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Voorwoord 

Museum van Bommel van Dam (hierna: VBVD) is ontstaan in 1969, 

toen Maarten en Reina van Bommel - van Dam hun collectie van 

ruim 1.000 kunstwerken aan de gemeente Venlo schonken, op 

voorwaarde dat deze de collectie zou beheren en museaal 

ontsluiten in een museumgebouw. De totale collectie beslaat   

momenteel bijna 14.000 werken. Sinds januari 2019 heeft 

Stichting Museum van Bommel van Dam de verantwoordelijkheid 

overgenomen van de gemeente.  

 

Tot aan de opening van de nieuwe huisvesting in het voormalige 

postkantoor in 2021 manifesteert VBVD zich als pop-up museum. 

2019  en 2020 waren de eerste volledige kalenderjaren als           

zelfstandige stichting. Omdat we geen eigen gebouw hebben      

totdat het postkantoor medio 2021 wordt opgeleverd, moesten we 

ons op andere plekken manifesteren. Ik mocht het team                 

versterken vanaf 1 mei 2019 en nam het stokje over van interim   

directeur Marco van Vulpen.  

 

Ik kon meteen aan de slag. Onder andere in het bouwteam voor de 

nieuwe huisvesting, met het aanvragen van fondsen,  
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Het benaderen van sponsoren voor het interieur en het samen-

stellen van een nieuw team.  Daarnaast schreef ik een collectie-

beheerplan, een meerjarenbeleidsplan en ondernemingsplan, 

werden de functieprofielen opgesteld en de nieuwe koers van het 

museum vormgegeven. Ik heb me geen seconde verveeld. We   

kunnen met trots zeggen dat we er eind 2020 gezond voor staan.   

In de twee afgelopen jaren hebben we een sober beleid gevoerd,     

vacatures zonder urgentie uitgesteld en hebben we veel tijd          

genomen voor de fondsenwerving en benadering van partners.   

Dit heeft geresulteerd in een ruim positief saldo en daarmee         

komen we aardig in de buurt van het miljoen dat we binnen         

moeten halen voor de inrichting van het nieuwe museum.  

 

Vóór de opkomst van Corona in 2020 hebben we mooie en succes-

volle tentoonstellingen georganiseerd, zoals de tentoonstelling 

van Evert Thielen en Tekens van vrijheid i.s.m. met het Limburgs 

Museum. Maar we hebben ook veel werken in bruikleen gegeven.  

Kunstwerken uit onze collectie waren de afgelopen twee jaar      

onder meer te zien in het Bonnefantenmuseum in Maastricht,           

Museum De Pont in Tilburg, Museum het Valkhof in Nijmegen, het 

Frans Hals Museum in Haarlem, het Noord-Brabants Museum in   

‘s  Hertogenbosch, Stedelijk Museum Alkmaar en het Franz 

Pfannerhuis in Arcen.  

 

Ook ons buitenprogramma was zeer succesvol, met o.a. de 

afronding van het meerjarige programma Circular Art Lab 

Limburg (CALL), de Varkenstractor,  en met als een van de 

hoogtepunten de realisering van de BuitensteBinnenTuin bij  

ziekenhuis VieCuri. Daar leefde de  wens om het oncologie-

centrum uit te breiden met een serre, tuin en een kunst-

toepassing.  Een mooie plek die een moment van rust en       

bezinning beoogt voor mensen die een afspraak hebben in het 

Oncologiecentrum. Deze wens is werkelijkheid geworden en 

de tuin is in september 2019 opengesteld voor publiek. Maar 

ook de opzet van de nieuwe meerjarige programmering 

belooft veel met thema’s als gezondheid, geluk en kansen 

bieden aan talent.  

 

Museum van Bommel van Dam wil de komende jaren nog 

professioneler, universeler en krachtiger wortelen in de 

samenleving. We hebben een klein, maar zeer deskundig 

kernteam, een daadkrachtig en betrokken bestuur en een 

steeds groter wordende groep van vrijwilligers en Vrienden. 

Voor het zelfvertrouwen waar de nieuwe koers van de 
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toekomst om vraagt, is die daadkracht, dat doorzettings-           

vermogen en veel wilskracht nodig. Met de nieuwe huisvesting, 

tot stand gebracht in samenwerking met de gemeente Venlo en 

architect BiermanHenket en in co-creatie met onze partners en 

andere stakeholders heb ik daar alle vertrouwen in.  

 

 

Paulo Martina, directeur 
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Hoofdstuk  1 Bestuur  

Verslag bestuur museum van Bommel van Dam 

De verdere ontwikkeling van het museumconcept, de opbouw 

van een museumorganisatie en de totstandbrenging samen met 

de gemeente Venlo van een museumgebouw inclusief inrichting 

hebben veel tijd en aandacht gevraagd van directie en bestuur. 

