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Mensen inspireren 
en met elkaar 
verbinden, dat is 
toch het mooiste 
wat er is.
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1. Inleiding
Verrassend én verfrissend. Eigenzinnig én prikkelend. Het  
Limburgs Museum heeft schwung. Met bezieling wekken we de 
geschiedenis van Limburg tot leven. Het Limburgs Museum is  
Van ós, Voor iedereen. Ons museum is er voor alle Limburgers, voor 
iedereen met nieuwsgierigheid naar Limburg en voor iedereen die 
geïnteresseerd is in meerstemmige verhalen over traditie en toekomst. 
Iedereen die zoekt naar prikkelende tentoonstellingen over Limburg 
en de vertaling hiervan in erfgoed en kunst is bij het Limburgs Museum 
op zijn plek. 
 
Het Limburgs Museum is in beweging. De wereld is immers constant in beweging en dus 
blijven ook wij ons ontwikkelen! Ons nieuwe motto Van ós. Voor iedereen. verbindt onze 
Limburgse cultuurhistorie met iedereen. We delen de Limburgse cultuur en gastvrijheid 
graag met zoveel mogelijk mensen. Ons nieuwe logo geeft de dynamiek van de Maas  
weer, de rivier die ons letterlijk verbindt met de rest van de wereld. En die, net als wij,  
altijd in beweging is. 
 
2021 was wederom door de corona lockdowns een bijzonder jaar. Pijnlijk, omdat we 
vanwege de lockdowns een half jaar lang geen bezoekers fysiek in het museum konden 
ontvangen, maar hen hebben we online tijdens lockdowns wel bereikt. Een bevestiging 
van de meerjarenstrategie gebaseerd op de drie-eenheid van het Limburgs Museum: het 
Limburgs Museum in Venlo, het Limburgs Museum op Locatie en het Online  
Limburgs Museum. 
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Met deze ‘drie musea’ strategie, drie sterke merken van en voor Limburg, bereiken we een 
groter en meer divers publiek door geheel Limburg, Nederland en Noordrijn-Westfalen. Een 
krachtige drie-eenheid. De drie musea bieden het publiek ieder aantrekkelijke, exclusieve 
content, toegespitst op de behoeftes van de bezoekers. Het Limburgs Museum in Venlo, 
Limburgs Museum op Locatie en het Online Limburgs Museum zijn zo ingericht dat ze 
aanvullend zijn op elkaar en de bezoeker ook stimuleren om alle drie de musea te beleven. 

2021 was een bijzonder jaar, omdat het ook een heel succesvol jaar was voor het Limburgs 
Museum. Alle key performance indicators zijn (ruim) behaald, ook de bezoekersdoelstelling 
voor de periode dat we wel open mochten zijn. In 2021 is de 1e fase van de verbouwing 
binnen planning en nagenoeg binnen budget gerealiseerd. Het Limburgs Museum 
biedt bezoekers nu een groene en gastvrije entree en het heropende tankstation met 
horecavoorziening is de centrale blikvanger en ontmoetingsplek van het Museumkwartier 
aan de Keulsepoort in Venlo. De nieuwe koers van het Limburgs Museum hebben we in 2021 
vertaald in een scherpere positionering en een geheel nieuwe huisstijl en website.   
 
Het Limburgs Museum was en is financieel gezond. Dankzij de corona steunmaatregelen en 
cultureel ondernemerschap sluiten we het jaar met een positief financieel resultaat af. In 
2021 zijn weer grote stappen gezet als cultureel ondernemer met een substantiële stijging 
van de fondsenwerving, groei van onze Businessclub en een geheel nieuwe Museumwinkel, 
Museumcafé en een extra horecavoorziening.  
 
De externe respons van stakeholders en bezoekers op de nieuwe koers met de vele nieuwe 
initiatieven van het Limburgs Museum is zeer positief. We voelen ons gesteund dat de 
groei en de potentie van het museum in zowel lokaal, provinciaal, landelijk en Euregionaal 
verband wordt onderkend. De inhoudelijke koers is goed en daar houden we aan vast. 
Bezoekers en stakeholders merken dat de impact van het museum groter aan het worden 
is in de samenleving en zien de potentie.  
 
Grote dank aan het hele team van het Limburgs Museum voor de flexibiliteit, loyaliteit en 
inzet. Samen maken we dit succes mogelijk. 
 
 
Bert Mennings 
Directeur 
 
 

Van ós. Voor iedereen. 
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Het Limburgs Museum wordt bestuurd volgende het Raad van Toezicht-model, waarbij 
de directie verantwoordelijk is voor de dagelijkse sturing en de Raad van Toezicht toeziet 
op het beleid van de directie. De Raad van Toezicht beoogt met haar functioneren bij te 
dragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Limburgs Museum. De Raad ziet 
erop toe dat het Limburgs Museum de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, waarbij de 
bezoeker centraal staat. In het voorliggende jaarverslag wordt stilgestaan bij onderwerpen 
die in het bijzonder de aandacht van de Raad hebben gehad.

2021 is wederom een bijzonder jaar geweest, omdat bijna het hele jaar in teken van de 
COVID-19 pandemie stond. Door de maatregelen van het kabinet om de gezondheid 
van de bevolking te beschermen is het museum weer bijna een half jaar dicht geweest. 
Dit heeft zijn weerslag gehad op de hele organisatie. De Raad van Toezicht heeft zich 
regelmatig laten informeren over de voortgang en impact van deze pandemie op de 
organisatie en medewerkers gecomplimenteerd over hun veerkracht en schwung.

De Raad van Toezicht heeft in 2021 zes reguliere vergaderingen gehad, namelijk 11 
februari, 22 april, 23 juni, 9 september, 21 oktober en 9 december. Daarnaast is op 8 juni 
de auditcommissie bijeengekomen. Op 27 juli heeft de Raad van Toezicht de recent 
aangetreden gedeputeerde voor cultuur mevrouw van Toorenburg ontvangen voor een 
werkbezoek aan het Limburgs Museum, gevolgd door een bestuurlijk overleg op 14 oktober. 
Op 4 november was er een informele meeting van het bestuur en directie van Museum van 
Bommel van Dam en de Raad van Toezicht en directie van het Limburgs Museum om de 
goede onderlinge samenwerking te ondersteunen.

We voelen ons gesteund doordat de groei en de potentie van het museum in zowel lokaal, 
provinciaal, landelijk en Euregionaal verband wordt onderkend. We zijn blij dat de provincie 
de ambities van het Limburgs Museum ondersteund en we de mogelijkheid krijgen om de 
ingezette koers voor de komende jaren te gaan realiseren. In 2021 is succesvol de 1e fase 
van de verbouwing van het Limburgs Museum gerealiseerd. De plannen voor de 2e fase 
van een vernieuwd Limburgs Museum zijn in voorbereiding om de komende jaren te gaan 
realiseren.

2. Verslag Raad van     
Toezicht
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Heropening Limburgs Museum door gedeputeerde Madeleine van Toorenburg met burgemeester Scholten, leden van de Raad van Toezicht en directie Limburgs Museum.

In juni 2021 heeft de Raad van Toezicht de jaarrekening en het jaarverslag 2020 
goedgekeurd. En in september 2021 zijn het jaarplan en begroting 2022 goedgekeurd. 
Daarnaast heeft de Raad van Toezicht in oktober de OR van het Limburgs Museum 
gesproken en in september is een jaarlijkse zelfevaluatie gehouden.

