collectievorming
Op dit terrein wordt momenteel passief
verzameld. De deelcollectie op zich kan
echter nog veel beter uitgebouwd worden.
Aanvullende objecten met Limburgse context
(zoals miniatuurauto’s van Efsi, handgemaakt
speelgoed, speelgoed gerelateerd aan mijnbouw
etc.) en speelgoed van vóór 1800 zijn
wenselijk. Hierdoor zou de cultuurhistorische
waarde van de collectie verhoogd kunnen
worden. Speelgoed is de spiegel van de
samenleving en het thema leent zich goed voor
presentaties. Een voor Limburg representatieve
speelgoedcollectie is dan bijzonder waardevol.
Ook in verband met de herinrichting van
de vaste collectie zal hier actief aan gewerkt
moeten worden. Afstoting is voor deze
deelcollectie vooralsnog niet aan de orde.

Schooltas, 1750 | 1850
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8.3.8 Verenigingsleven
Limburg kent een rijk verenigingsleven.
Naast het vieren van carnaval, hebben sport
(voetbal, fietsen/wielrennen, beugelen etc.), de
schutterij en het muziekleven (harmonieën &
fanfaren) een lange traditie in de Limburgse
vrijetijdsbesteding. Zo omvat deze deelcollectie
verschillende objecten die te maken hebben
met het verenigingsleven in Limburg:
carnaval gerelateerde objecten zoals kostuums
en affiches, bokalen, onderscheidingen,
muziekinstrumenten en objecten voor het
beoefenen van sport. Tradities en gebruiken
zijn diep geworteld in het verenigingsleven.
Hierdoor biedt deze collectie veel potentie voor
immaterieel erfgoed. Hoewel veel Limburgers
lid zijn van een vereniging, behoort het niet
tot het dagelijks leven van iedere Limburger.
Daarom valt deze deelcollectie niet onder de
categorie `Dagelijks leven’.
Collectiewaardering
Momenteel wordt een groot gedeelte
van deze deelcollectie gevormd door aan
carnaval gerelateerde objecten, voornamelijk
uit de periode 1960-1990. Het Limburgs
Museum beheert de collectie van Stichting
Carnavalsmuseum. De cultuurhistorische
waarde van deze carnavalscollectie ligt in
het feit dat het Limburgs Museum i.s.m.
Stichting Carnavalsmuseum de enige instelling
in Limburg is die op dit terrein en op deze
schaal bewaart. Veel objecten zijn speciaal
gemaakt voor verenigingen en/of bepaalde
evenementen; in die zin zijn de objecten uniek.
De emotionele waarde van de collectie is hoog
voor de leden van carnavalsverenigingen.
Ook is de herkenningswaarde voor veel
Limburgers hoog, maar hoewel carnaval een
feest is dat nog steeds actief gevierd wordt,
heeft een historische carnavalscollectie op
zich een lage belevingswaarde. Het vieren
van carnaval is een beleving die vaak moeilijk
te vereenzelvigen is met het bekijken van
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provincie brede historische verzamelingen.
Het is niet makkelijk om die ervaring over
te brengen via een (historische) presentatie.
Door het leggen van dwarsverbanden met de
filmcollectie kan de belevingswaarde echter
verhoogd worden. Het is wenselijk om met het
bestuur van die stichting het collectiebeleid
(bewaren, studiecollectie, exposeren en
afstoting) in de toekomst af te stemmen op
de ontwikkelingsplannen van het Limburgs
Museum, zodat deze collectie optimaal tot haar
recht kan komen.
In het algemeen kan gesteld worden dat
de beeldende kwaliteit van de objecten in
deze deelcollectie erg divers is. Sommigen
vertonen een hoge artistieke waarde (vaandels,
vlaggen, medailles en schutterszilver), maar
het merendeel zijn door amateurs vervaardigd
en heeft een lage artistieke kwaliteit.
Laatstgenoemden laten wel een ‘volkse
creativiteit’ zien en geven informatie over de
veranderende productiemogelijkheden en
technische ontwikkelingen door de jaren heen.
Ontwikkelpotentieel
Het Limburgs Museum beheert ook een grote
verzameling vaandels van diverse Limburgse
verenigingen. Een aantal jaren geleden
heeft het Limburgs Museum deelgenomen
aan een groot conserveringsproject van het
Sociaal Historisch Centrum Limburg. Een
belangrijke cultuurhistorische verzameling van
vaandels uit Limburgs is destijds in bruikleen
bij het Limburgs Museum ondergebracht.
De komende jaren zal rond de vlaggen en
vaandels een nieuw project gestart worden
in samenwerking met Sociaal Historisch
Centrum Limburg. Hierbij is het doel om
op een verhalende manier meer content rond
de vlaggen en vaandels digitaal toegankelijk
te maken voor publiek. Idealiter wordt ook
voor de met name op Venlo gerichte collectie
broederschapsvaandels deze inhaalslag gemaakt.