Het bestuur van museum van Bommel van Dam kwam in 2019 elf 

keer en in 2020 acht keer in een formele bestuursvergadering 

bijeen, mede in aanwezigheid van de directeur. De bestuursver-

gaderingen kennen doorgaans een vaste opbouw en indeling, 

mede gegroepeerd rondom het managementverslag van de      

directie. Onderwerpen die gedurende het vergaderjaar op de 

agenda hebben gestaan betreffen zoal begroting, jaarrekening, 

beleidsplan, ondernemingsplan, communicatieplan, collectie-

plan, tentoonstellingsplanning en punten omtrent de bouw en 

inrichting van het nieuwe museum.   

Periodiek heeft het bestuur ook exclusief in eigen kring                

vergaderd, onder meer om het eigen functioneren en om het 

functioneren van de organisatie te bespreken.  

Naast de plenaire bijeenkomsten zijn er nog talrijke           

momenten van overleg geweest tussen een of meer             

bestuurders, de directie, medewerkers en externe              

stakeholders. Bouwproces, financiën, fondsenwerving en 

tentoonstellingsbeleid zijn voorbeelden van de uiteen-

lopende onderwerpen die hierbij aan de orde zijn gekomen.  

Per 1 mei 2019 is de nieuwe directeur, de heer Paulo           

Martina, na een open sollicitatie en benoemingsprocedure 

aangetreden. Hij verving de interim-directeur Marco van 

Vulpen. Hij heeft een breed en betrekkelijk uniek taken-

pakket, want naast de verantwoordelijkheid voor de           

ontwikkeling van het museum is hij ook bouwheer.  

De verbouwing van het voormalig postkantoor tot                 

museumgebouw geschiedt voor wat het casco betreft       

onder verantwoordelijkheid van de gemeente Venlo, die 

ook eigenaar is van het pand. Het museum wordt intensief 

betrokken bij de totstandkoming van het casco en draagt de 

volle verantwoordelijk voor de inrichting van het museum. 

Naarmate de bouw vorderde werd het bestuur zich ervan            

bewust dat bouwkundige expertise steeds meer een  

vereiste werd. Besloten is om vanaf medio 2020 hulp 
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in te schakelen op dat gebied.  

Het bestuur constateert dat in de afgelopen twee jaar de enorme 

opgave op organisatorisch, inhoudelijk en financieel gebied naar 

tevredenheid is gemeesterd en het museum grote stappen in zijn 

ontwikkeling tot volwassenheid heeft kunnen zetten. Hiervoor 

verwezen zij naar onder andere het binnenhalen van fondsen en 

partners, het professionaliseren van de organisatie, het uitkris-

talliseren van concepten in een inhoudelijk tentoonstellings- en 

activiteiten-beleid en het intensiveren en uitbreiden van de  

relaties met belangrijke  stakeholders, zoals de verschillende 

culturele  partners binnen Limburg en de gemeente Venlo.  

Tevens is er veel tijd besteed aan relatiebeheer richting de  

partijen die het museum een warm hart toedragen, zoals de 

Vrienden van het Museum, verzamelaars en de Familiestichting. 

Het besluit van de gemeente Venlo om het museum als eerste 

culturele partij in Venlo toe te laten tot de basisinfrastructuur 

van de gemeente (subsidietoekenning op basis van vier jaar) 

bracht een zekere mate van financiële stabiliteit en heeft ertoe 

bijgedragen dat bestuur en directie zich in voldoende mate  

konden focussen op de totstandkoming van de nieuwe huisves-

ting in het voormalige postkantoor en o.a. het schrijven van het 

beleidsplan, collectieplan en ondernemingsplan.  

Het effect van de Corona-pandemie is op de dagdagelijkse 

bedrijfsvoering van het museum in opbouw welhaast  

vanzelfsprekend lang niet zo groot als het geval zou zijn 

geweest in de situatie waarin het museum al open was  

geweest voor publiek. Toch heeft het de ontwikkeling van 

het museum niet onberoerd gelaten. Medewerkers hebben 

overwegend van thuis uit moeten werken en – zeker zo  

belangrijk – de epidemie heeft een maatschappelijke  

context gecreëerd die belangrijke activiteiten als fondsen-

werving en relatiebeheer onder druk heeft gezet. 