Het Limburgs Museum volgt de Code Diversiteit & Inclusie, de Fair Practise Code en de 
Governance Code Cultuur. Deze laatstgenoemde is een instrument voor goed bestuur, 
adequaat toezicht en een transparante verantwoording. De code bevat algemeen 
geldende principes waarvoor geldt: ‘pas toe én leg uit’.

mw. W. Delissen | voorzitter
dhr. drs. M. Dijkman | vicevoorzitter
dhr. dr. J. de Jong | lid
dhr. drs. H. Jennissen | lid
mw. N. Eltink MA | lid
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3. Programmering  
Limburgs Museum

Vanuit onze exposities brengen we de meest uiteenlopende werelden 
met elkaar in verbinding en willen we bijdragen aan verandering. We 
verplaatsen de bezoekers in de wereld van de ander en laten ze zo 
ook hun eigen wereld in een ander licht zien. Ook onszelf verrassen 
we graag. Daarom laten we regelmatig tentoonstellingen maken 
door mensen van buiten het museum en kun je ook als bezoeker 
heel duidelijk je stem laten horen. Vooruitgang is immers alleen maar 
mogelijk als we naar elkaar luisteren en van elkaar leren. Hoe meer 
stemmen, hoe mooier het koor klinkt. Onze exposities zijn daarom 
altijd dynamisch. Ze zijn een startpunt, de basis van een brede 
dialoog. Als bezoeker ben je meer dan welkom om daaraan deel te 
nemen. In welke vorm dan ook.

3.1 Programmering in 2021
Een sterke, herkenbare programmering die past bij de nieuwe missie en visie van 
het Limburgs Museum, met de verhalen van Limburg als vertrekpunt. Dat waren de 
belangrijkste uitgangspunten voor onze programmering in 2021. Hoewel het museum in 2021 
gedurende een langere periode moest sluiten, hebben we deze periode ook gebruikt om 
nieuwe presentaties te ontwikkelen. Tentoonstellingen met onbekende verhalen, zoals De 
vergeten prinsessen van Thorn en MigratieLab, bewezen nogmaals hoe belangrijk kunst en 
cultuur voor de samenleving is. 

De verhalen van Limburg programmeren we langs drie inhoudelijke themalijnen:
• Cultuur en identiteit 
• Transformatie 
• Euregio 

Met deze themalijnen geven we een herkenbaar en duidelijk profiel aan alle programmering 
in het museum, op locatie en online, zodat het publiek ons nog beter kent en herkent. Deze 
themalijnen zijn leidend in de programmering van tentoonstellingen en de (nieuwe) vaste 
presentaties in het Limburgs Museum.           

De drie themalijnen bieden gezamenlijk een goed kader om de verhalen over het verleden, 
heden en de toekomst van Limburg te vertellen. 
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Verandering door verbinding
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3.2 Educatie, participatie en inclusie
Educatie maakt een integraal onderdeel uit van de programmering van het Limburgs 
Museum. Onze educatieve programma’s en activiteiten zijn gericht op specifieke 
doelgroepen, afgestemd op de wensen, het kennisniveau en de belevingswereld van 
kinderen en volwassenen. Bij de keuze en opzet van tentoonstellingen, nevenactiviteiten, 
evenementen etc. zijn de educatieve mogelijkheden nadrukkelijk benut. Centraal staat 
participatie en inclusiviteit. 

Terwijl het fysieke onderwijs in 2021 snel tot stilstand kwam, ontwikkelde het Limburgs 
Museum o.a. een vernieuwend online aanbod en twee nieuwe lessen voor het voortgezet 
onderwijs. Rondom de tentoonstelling Oevers vol Romeinen werd een educatief 
programma ontwikkeld dat naadloos aansluit bij het basisonderwijs vanaf groep 5. Dit 
programma wordt in 2022 aangeboden.  

Daarnaast hebben programma’s zoals de MuseumJeugdUniversiteit (colleges voor 
kinderen door experts), De diepte in (lezingen door topsprekers over diverse onderwerpen), 
verschillende workshops en rondleidingen voor Onvergetelijk Limburgs Museum ook in 2021 
individuele bezoekers weer weten te inspireren.  

Participatie maakte een groot onderdeel uit bij de totstandkoming van de 
tentoonstellingen Van Daar & Van Hier en MigratieLab. 

25 Limburgse jongeren met een Molukse en Indische achtergrond gingen actief opzoek 
naar hun familiegeschiedenis. Zo schijnen zij 75 jaar na de Japanse capitulatie en de 
daaropvolgende afwikkeling van ‘Indië’ hun eigen licht op een onderbelichte historie. De 
resultaten van dit project Tracing your roots vormden de kern van de tentoonstelling Van 
Daar & Van Hier. 

Voor de tentoonstelling MigratieLab gingen drie kunstenaars in gesprek met 
arbeidsmigranten in Limburg. Samen gaven ze antwoord op de vraag: Hoe is het om als 
arbeidsmigrant in Limburg te leven? Gouverneur Emile Roemer opende het MigratieLab.
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3.3 Tentoonstellingen in het Limburgs Museum

Machtige Maas
8 oktober 2020 t/m 5 april 2021

Machtige Maas was een tentoonstelling van het Limburgs Museum ontwikkeld en 
samengesteld door gastcurator Servé Hermans, artistiek leider van Toneelgroep 
Maastricht. De tentoonstelling was een multidisciplinair project. Servé Hermans liet vier 
gezichten van de Maas zien: de Maas als muze, als monster, als moordenaar en als 
moeder. ‘Muze’ toonde het romantische gezicht van de Maas met prachtige geschilderde 
landschappen. ‘Monster’ toonde het gewelddadige gezicht met de overstromingen, waar 
bezoekers een ondergelopen Limburg binnenwandelden. De Maas als ‘moordenaar’ richtte 
de aandacht op vervuiling en het ronddrijvend plastic in de Maas. En ten slotte ‘Moeder 
Maas’, zoals veel Limburgers de Maas kennen. 

Al deze thema’s werden vormgegeven door een team van kunstenaars en ontwerpers, 
aangestuurd door Servé Hermans. Van filmer Rob Hodselmans tot beeldend kunstenaar 
Claudy Jongstra en van componist Kwinten Moordijck tot toneelschrijfster Annet Bremen. 
Film, audio, licht, beeldende kunst, theater - alle disciplines werkten samen om bezoekers 
onder te dompelen in de Maas. 

Het hoogwater overspoelde Limburg in de zomer van 2021. Limburg kent twee grote 
waterrampen: de overstromingen van 1993 en 1995. Maar in juli 2021 stond het water 
hoger dan ooit. Na deze gebeurtenis is ervoor gekozen om de archiefbeelden van de 
overstromingen van 1993 en 1995 te tonen in het Limburgs Museum, aangevuld met actuele 
beelden van het hoge water in 2021 in Limburg. 

Boeiende beleving van 
de rivier voor Limburg!  
 
Bezoeker van de 
tentoonstelling 
Machtige Maas
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De vergeten prinsessen van Thorn
3 oktober 2021 t/m 3 april 2022

De grootse tentoonstelling De vergeten prinsessen van Thorn volgde het leven van de 
prinsessen uit Thorn en gaf een unieke inkijk in het leven van de Europese adel in de 
achttiende eeuw. Een leven met een voor die tijd grote vrijheid en vol pracht en praal, maar 
ook een leven in een gouden kooi. In de geschiedschrijving zie je maar zelden vrouwen als 
handelende personen met een eigen identiteit beschreven worden. Het Limburgs Museum 
doorbrak met deze tentoonstelling de historische onzichtbaarheid van de vrouw.  
 
 
 
 
 
 
 

Eeuwenlang was het huidige Limburgse Thorn een ministaatje in het Duitse Rijk, waarin 
prinsessen en gravinnen de scepter zwaaiden. Deze hoogadellijke dames leefden in 
weelde en stonden 24/7 in de schijnwerpers. In De vergeten prinsessen van Thorn zag 
je kunstwerken en objecten uit meer dan vijftig musea uit heel Europa en de VS. Het 
merendeel van de werken was nooit eerder te zien in Nederland. 

Bezoekers waren laaiend enthousiast over het veelal onbekende verhaal van Thorn en 
beoordeelden deze tentoonstelling dan ook gemiddeld met een 9.2.
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Ik vind de vrijheid een groot voordeel. Wanneer men is getrouwd, is men genoodzaakt om 
onderworpen te zijn, want men heeft een meester gekozen. Het is aangenamer om zelf 
meester te zijn. 