Limburgs Museum

Pas dan ontstaat er een collectie die qua
diversiteit representatief is voor Limburg
en qua breedte beeldbepalend is voor lokale
gemeenschappen.

Dit zou meer evenwicht aan de collectie
kunnen brengen. Exacte hiaten en speerpunten
moeten vooraf preciezer in kaart gebracht
worden.

De objecten in deze deelcollectie
worden gekenmerkt door uiteenlopende
materiaalsoorten. Daarom wordt de waardering
van de fysieke conditie op gemiddeld geschat.
Objecten van harde materialen zoals bekers,
medailles, schutterszilver, beelden etc. bevinden
zich in goede staat; affiches en andere kwetsbare
objecten vertonen deels duidelijke sporen
van gebruik. De papieren stukken (affiches
en folders) uit de carnavalscollectie vertonen
deels duidelijke sporen van gebruik en vergen
een betere materiële verzorging. Het is te
overwegen om een selectie van passe-partouts te
voorzien.

Wat betreft het deelthema Carnaval is
de collectie voor de periode 1960-1990
representatief, maar het Limburgs Museum
heeft geen objecten uit een verder of jonger
verleden. Deze zijn in geringe mate aanwezig
in de collecties van carnavalsverenigingen.
Verder zou de verwerving van één of meerdere
‘topstuk(ken)’ een waardevolle aanvulling
kunnen zijn om zowel de historische/
cultuurhistorische waarde van deze collectie
te verhogen en de collectie ook voor nietLimburgers enigszins aantrekkelijk te maken.
Te denken valt bijvoorbeeld aan een object/
attribuut van wielrenner Wim Schepers (19431998) en/of Lex Uiting (uit zijn tijd als prins
carnaval in Venlo, 2017) etc.

Ook andere aan carnaval gerelateerde objecten
vragen extra aandacht in verband met het
voorkomen van vreemde materialen. Modellen
van pronkwagens en uitdossingen worden
vaak tot stand gebracht met behulp van niet
traditionele materialen, zoals papier-maché of
purschuim, en hiervan is de 'houdbaarheid' op
middellange termijn niet altijd duidelijk. Nader
onderzoek hiernaar is daarom zeer wenselijk
om ook deze objecten in de toekomst veilig te
stellen.
Collectievorming
De deelcollectie Verenigingsleven bevat op
dit moment vooral carnaval gerelateerde
objecten. Representatieve objecten voor het
verenigingsleven van sport en muziek zijn
slechts incidenteel aanwezig. Om een breder
beeld van het rijke verenigingsleven in Limburg
te kunnen schetsen, zou de verwerving
van (historische) objecten van sport- en
muziekverenigingen daarom overwogen
moeten worden.

Binnen de carnavalscollectie bevinden
zich van een aantal objectsoorten, zoals
medailles en memorabilia, een veelheid aan
voorbeelden. Een deel kan worden geselecteerd
en de mogelijkheid kan worden onderzocht
om ze te laten opnemen in plaatselijke
verenigingspresentaties. Met de komst van
nieuwe Limburgers is voor deze deelcollectie
een nieuw verzamelterrein ontstaan, dat nog
ontgonnen moet worden: het verenigingsleven
van nieuwe Limburgers.
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9. Colofon & beeldverantwoording
Collectiebeleidsplan Limburgs Museum 2021-2025
Tekst:
Bibi Beekman | conservator archeologie
Frank Holthuizen | conservator bewegend beeld
Marieke van Meer | manager collecties
Kirstin Römer | conservator cultuurgeschiedenis
Jos Schatorjé | adviseur
Redactie:
Marieke van Meer | manager collecties
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Limburgs Museum

65

Collectiebeleidsplan 2021-2025