 

Bedrijfsvoering 

Bestuur en directie van VBVD onderschrijven de Code   

Cultural Governance. Het bestuur wordt bestuurd volgens 

het bestuursmodel. De directeur is verantwoordelijk voor 

de dagelijkse bedrijfsvoering, het bestuur houdt toezicht 

hierop en heeft daarbij met name een stimulerende en    

adviserende rol. Het bestuur heeft grote betrokkenheid bij 

het museum en zet de individuele aanwezige expertise in  

ter ondersteuning van het museum.  
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De fase van ontwikkeling van het museum brengt met zich mee 

dat veel aangelegenheden voor een eerste of tweede keer tussen 

bestuur en directie worden besproken. Hoewel binnen het  

bestuur aandachtsveldhouders zijn aangewezen, bijvoorbeeld  

op terreinen als relatiebeheer en communicatie, bouw, collectie-

beheer, is ervoor gekozen om (nog) niet met commissies te  

werken. De contacten met de gemeente Venlo zijn zowel op  

ambtelijk als bestuurlijk vlak intensief. In gezamenlijke bouw-

teams wordt soms tot op detailniveau gesproken over de  

realisatie van het museumgebouw. Ook over talrijke culturele en 

educatieve  activiteiten vindt intervisie plaats. De voorzitter van 

het bestuur vergadert in een vaste frequentie met de betreffende 

wethouder, mevrouw Pollux.  

 

Het bezoldigingsbeleid van de directie past bij het karakter en de 

omvang van de instelling. Bij het ontstaan van een vacature        

binnen het bestuur maakt het bestuur een profielschets op.         

Vacatures binnen het bestuur worden openbaar gemaakt. Leden 

van de bestuur ontvangen een vacatievergoeding die in overeen-

stemming is met de ANBI-status van het museum. Bestuurslid  

de heer Lutgenau heeft afgezien van deze vergoeding.  

 

Samenstelling bestuur 

Dhr. Nick Bos (voorzitter) 

Dhr. Addy Lutgenau (penningmeester) 

Mevr. Marleen Hartjes (bestuurslid) 

Mevr. Gunda Ostermann (bestuurslid) 

Dhr. Ton Tesink (bestuurslid)  

 

Rooster van aftreden 

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van          

4 jaar. Deze periode kan bij herbenoeming met 4 jaar           

verlengd worden. De maximale zittingstermijn is 8 jaar.    

Er wordt een zodanig rooster van aftreden opgesteld dat 

niet te veel leden tegelijk aftreden zonder herbenoembaar 

te zijn. Het rooster van aftreden is openbaar. 
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Nevenfuncties bestuur en directie 

Dhr. Nick Bos: Vicevoorzitter RvT Stichting De Domijnen,  

Voorzitter bestuur Stichting Life Science Incubator Maastricht, 

Voorzitter bestuur Stichting Studentenhuisvesting Maastricht, 

Voorzitter Kunst- en Erfgoedcommissie UM, Lid Stuurgroep 

Operationeel Programma Zuid-Oost, Lid RvT VISTA College, Lid 

RvC Zon-PTC BV, Voorzitter bestuur Museum van Bommel van 

Dam, Lid RvC Brightland Campus Greenport Venlo BV, Lid RvC 

Campus Vastgoed Greenport Venlo BV, Lid Stuurgroep Bright-

site, Lid Regionaal bestuur Circular Hub, Voorzitter RvT MET ggz. 

Dhr. Addy Lutgenau: Penningmeester bestuur Museum van 

Bommel van Dam, Lid RvC Brightlands Agrifood Ventures, Lid 

Dagelijks Bestuur Crossroads, Lid RvT Stichting CvA mei 2021 

JCI Venlo, Lid bestuur Stichting Duurzame Bedrijfsterreinen. 

Mevr. Marleen Hartjes: Lid RvT Brabant C, Lid innovatie commis-

sie Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht, Adviescommissie 

cultuurfondsen gemeente ’s Hertogenbosch,  

Mevr. Gunda Ostermann: Lid bestuur Museum van Bommel van 

Dam, Lid bestuur Stichting Roze Zaterdag Venlo-Krefeld 2019. 

Dhr. Ton Tesink: Lid bestuur Museum van Bommel van Dam. 

Dhr. Paulo Martina: Voorzitter commissie Musea Raad voor     

Cultuur Den Haag, Voorzitter diverse commissies Fonds voor 

Cultuurparticipatie Utrecht. 

 

Bestuursmodel 

• Stichting Museum van Bommel van Dam heeft een bestuurs

-directiemodel. Het bestuur is dus eindbevoegd. Als  

directeur bereid je het beleid voor, het bestuur stelt het  

beleid  vast en vervolgens voert de directie de opdracht van 

het bestuur uit. 

• Idem begroting en financiële verantwoording. 

• Met de gemeente vindt periodiek (gemiddeld elk half jaar) 

bestuurlijk overleg plaats. 

• De directeur bereidt samen met de voorzitter de agenda 

van bestuursvergaderingen voor en draagt zorg voor  

verslaglegging (al dan niet door hemzelf). 