- Felicitas van Merode, stiftdame in Thorn



11 Van Schwung naar kracht in en vanuit Venlo

welke 
plekken is LM 
op locatie?
hoeveel 
stipjes?

Aad de Haas 
1 juni 2020 t/m 14 maart 2021

Zijn werk werd verboden, verbannen en hij 
werd ervoor gevangengezet. Schilder en 
graficus Aad de Haas (1920 Rotterdam – 
Schaesberg 1972), doorbrak de regels die 
kerk en maatschappij hem oplegden. Hij 
schilderde figuratief én expressionistisch, 
religieus én erotisch. Veel van zijn werken 
gingen over de machtsverhoudingen 
tussen hem en de kerk, of tussen man en 
vrouw.  
 
De tentoonstelling Aad de Haas – 
Verboden Kunst was onderdeel van 
het project Aad de Haas 100 jaar. Een 
samenwerkingsverband tussen het 
Limburgs Museum in Venlo, SCHUNCK 
Museum in Heerlen en Chabot Museum 
in Rotterdam ter ere van het 100e 
geboortejaar van de markante,  
non-conformistische Limburgse 
kunstenaar met Rotterdamse roots.

Van Daar & Van Hier  
11 december 2020 t/m 28 maart 2021

In Van Daar & Van Hier vertelden 
25 Limburgse jongeren met 
Indische en Molukse roots over hun 
familiegeschiedenis. Zo schenen zij 75 
jaar na de Japanse capitulatie en de 
daaropvolgende afwikkeling van ‘Indië’ 
hun eigen licht op een onderbelichte 
historie. De jonge gastcuratoren 
onderzochten in de aanloop naar de 
tentoonstelling hun eigen geschiedenis in 
Limburg. Onder begeleiding van stichting 
Zieraad (Yvette Kopijn en Helen Sumter) 
gingen ze in vier workshops de archieven 
van het Regionaal Historisch Centrum 
Limburg raadplegen, maakten ze kennis 
met stamboomonderzoek, doken in de 
Indonesische en Molukse geschiedenis 
en interviewden hun eigen (groot)ouders. 
De resultaten van dit project Tracing your 
roots vormden de kern van Van Daar & 
Van Hier. 
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Het avontuur van 
SuperSint 
16 november t/m 5 december 2021 
 
Het avontuur van SuperSint is de 
opvolger van het Pakhuis van Sinterklaas 
en voelt ondanks alle vernieuwingen 
vertrouwd, vol leuke en leerzame 
activiteiten. Uitgangspunten zijn de 
mythes en sages waar de huidige rituelen 
rondom dit kinderfeest op gebaseerd 
zijn. Een indirecte, historische bijdrage 
van het Limburgs Museum aan de 
actuele discussie. Rituelen zijn enerzijds 
gebaseerd op tradities en anderzijds 
veranderen ze ook doorlopend.  
 
Centraal in Het avontuur van SuperSint 
staan de kinderen en de hoofdpersoon 
van Sinterklaas. Op speelse wijze werden 
taal, rekenen, motorische én sociale 
vaardigheden geoefend. Speciaal voor 
oudere kinderen en ‘grote mensen’ bevat 
de tentoonstelling een verdiepingslaag 
met een fraaie, geïntegreerde presentatie 
van collectiestukken van het  
Limburgs Museum.

DRAPO  
september t/m 14 november 2021 
 
Ooit werden vlaggen en vaandels 
vooral op het slagveld gedragen. Sinds 
de 19e eeuw lieten ook verenigingen, 
vakbonden en religieuze organisaties 
herkenningstekens maken. Trots werden 
ze meegedragen tijdens optochten en 
manifestaties. In Limburg, met zijn rijke 
verenigingsleven, waren ze nooit ver weg. 
In het depot van het Limburgs Museum 
worden zo’n 150 vlaggen en vaandels 
zorgvuldig bewaard. Ze zijn kwetsbaar en 
zelden voor publiek te zien.  
 
Gelukkig is een deel sinds kort te vinden 
binnen het project DRAPO op  
www.limburgsevaandels.nl, een initiatief 
van Sociaal Historisch Centrum voor 
Limburg - SHCL. DRAPO documenteert 
dit erfgoed en stelt verenigingen in staat 
om hun vlaggen en vaandels in het 
zonnetje te zetten. Eind 2021 waren er 
in ons vernieuwde entreegebied tal van 
vlaggen en vaandels te bekijken. 

Zilveren Camera 2020  
10 juli 2021 t/m 29 augustus 2021 
 
Deze tentoonstelling toonde de winnende 
foto’s van de Zilveren Camera 2020, de 
belangrijkste journalistieke fotowedstrijd 
van Nederland. In de expositie waren
ruim 200 foto’s te zien: de winnaars in de 
negen verschillende categorieën (van 
nieuws en politiek tot kunst, cultuur en 
entertainment), maar ook de winnaars 
van de NSP/Zilveren Camera Sportfoto 
van het Jaar, Prijs voor Storytelling, 
Paul Peters Fotoprijs, Zilveren Camera 
Publieksprijs en natuurlijk de Canon 
Zilveren Camera - sinds 1949 de 
belangrijkste prijs voor fotojournalisten 
van Nederland.
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MigratieLab  
15 oktober 2021 t/m 13 maart 2022 
 
Hoe is het om als arbeidsmigrant 
in Limburg te leven? Daarover ging 
de tentoonstelling MigratieLab. Drie 
kunstenaars spraken met internationale 
werknemers in Noord-Limburg. 
Eén kunstenaar stapte zelfs met 
arbeidsmigranten op de bus terug naar 
Polen. De resultaten van hun actuele 
onderzoek zag je in MigratieLab.
Het makersteam bestond uit Antoni 
Czarczyński, Sofia de Benedictis en Naomi 
Steijger. Hun onderzoeksproces en de 
resultaten werden zichtbaar gemaakt in 
het MigratieLab met medewerking van 
fotograaf Martijn Maiwald en videomaker 
Iztok Klančar.

Limburg is al heel lang in trek bij 
arbeidsmigranten. Veel koempels die 
in de Limburgse mijnen werkten waren 
Oost-Europeaans, Marokkaans of 
Italiaans. Ook die geschiedenis kwam 
in MigratieLab aan bod, dankzij de 
historische tentoonstelling Niet bang zijn: 
een ode aan de arbeidsmigranten en de 
Limburgers ten tijde van de mijnen in Zuid-
Limburg (1900-1974), die eerder te zien was 
in het pop-up of tijdelijke Migratiemuseum 
Heerlen. MigratieLab was een initiatief 
van Museum Onderweg (voortgekomen 
uit Migratiemuseum Heerlen) in 
samenwerking met het Limburgs Museum. 
De opening kon door coronamaatregelen 
geen doorgang vinden, maar haalde wel 
het RTL nieuws.

We zijn langs allemaal plekken in Venlo gegaan 
en hebben ze allemaal opgezocht. Het was 
hartverwarmend. 

- RTL-nieuws Geen opening door corona, eten 
uitgedeeld aan hoofdrolspelers (19 december 2021) 

13



14  Jaarverslag 2021

3.4 Limburgs Museum op locatie
Het Limburgs Museum heeft zich in 2021 actief ingezet op locatie, want ons museum is 
er voor alle Limburgers. Met initiatieven op locatie in heel Limburg (en daarbuiten) willen 
we een groter publiek binnen en buiten de provinciegrenzen bereiken en verleiden tot 
een bezoek aan ons museum in Venlo. We werken voor het Limburgs Museum op Locatie 
nadrukkelijk samen met cultuurmakers, culturele instellingen en stakeholders uit heel 
Limburg. 

Met projecten zoals Villa Voerendaal, Onvergetelijk Limburgs Museum en Respect Roermond 
wist het museum mensen te ontmoeten in zijn/haar leefomgeving. 

welke 
plekken is LM 
op locatie?
hoeveel 
stipjes?

Villa Voerendaal - Van vondst tot verrassend verhaal 
19 juni 2021 t/m 1 mei 2022

Het onderzoek naar de Romeinse villa van Voerendaal kende een lange aanloop. Al in 
1892 werden de eerste sporen ontdekt van wat tweeduizend jaar geleden een enorm 
agrarisch bedrijf moet zijn geweest. In de afgelopen honderd jaar werden tijdens vier grote 
archeologische opgravingen wel 45.000 objecten gevonden, maar die waren nog nooit 
onderzocht. Tot in 2019, want in opdracht van het Limburgs Museum startte een team van 
specialisten met het bestuderen en interpreteren van alle vondsten: aardewerken potten, 
amforen, munten, dakpannen, sieraden, noem maar op. Dit leidde tot veel verrassende 
nieuwe inzichten.  

Al die resultaten vormen puzzelstukjes van de enorme legpuzzel die het onderzoek naar 
Villa Voerendaal is. Nog lang niet alle stukjes zijn bestudeerd, maar het plaatje wordt 
langzaam duidelijk. Wie woonden er destijds in de villa? Hoe richtten ze hun villa in? Hoe 
functioneerde hun bedrijf? 

Conservator archeologie, Bibi Beekman, heeft tussen oktober en december 2021 vanuit 
project Voerendaal Archeoloog in de Klas tien lessen op verschillende scholen in heel 
Limburg verzorgd. 
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Onvergetelijk  
Limburgs Museum  
op locatie 
doorlopend 
 
Samen aan de praot. Voor mensen 
met geheugenproblematiek in 
zorginstellingen is er de Onvergetelijk 
Limburgs Museumtafel. Een groot digitaal 
aanraakscherm waarmee je objecten uit 
de collectie van alle kanten kunt bekijken.  
 
Je raakt vanzelf aan de praot, ook als 
het geheugen niet altijd even goed 
meer meewerkt. Een speciaal opgeleide 
gespreksleider helpt het gesprek op gang 
met vragen en beeldfragmenten.  
 
In 2021 hebben we 49 van deze 
gesprekken mogen faciliteren. Het levert 
echte geluksmomenten op, zeggen 
verpleeghuizen die al met de tafel 
hebben gewerkt. 

Limburg Film Festival 
15 t/m 17 januari 2021 
 
Het Limburg Film Festival brengt een ode 
aan de Limburgse film en filmmakers. 
In 2021 werd de fysieke editie van het 
festival helaas geannuleerd. Maar in 
samenwerking met L1 werden 30 films 
op 15, 16 en 17 januari 2021 op televisie 
uitgezonden. De inzending van het 
Limburgs Museum was de documentaire 
Bronsgroen en anders zwart. Limburg in 
films van Hub. Leufkens en tijdgenoten.  
 

Respect op locatie  
16 september t/m 19 november 2021 
 
Wat betekent vrijheid voor jou? En hoe 
vorm je een samenleving waarin voor 
iedereen plaats is? Antwoorden op 
deze belangrijke vragen ontdek je in 
deze tentoonstelling. In de interactieve 
tentoonstelling Respect – Editie 
Roermond werden belangrijke, actuele 
maatschappelijke thema’s op een 
voor jongeren aantrekkelijke wijze 
gepresenteerd. Een tentoonstelling 
waarbij je alles mag aanraken! Respect 
is een jaarlijks terugkerend interactief 
project rond burgerschap en sluit aan bij 
de doelstellingen van het onderwijs. 
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Archeo Route Limburg   
2021 - 2022 
 
In de Archeo Route Limburg waren al 
tientallen speerpunten te vinden. En er 
komen steeds nieuwe bij. Langs de Maas 
vind je dit jaar (2021 en 2022) namelijk 
een hele reeks nieuwe speerpunten. 
Samen vertellen ze het overkoepelende 
verhaal over ‘Leven langs de Maas’. Deze 
speerpunten worden op initiatief van het 
Limburgs Museum en in samenwerking 
met de provincie Limburg, Rijkswaterstaat 
en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed gerealiseerd. In 2021 zijn er twee 
speerpunten geopend en in 2022 zullen er 
acht speerpunten volgen.   

Waar vonden archeologen hun vondsten? 
Wat speelde zich op deze plaatsen 
af? Met de Archeo Route Limburg ga je 
schatgraven met je mobiel. Open de 
Archeo Route App 2.0 en je staat oog in 
oog met een virtuele archeoloog.

Hij laat je via video en augmented 
reality zien en beleven wat zich op deze 
locatie heeft afgespeeld. Alsof je in een 
teletijdmachine stapt en zelf terug in de 
tijd gaat.

De objecten die je in de Archeo Route 
Limburg ontdekt, zijn in het Limburgs 
Museum in het echt te bekijken. Het 
gaat onder andere om Mesolithische 
vuurstenen werktuigen (Ooijen-Wanssum 
en Well-Aijen), een laat-Romeinse 
muntschat (Beegden), een Merovingische 
grafinventaris (Borgharen), een Romeinse 
zuiltrommel (Neer-Hanssumerweerd), 
een middeleeuwse kogelpot (Swalmen), 
een Romeins bronzen spiegeltje (Lomm) 
en hoefijzers van een van de 17e eeuwse 
paarden uit het bekende paardengraf uit 
Borgharen.

16
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3.5 Online Limburgs Museum
 
Het Limburgs Museum heeft in 2021 ingezet op de doorontwikkeling van het Online Limburgs 
Museum. Via deze weg maken we de verhalen van Limburg uit de collectie van het Limburgs 
Museum digitaal beschikbaar. Tijdens de coronapandemie hebben we nog sterker gevoeld 
hoe belangrijk het is om online zichtbaar en van betekenis te zijn. Het Limburgs Museum 
heeft sterk gefocust op die online zichtbaarheid: we hebben tentoonstellingen zoals Aad 
de Haas – Verboden Kunst en Tekens van Vrijheid online ontsloten. Daarnaast hebben 
we verdiepende content van tentoonstellingen zoals Machtige Maas en Van Daar & Van 
Hier online beschikbaar gesteld. Via Museum4kids@home werden lessen voor het basis en 
primair onderwijs online beschikbaar gesteld.    
 
Met name tijdens de lockdowns bereikten we online veel bezoekers via Museum4kids@
home met 4.676 weergaven, waarvan 4.051 unieke weergaven en 58.514 weergaven van de 
filmcollectie van het Limburgs Museum via YouTube.  

De lessen die we hieruit leren, vertalen we doorlopend naar onze online strategie. In 
2021 is in nauwe samenwerking met de afdelingen Collecties, Educatie en Marketing en 
communicatie verder gewerkt aan het uitbouwen van het Online Limburgs Museum en het 
vergroten van het online bereik. De ervaring die we in 2021 opgedaan hebben, nemen we 
mee in de ontwikkeling van ons nieuwe interactieve online platform dat in 2022 gelanceerd 
wordt.
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4.1 Nieuwe positionering Limburgs Museum 
Het Limburgs Museum staat pal voor Limburg. Dat was zo, dat is zo en zal altijd zo blijven. 
Maar de museumwereld is constant in beweging. Dus ook wij blijven ons ontwikkelen. We 
vernieuwen continu en daar hoort een nieuwe positionering bij. In 2021 is een uitgebreid 
positioneringstraject doorlopen met Total Design.

Verrassend én verfrissend. Eigenzinnig én prikkelend. Het Limburgs Museum heeft schwung. 
Met bezieling wekken we de geschiedenis van Limburg tot leven. Ga de dialoog aan 
met verhalen die fascineren en inspireren. Die het verleden duiden, het heden tonen en 
de toekomst schetsen. Ontdek historische inzichten. Interactief en vanuit verschillende 
invalshoeken. Via initiatieven van binnen en buiten de museummuren. Geboren of getogen 
in Limburg? Afkomstig van over de provinciegrens? Het Limburgs Museum is voor iedereen. 
Net als de Limburgse geschiedenis.  
 
 
 
 
 

Een nieuw logo
Hoe wij eruitzien, hoe we communiceren en hoe we ons gedragen is van grote invloed op 
hoe bezoekers ons museum zien en beleven. De eerste vernieuwing die opvalt is ons nieuwe 
logo. Dat geeft de dynamiek – de schwung – van de Maas weer, de rivier die ons letterlijk 
verbindt met de rest van de wereld. En die, net als wij, altijd in beweging is.

Een nieuwe slogan die verbindt: Van ós. Voor iedereen.
Voortaan staat er onder al onze uitingen: Van ós. Voor iedereen. Hiermee verbinden we 
onze cultuurhistorie met iedereen die daar belangstelling voor heeft. We combineren de 
spreekwoordelijke Limburgse gastvrijheid met inspirerende tentoonstellingen die aanzetten 
tot interactie en dialoog. En waarmee we de rijkdom van de Limburgse cultuur zo breed 
mogelijk met zoveel mogelijk mensen delen en ze op die manier nieuw leven inblazen.

4. Marketing en 
communicatie 

Museum met Schwung
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Ons museum wordt een sterk merk 
We combineren een fysiek museum met activiteiten op locatie en online initiatieven. Zo 
creëren we synergie en ontstaat er een sterk, helder en herkenbaar merk. Iedereen kan zien 
wie we zijn en waar we voor staan. En daarmee wordt duidelijk wat mensen van ons mogen 
verwachten. Het maakt ons onderscheidend en waardevol.

Vernieuwing huisstijl 
Naast een nieuw logo, basistekst en slogan, zijn alle uitingen van het Limburgs Museum 
vernieuwd. Natuurlijk zaken als briefpapier of visitekaartjes, maar ook het foldermateriaal 
en de buitenreclame. Online werd er gewerkt aan een geheel vernieuwde website 
die alle facetten van onze nieuwe positionering verbindt. In fase 2 wordt hier ook het 
Online Limburgs Museum aan gekoppeld. Ook de teksten van het Limburgs Museum zijn 
vernieuwd. Er is gekozen voor taalgebruik en aanspreekvormen die passen bij een museum 
in de huidige tijd. 

Positieve reacties 
“Fris, modern, eigentijds, echt Limburgs”. De reacties die we kregen op het vernieuwen van 
onze huisstijl en positionering zijn zeer positief te noemen. Het gekozen kleurenspectrum, de 
verbinding met het landschap en de Maas en natuurlijk de pay-off met een Limburgs tintje 
vallen in goede aarde bij onze medewerkers en achterban.  
 
De vergeten prinsessen van Thorn
De tentoonstelling De vergeten prinsessen van Thorn opende in oktober 2021 haar deuren 
voor het publiek. Het museum heeft voor deze bijzondere tentoonstelling over het leven 
van drie sterke vrouwen uit het Stift Thorn ingezet op een landelijke campagne met een 
multimediale insteek. Deze omvatte advertenties in landelijke dag- en weekbladen, 
televisie, radio en online campagnes op social media en via display advertising. Ook 
provinciaal is flink ingezet op het enthousiasmeren van bezoekers, met advertenties in 
de Limburger, reclame op L1 en verschillende lokale zenders. Er werd een documentaire 
gemaakt die is uitgezonden op L1 en lokale omroepen. Het vergeten verhaal van de 
prinsessen bleek enorm aan te slaan bij het publiek. Ondanks onderbrekingen door corona 
en angst die er met name in de oudere doelgroep was om het museum te bezoeken, heeft 
een groot aantal mensen het museum in deze periode weten te vinden. De laatste weken 
was de tentoonstelling geheel uitverkocht! 

Reden voor het succes was onder andere een geslaagde marketingstrategie lokaal, in de 
drie provincies Limburg, Brabant en Gelderland en landelijk. Het resultaat is terug te zien in 
een groot aantal vermeldingen in zowel landelijke als provinciale media. Een greep uit deze 
artikelen, is verderop in dit jaarverslag terug te vinden. 
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4.2 Publieksbereik 2021 
 
In 2021 bezochten 28.338 bezoekers het Limburgs Museum, waarvan 4.257 
op locatie buiten het museum. Vanaf week 23 waren er voor het eerst in 2021 
bezoekers. Vanaf week 50 was het museum wederom gesloten tot het einde van 
het jaar. 

Dit betekent dat we in de periode dat het museum niet was gesloten door de 
coronamaatregelen ook de KPI van bezoekersaantallen nagenoeg gehaald 
hebben.  

Een van de doelstellingen voor 2021 was een bezoekerswaardering van 
minimaal 7,8. Uiteindelijk kreeg het museum over het hele jaar een gemiddelde 
waardering van 8,3. Grote uitschieter hierbij was de tentoonstelling De vergeten 
prinsessen van Thorn, met een gemiddelde bezoekerswaardering van 9,12.
 

Mooi museum, 
prachtige architectuur, 
aardige mensen 
en interessante 
tentoonstellingen. 
 
- Bezoeker van het 
Limburgs Museum



2021 2020

Website (sessies) 232.306 165.777

Twitter (impressies) 188.500 246.900

Facebook (bereik) 3.826.258 3.868.085

Instagram (bereik) 136.112 137.871

YouTube kanaal algemeen 17.774 38.365

YouTube kanaal filmcollectie 58.505 69.043

LinkedIn 142.104 66.109

Nieuwsbrieven 54.034 45.801

Totaal 4.655.593 4.637.951
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Het online bereik van de eigen kanalen van het Limburgs Museum is in 2021 
nog iets gestegen ten opzichte van 2020. Met name de bezoeken aan de 
website zijn gestegen, van ruim 165.000 in 2020 naar meer dan 232.000 in 2021. 
Facebook en Instagram bleven in 2021 nagenoeg gelijk, waarbij Facebook nog 
steeds met ruim 3,8 miljoen een zeer belangrijk kanaal is voor het museum. 
Terwijl Twitter – de algemene trend van het medium volgend – daalde qua 
bereik, is een andere opvallende stijger LinkedIn. Met een bereik van meer dan 
140.000, bereikte het Limburgs Museum hier meer dan het dubbele aantal van 
het jaar ervoor.
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4.3 PR bereik 2021
Met name de tentoonstelling De vergeten prinsessen van Thorn mocht in 
2021 rekenen op vele vermeldingen in de media. Naast lokale en provinciale 
media, verschenen er artikelen in dagbladen als Trouw, AD en Telegraaf. Ook 
maandbladen als Museumtijdschrift, Harpers Bazaar, Opzij en het Duitse 
Museumaktuell schreven over de tentoonstelling.

Naast De vergeten prinsessen van Thorn was er ook aandacht voor projecten als 
Migratielab, Limburg Film Festival en Van Daar & Van Hier. Laatstgenoemde was 
met de online Indië-herdenking in augustus onderwerp van het NOS journaal.

Opvallende vermeldingen in de media

Van Daar & Van Hier
• Item in NOS-journaal (15 augustus 2021) https://bit.ly/3AJ039c (vanaf 13:26)
• Interview in Trouw (12 augustus 2021)
• Item in tijdschrift Moesson 
• Item in Historisch Nieuwsblad
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Een bezoek aan Thorn 
is niet compleet zonder 
ook naar Venlo te 
gaan, waar in het 
Limburgs Museum 
een schitterende 
tentoonstelling te zien 
is over de Thornse 
stiftdames. 
 
- Opzij
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Limburg Film Festival
• Uitzending van ons aanbod Bronsgroen en anders zwart op L1 i.v.m. sluiting 

musea (16 januari 2021)

De vergeten prinsessen van Thorn
• Trouw Het Limburgs Museum geeft een inkijkje in het leven van de vergeten 

prinsessen van Thorn (31 oktober 2021)
• AD Wegzwijmelen bij verhalen over vergeten prinsessen in Limburgs Museum 

(10 oktober 2021)
• Telegraaf Vergeten prinsessen van Thorn leefden in gouden kooi (5 oktober 

2021)
• Harpers Bazaar Museumagenda: dit zijn de tofste tentoonstellingen van het 

moment (oktober 2021)
• ExpoTime! The forgotten princesses of Thorn (editie september/oktober 

2021)
• Het Belang van Limburg Voyeur: hoe prinses Cunegonda een blauwtje 

opliep bij de keizer (27 november 2021)
• Nouveau De vergeten prinsessen (editie 15/16 2021)
• Opzij Op bezoek bij de vergeten prinsessen (editie december 2021/januari 

2022)
• Navenant (editie december 2021)
• Vorstenmagazine (editie 19 november 2021)
• Geschiedenismagazine (editie oktober 2021)
• Museumtijdschrift (editie september/oktober 2021)
• Maasgouw (editie december 2021)
• Privé (nummer 2)

23
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5.1 Collectiebeleid 
In 2020 heeft het museum een nieuw Collectiebeleidsplan 2021-2025 opgesteld. 
In het collectiebeleidsplan zijn prioriteiten en actiepunten geformuleerd op het gebied 
van beheer & behoud, ontsluiting en collectievorming. Prioriteiten in het beheer en de 
presentatie van de collectie zijn de komende jaren: 

• Verrijken van de context van de objecten (informatie en verhalen)
• Actualiseren van de collectie voor meer representatieve en inclusieve presentaties
• Herinrichting van de vaste presentaties van het museum
• De collectie klaar maken en inzetten voor Limburgs Museum Online
• Ontwikkeling en ontsluiten van de #Limburgcollectie

Met het verschijnen van het ontwikkelplan 2020-2024 zijn we kritisch gaan kijken naar de 
vaste opstelling. De vaste opstelling past niet meer bij het verwachtingspatroon van de 
bezoeker, zo blijkt uit ons doorlopend publieksonderzoek. In 2021 is het Limburgs Museum 
aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een nieuwe opstelling. Het is een intensief 
meerjarentraject dat we versneld willen gaan uitvoeren. De eerste nieuwe semi-vaste 
presentatie is Feest!  

5.2 Collectievorming
Het Limburgs Museum vult op basis van het collectiebeleidsplan de collectie aan met 
nieuwe aanwinsten in de vorm van schenkingen, aankopen en langdurige bruiklenen. In 
totaal is de museumcollectie van het Limburgs Museum met 48 objecten verrijkt. 

Een aantal nieuwe aanwinsten wordt uitgelicht in dit jaarverslag. Zoals de schenking van 
3 portretten en 1 stilleven gemaakt door de Nederlandse kunstschilder Jean Laudy (1877-
1956). Laudy schilderde portretten, landschappen en stillevens. Een interessante schenking 
is een 9-tal landschapsschilderijen van de Limburgse schilder Jos Tielens (1887-1957), 
fabrieksdirecteur-kunstschilder uit Meerssen. Zijn bijnaam was De Monet van de Geul.

5. Collecties



 Vanuit Schwung naar kracht  

In september 2021 is met steun van de Vrienden van het Limburgs Museum een portret van 
Maria Cunegonda van Saksen, de laatste vorstin-abdis van het stift Thorn, aangekocht. 
Tijdens de zoektocht naar interessante bruiklenen en werken voor de tentoonstelling 
De vergeten prinsessen van Thorn stuitte het Limburgs Museum bij een Franse galerie 
op dit portret van Cunegonda op een sleutelmoment in haar leven. Bij aankomst in het 
Limburgs Museum is het portret direct opgenomen in de tijdelijke tentoonstelling en zal een 
prominente plek krijgen in de nieuwe collectiepresentatie. 

Via het netwerk van het Limburgs Museum zijn in 2021 een aantal delen van de Muntschat 
van Graetheide, nabij Sittard verworven. Met deze munten kan in de vaste presentatie 
een verhaal over het optreden van Caesar in de Limburgse Maasstreek worden verteld; 
de unieke munten zijn door plaatselijke Keltische stammen, de Eburonen, begraven in de 
jaren 50 v.Chr. met de bedoeling ze weer op te graven wanneer ze de aanvallen van de 
Romeinen zouden overleven. Hetgeen niet geschiedde.

De ontwikkeling van de nieuwe collectiepresentatie heeft gevolgen voor het huidige 
verzamelbeleid van het Limburgs Museum. Door de participatie projecten Van Daar & Van 
Hier en het MigratieLab is bevestigd dat de huidige collectie niet representatief is voor alle 
Limburgers. Om relevante en inclusieve tentoonstellingen te ontwikkelen geven we een 
extra impuls aan actueel en representatiever verzamelen.welke 

plekken is LM 
op locatie?
hoeveel 
stipjes?
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5.3 Beheer, behoud en ontsluiten
De 83.000 objecten in de collectie van het Limburgs Museum vragen continu 
om aandacht en zorg. In september 2020 is de collectie Linskens aangekocht 
en opgenomen in de collectie. Dit betreft 500 voorwerpen bestaande uit 
kleding, zoals toeren, boven- en onderrokken, sieraden, pelerines, herenkleding 
en vrouwenmutsen uit Noord- en Midden Limburg (uit de vorige eeuwen). Alle 
voorwerpen zijn in 2021 voorzien van museale verpakking. In het najaar van 2021 
is gestart met de basisregistratie van de eerste objecten. Samen met een van 
onze vrijwilligsters wordt het project in 2022 verder uitgerold. 

Na de verhuizing van het externe depot in 2019 waren de archeologische 
collecties weer beschikbaar voor registratie. In 2020 is het team van 
collectievrijwilligers door corona vrijwel niet in huis geweest om te ondersteunen 
met het beschrijven en nummeren van deze collecties. Gelukkig hebben we de 
vrijwilligers in de loop van 2021 weer mogen verwelkomen en is de registratie van 
de archeologie weer actief opgepakt. De achterstanden in registratie van deze 
collecties worden steeds kleiner.

De locatie en capaciteit van de depots in het Limburgs Museum vragen om 
urgente aandacht en handelen. Door nieuwe collectieaanwinsten is er behoefte 
aan meer ruimte voor museale opslag van schilderijen en ingelijste werken. 
In 2022 wordt duidelijk hoeveel m2 ruimte er nodig is voor de collectie in de 
komende jaren, inclusief toekomstige nieuwe aanwinsten. De locatie van het 
depot op de begane grond bevindt zich 2 meter onder het maaiveld en de 
collectie in die depots (waaronder de fameuze Schillingscollectie) loopt een 
risico bij hoog water. Met het dreigende hoge Maaswater in de zomer van 
2021 zijn de boeken uit voorzorg tijdelijk uit deze ruimte geëvacueerd naar een 
hoger gelegen tentoonstellingsruimte in het museum. Om in de toekomst zeker 
te zijn dat deze kwetsbare collectie ten alle tijden droog blijft, wordt in 2022 
samen met de eigenaar van het gebouw gekeken naar een nieuwe, veilige en 
duurzame depotoplossing. 
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5.4 Digitaal ontsluiten voor publiek
Duurzaam digitaliseren
Het Limburgs Museum heeft als doel om de komende jaren delen van de 
collectie duurzaam te digitaliseren om het vervolgens goed te kunnen ontsluiten 
naar het brede publiek. De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed 2021-2024 van 
het NDE is daarbij leidend. Een belangrijke stap is de upgrade naar  
Axiell Collections 5.0. In deze versie kan onder andere worden gewerkt met 
persistent identifiers (PID; ook wel duurzame identifiers). De kennis die wordt 
opgedaan uit deze samenwerking wordt gedeeld met de collegae uit het 
Limburgse erfgoedveld. 
 
Speciale aandacht verdient de Schillings collectie. Deze deelcollectie bestaat 
uit (kunst-)historische voorwerpen, tekeningen, grafiek en vooral boeken en 
manuscripten. Het Limburgs Museum wil het belangrijkste deel van deze 
collectie, de Limburgensia, verder analyseren, bibliografisch en digitaal 
ontsluiten en duurzaam registreren en documenteren. Door de financiële 
bijdrage vanuit het Mondriaanfonds start in januari 2022 een medewerker 
collectieonderzoek.  

Sinds 2019 is het Limburgs Museum met Beeld en Geluid in Hilversum bezig met 
de voorbereidingen om onze collectie Bewegend Beeld te ontsluiten via hun 
media-archief DAAN (Digitaal Audiovisueel Archief van Nederland). Hiermee 
wordt deze deelcollectie op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijker en 
het gebruik van deze collectie door audiovisuele makers gestimuleerd. Zoals 
recent in diverse landelijke tv-programma’s over Vastelaovend in Limburg.

Presenteren
Het Limburgs Museum probeert de collectie ook via andere kanalen in the 
spotlights te zetten. Onder andere via publicaties en (online) presentaties in 
Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en archeologie De Maasgouw, RMO 
Magazine, AVA_Net, Jaarboek LGOG.  

De collectie bewegend beeld van het Limburgs Museum wordt regelmatig 
ingezet in diverse (landelijke) media zoals documentaires voor landelijke 
publieke omroepen en Videoland, Omroep Venlo, L1, WDR etc. 
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#LimburgCollectie
De term #LimburgCollectie is in 2019 ontstaan uit een initiatief van de Coöperatie Erfgoed 
Limburg (CEL) om het cultureel erfgoed van Limburg beter zichtbaar, houdbaar en 
bruikbaar te maken voor een zo breed mogelijk publiek. Het Limburgs Museum vervult 
hierin met overtuiging een voortrekkersrol. In afstemming met het bestuur van de CEL en de 
regiegroep Limburgcollectie wordt het Online Limburgs Museum de digitale publieksportaal 
van de #LimburgCollectie. 

De #LimburgCollectie is een verzamelnaam van collecties en archieven in Limburg die we 
met diverse culturele en erfgoedinstellingen de komende jaren via Linked Open Data (LOD) 
willen ontsluiten en (her)bruikbaar willen maken. Dit gebeurt volgens de uitgangspunten 
van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en de DERA-principes. Dat in het kort betekent 
dat de collecties duurzaam en vanuit de bron ontsloten worden en (her)bruikbaar worden 
gemaakt.

hebben jullie foto educatie
en/of  participatie? 
foto tentoonstelling 
respect?
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6.1 Verbouwing 1e fase
In 2021 heeft de eerste renovatie/verbouwing van het Limburgs Museum plaatsgevonden: 
het gebouw sluit nu optimaal aan op de vernieuwde en groenere buitenomgeving. Ook 
lag de focus op het verbeteren van de publieksvoorzieningen. De nieuwe entree zorgt 
ervoor dat alle bezoekers - valide en minder valide - via dezelfde toegang het museum 
binnengaan. De meer centrale ligging van het Museumcafé in het museum zorgt ervoor 
dat gasten eerder gebruik maken van deze voorziening. De Museumwinkel heeft een meer 
aansprekend assortiment, passend bij het museum en de diverse wisseltentoonstellingen. 
De multifunctionele ruimte is zodanig ingericht dat deze geschikt is voor zowel onderwijs, 
workshops, evenementen en zakelijke verhuur. Ook de tweede horecavoorziening in het 
voormalige tankstation is in 2021 gerealiseerd. De plannen voor de tweede renovatie/
verbouwing zijn in volle ontwikkeling.

6. Bedrijfsvoering 
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6.2 Cultureel ondernemen 
Vanwege de pandemie is het museum ruime tijd gesloten geweest. Zowel de verbouwing 
als de vernieuwing van het voorterrein heeft voornamelijk in deze periode plaatsgevonden, 
waardoor bezoekers geen overlast hebben ervaren. Keerzijde van de pandemie was 
dat we tijdens de lockdowns geen impuls konden geven aan verhoging van de eigen 
inkomsten via winkel, café en verhuur. Een substantiële verhoging van eigen inkomsten 
is al wel tot stand gekomen door de inzet van een fondsenwerver. Bij diverse fondsen en 
subsidieverstrekkers is geld toegezegd voor huidige en toekomstige projecten. Dank aan 
Kickstart Cultuurfonds, Blockbusterfonds, VriendenLoterij, Mondriaanfonds, VSB fonds, 
Prins Bernhard Cultuurfonds, Catharijneconvent, Gemeente Venlo, Gemeente Roermond, 
Stichting Zabawas, De Turing Foundation, Cultuurimpuls Venlo en voor de structurele steun 
dank aan de Vrienden en Businessclub van het Limburgs Museum en de Provincie Limburg. 
 
Daarnaast is een afdeling Sales gevormd uit de afdelingen Reserveringen & Sales, Balie & 
Winkel en Museumcafé voor een stevige impuls in cultureel ondernemerschap. De training 
gastvrijheid is gestart voor medewerkers die onze bezoekers ontvangen en zal in 2022 een 
vervolg krijgen. De bezoekers waarderen de gastvrijheid van het Limburgs Museum al met 
een 8,5. We hebben ook veel nieuwe leden van de Businessclub mogen verwelkomen in 
2021. Kers op de taart is een cheque van de Vriendenloterij met een bijdrage van € 400.000 
voor de nieuwe semi-vaste presentatie Feest! 

6.3 Organisatie
De ambities van het Ontwikkelplan van het Limburgs Museum vragen om een 
uitbreiding en vernieuwing van de organisatie. Er is geïnvesteerd in de uitbreiding van 
de projectorganisatie, met het aantrekken van diverse (tijdelijke) projectleiders en 
conservatoren.  

Voor alle medewerkers zijn er toekomstsessies georganiseerd; op welke functie zie je jezelf 
over een paar jaar en hoe bereik je dit doel? Waar liggen je talenten en hoe benut je deze 
optimaal? Naar aanleiding daarvan bieden we onze medewerkers een ontwikkeltraject 
om dat te bereiken. Werkdruk is een terugkomend thema binnen onze organisatie en 
heeft onze doorlopende aandacht. Door formatie uitbreiding, externe coaching en 
interne aandacht hiervoor, proberen we de werklast en de belastbaarheid bij iedereen in 
evenwicht te houden. 

Er hebben vier aanbestedingstrajecten plaatsgevonden in 2020/2021: de eerste betrof de 
verbouwing/renovatie van het Limburgs Museum, de overige hadden betrekking op de  
2e horecavoorziening, schoonmaak en beveiliging. Het nieuwe reserveringssysteem Full 
House Online is in gebruik genomen. Daarnaast is er een samenwerking aangegaan met 
een nieuwe online ticketleverancier, waarbij vragen over het online reserveren ook wordt 
afgehandeld door deze leverancier. Dit resulteert allemaal in een betere service voor onze 
bezoeker.

welke 
plekken is LM 
op locatie?
hoeveel 
stipjes?

Het Limburgs Museum  
Van ôs. Voor iedereen.



1 Financieel overzicht 2021
         

x € 1,-
Baten
Directe opbrengsten      1 .049.762
Indirecte opbrengsten      30.242
Structurele subsidie Provincie Limburg    4.386.279             
Overige subsidies/bijdragen     694.954              
Bijzondere baten       283.403   

 
Totaal baten       6.444.640 

Lasten
Salarislasten       2.106.250 
Afschrijvingen       84.176      
Huur        970.869     
Aankopen       50.602     
Overige lasten    2.982.170 
Financiële lasten      17.592    
Bijzondere lasten       201.086 
          
Totaal lasten       6.412.745 

Exploitatiesaldo       31.895     
Resultaat uit deelneming BV Grandcafé    21.446      

Exploitatieresultaat             53.341

Bijlagen
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2 Inspanningsverplichtingen 2021 
De Provincie Limburg stelt een aantal subsidievoorwaarden. De subsidievoorwaarden van 
2021 betreft de navolgende verplichtingen:

Verdere inzet t.a.v. publieksbereik binnen
de drie pijlers zijnde activiteiten in het 
museumgebouw, op locatie in heel Limburg 
en online

In het Limburgs Museum in Venlo en met 
het Limburgs Museum op Locatie hebben 
we een breed en divers publiek bereikt via 
oa Villa Voerendaal, Respect in Roermond 
en het Onvergetelijk Limburgs Museum 
bij diverse verzorgingstehuizen door heel 
Limburg. Verder een online aanbod via 
Museum4kids@home; een 360 graden 
tentoonstelling van Aad de Haas en 
Tekens van Vrijheid; verdiepend aanbod bij 
Machtige Maas en Van Daar & Van Hier en 
een youtubekanaal met onze filmcollectie.

Aandacht voor sociaal-culturele diversiteit 
en conform Beleidsprogramma Cultuur 
2020-2021 voor mensen die niet snel, of 
zelfs nooit in aanraking komen met kunst 
en cultuur

Met een breed palet van initiatieven 
was er aandacht voor sociaal-culturele 
diversiteit en voor mensen die normaal 
niet snel of niet in aanraking komen met 
kunst en cultuur. Zoals met de gratis 
rondleidingen van het Onvergetelijk 
Limburgs Museum (mogelijk gemaakt door 
crowdfunding) alsmede door op twee 
vaste dagen per week gratis toegang te 
verlenen voor tentoonstelling Migratielab. 
Daarnaast was er gratis toegang 
tijdens een openingsweekend, voor alle 
geïnteresseerden voor het hernieuwde 
Limburgs Museum.

Aandacht voor het leggen van 
verbindingen met culturele partners in de 
nabije omgeving en de omliggende (EU) 
regio

Speciale workshops voor diverse musea 
in de regio en in samenwerking met 
MuseumTV voor een impuls aan digitale 
marketing expertise en onderlinge 
samenwerking.

Aandacht voor het leggen van 
verbindingen met niet-culturele partners.

In 2021 is deze gerealiseerd door samen 
met Ode aan het Landschap, Limburg 
Marketing, Rijksdienst voor het Culturfeel 
Erfgoed en Rijkswaterstaat nieuwe 
Archeospeerpunten langs de Maas te 
realiseren.

Inzet op gebied van fondsenwerving en 
sponsoring

Een substantiële stijging van de  
fondsenwerving t.o.v. voorgaande jaren is 
gerealiseerd.
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welke 
plekken is LM 
op locatie?
hoeveel 
stipjes?

Inzet op vlak van cultuureducatie in 
Limburg

Dit is uitgevoerd middels een uitgave van 
het doeboek Limburgerschap, Archeoloog 
in de klas, tentoonstelling Respect in de 
aula van een scholengemeenschap in 
Roermond en de reguliere museumlessen in 
het Limburgs Museum.

Inzet t.a.v. erfgoedveld (publieksactivatie) 
in samenwerking met de Coöperatie 
Erfgoed Limburg (CEL)

Het Limburgs Museum is lid van het 
bestuur van de CEL, regie- en werkgroep 
LimburgCollectie en werkgroep 
Publieksbereik.

Uitvoeren werkplan naar behoren
Alle opgestelde KPI’s zijn behaald, 
behoudens het bezoekersaantal; deze 
is vanwege de COVID pandemie niet 
behaald.

Toepassen Governance Code Cultuur, 
de Code Diversiteit en Inclusie en de Fair 
Practice Code

De Fair Practice Code, Code Diversiteit en 
Inclusie en de Code Cultural Governance 
worden uitgevoerd volgens het principe 
“pas toe of leg uit”.

Voor 1 oktober 2021 een zelfevaluatie door 
de Raad van Toezicht Voor 1 oktober 2021 een zelfevaluatie door 

de Raad van Toezicht.



3 Wet Normering Topinkomens
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de 
volgende op Stichting Limburgs Museum van toepassing zijnde regelgeving: het algemene 
WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum voor leidinggevende topfunctionarissen met 
dienstbetrekking in 2021 voor Stichting Limburgs Museum is € 209.000. 

Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht; dit bedraagt 
voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum voor 
leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking. 

        Bedragen x € 1,-
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
    Dhr. A.E.M. Menning Dhr. A.E.M. Mennings
Functie    Directeur-bestuurder Directeur-bestuurder
Kalenderjaar   2021   2020
Duur dienstverband (in fte) 1/1 - 31/12  1/1 – 31/12
(Fictieve) dienstbetrekking ja   ja
Individueel WNT-maximum € 209.000        € 201.000 

Bezoldiging
Beloning plus belastbare   € 94.167   € 90.692
onkostenvergoedingen 
Beloning betaalbaar op termijn €17.259   € 15.883 
Totaal bezoldiging  € 111.426   € 106.575
 
Gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking
    Dhr. J.M.W.C. Schatorjé Dhr. J.M.W.C. Schatorjé
Functie    Adviseur in algemene Adviseur in algemene   
    dienst   dienst
Kalenderjaar   2021   2020 
Duur dienstverband  1/1 – 31/12  1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 0,51   0,51
(Fictieve) dienstbetrekking ja   ja
Individueel WNT-maximum € 209.000  € 201.000

Bezoldiging
Beloning plus belastbare   € 86.151   € 80.196
onkostenvergoedingen 
Beloning betaalbaar op termijn €21.778   € 20.298 
Totaal bezoldiging  € 107.928   € 100.494 
 
Voor dhr. Schatorjé geldt dat er een uitkering wegens beëindiging dienstverband 
topfunctionaris (welke is beëindigd per 31 december 2018) overeengekomen is van € 75.000, 
waarvan € 0 betaald is in 2021. Dhr. Schatorjé is per 31 december 2021 uit dienst getreden. 
De uitkering wegens beëindiging dienstverband vindt plaats in 2022.
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        Bedragen x € 1
Toezichthoudende topfunctionarissen Raad van Toezicht
       
    2021     2020
    Mevrouw W.J.G. Delissen-  Mevrouw W.J.G.  Delissen-
    van Tongerlo   van Tongerlo
Functies    Voorzitter Raad van Toezicht Voorzitter Raad van Toezicht
Individueel WNT-maximum € 31.350    € 30.150
Totaal bezoldiging  € 2.129    € 2.397

    Dhr. drs. M.C.T.H Dijkman  Dhr. drs. M.C.T.H. Dijkman
Functies    Lid Raad van Toezicht  Lid Raad van Toezicht
Individueel WNT-maximum € 20.900    € 20.100
Totaal bezoldiging  € 2.429    € 2.590

    Dhr. dr. J.J. de Jong  Dhr. dr. J.J. de Jong
Functies    Lid Raad van Toezicht  Lid Raad van Toezicht
Individueel WNT-maximum € 20.900    € 20.100
Totaal bezoldiging  € 2.742    € 2.456

    Dhr. drs. E.J.J. Jennissen  Dhr. drs. E.J.J. Jennissen
Functies    Lid Raad van Toezicht  Lid Raad van Toezicht
Individueel WNT-maximum € 20.900    € 20.100
Totaal bezoldiging  € 2.123    € 2.098

    Mevr. N.F. Eltink, MA  Mevr. N.F. Eltink, MA
Functies    Lid Raad van Toezicht  Lid Raad van Toezicht
Individueel WNT-maximum € 20.900    € 20.100
Totaal bezoldiging  € 2.129    € 2.096

De bovengenoemde leden zijn gedurende 1/1/2021 tot en met 31/12/2021 lid geweest van de Raad van 
Toezicht van het Limburgs Museum. Bezoldigingen zijn berekend op basis van de aanwezigheid van 
vergaderingen Raad van Toezicht en vergaderingen van afzonderlijke comités binnen de Raad van 
Toezicht. De bezoldigingen zijn uitbetaald in 2022.
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Vur iederieën.

For everyone.

Für jeden.

Pour tous.

Veur ederein. 

Voor iedereen.

Vuur jieëkeree.



Keulsepoort 5 | 5911 BX Venlo 
www.limburgsmuseum.nl

Directeur  Bert Mennings, b.mennings@limburgsmuseum.nl 