• Conform de Code Cultural Governance moet nog een       

directiereglement worden opgesteld.  
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Hoofdstuk 2  Programmering 

2019 en 2020 stonden in het kader van presentaties op andere 

locaties. Het museum had beide jaren geen eigen gebouw, wat 

betekende dat het op zoek ging naar externe locaties en             

samenwerkingspartners. In 2020 stond een klein aantal         

presentaties op de agenda, die al snel geen doorgang konden 

vinden vanwege de uitbraak van het coronavirus.  

Door middel van online communicatiekanalen is er toch de     

nodige aandacht geweest voor de collectie, tentoonstellingen 

en programmering. 

 

 50 jaar Evert Thielen; Schetsen en tekeningen 

3 februari 2019 - 10 juni 2019 

Het begin van 2019 werd spectaculair geopend met de 

tentoonstelling 50 jaar Evert Thielen; schetsen en 

tekeningen. Deze tentoonstelling vond plaats in het 

voormalige postkantoor en het toekomstige museumgebouw 

van museum van Bommel van Dam. De tentoonstelling werd in 

samenwerking met het Limburgs Museum georganiseerd, als 

een duotentoonstelling. De schilderijen van Evert Thielen (de 

eindproducten) werden getoond in het Limburgs Museum en de  

 

schetsen en tekeningen voornamelijk voorstudies van de      

geschilderde werken, waren te zien bij museum van Bommel 

van Dam. De schetsen en tekeningen waren nog nooit eerder 

aan publiek getoond en 

hiermee had het museum 

een primeur. Rondom  

deze tentoonstelling  

werden  verschillende 

rondleidingen, workshops 

en lezingen aangeboden. 

           Evert Thielen, voorstudie voor het verlangen,  

             collectie Douwes Fine Art. 

 

Ons echte goud 

8 april 2019 - 12 april 2019 

Valuascollege 

In het kader van de Nationale Museumweek werd de  

tentoonstelling Ons echte goud georganiseerd in 

 samenwerking met het Valuascollege in Venlo. Deze  

middelbare school had een aanvraag gedaan bij de  

Museumvereniging om een samenwerking met het  

museum aan te gaan. Uit deze aanvraag is de tentoonstelling 
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voortgekomen. Leerlingen van 5 HAVO zochten werk uit de   

collectie van het museum uit, dat paste bij het eindexamen-

thema ‘water’ en voegden hun eigen eindexamenwerk hieraan 

toe. De tentoonstelling was een week lang te zien op het            

Valuascollege zelf. De combinatie van werk uit de collectie en 

eindexamenleerlingen zorgde voor een spannende dialoog 

tussen de werken.  

 

Verzamelde gezichten 

21 juni 2019 - 18 augustus 2019 

Postkantoor 

Verzamelde gezichten was een volledige collectiepresentatie 

in het voormalige postkantoor. Ruim 60 werken uit de eigen 

collectie van het museum werden getoond, allemaal met een 

eigen ‘gezicht’. De start van deze tentoonstelling viel samen 

met het nationale evenement ‘Roze Zaterdag’. Deze dag werd  

in 2019 in Venlo en Krefeld georganiseerd. In de week van ‘Roze 

Zaterdag’ werden de campagneposters, ook portretten, 

tijdelijk toegevoegd aan de tentoonstelling. Het einde van de 

tentoonstelling viel samen met het Zomerparkfeest in Venlo. 

Dit festival ontvangt jaarlijks ruim 100.000 bezoekers. Tijdens 
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het festival is een fotograaf namens het museum op pad gegaan en 

heeft foto’s geschoten van festivalgangers. Deze foto’s zijn in de 

laatste week van de tentoonstelling tussen de collectie gehangen 

en de geportretteerde bezoekers konden hun foto’s gratis afhalen.  

 

Tekens van Vrijheid 

18 oktober 2019  - 10 mei 2020 

Limburgs Museum  

De tentoonstelling Tekens van vrijheid werd eind 2019 geopend in 

het Limburgs Museum. De looptijd van deze tentoonstelling zou tot 

kort na Bevrijdingsdag in 2020 zijn. In het kader van 75 jaar                

bevrijding waren ruim 60 werken uit de collectie van museum van 

Bommel van Dam te zien op zaal, samen met historische beelden 

van Venlo en nieuwe films waarin studenten reflecteerden op wat 

vrijheid voor hen betekent.  Aan het begin van 2020 vond er een 

mooie randprogrammering plaats, met o.a. een tweetal lezingen 

van Ronald van Kesteren over werken die vrijheid en verdrukking 

afbeelden.  

 

Vanaf het moment dat musea hun deuren moesten sluiten, in maart 

2020, is de tentoonstelling binnen een week online gepresenteerd. 

Via de website van museum van Bommel van Dam en het Limburgs 

Museum werd de tentoonstelling online toegankelijk in de 

vorm van een online presentatie en virtuele tour. Sinds de 

online toevoeging van de tentoonstelling stegen de          

websitebezoeken  van beide musea aanzienlijk. 

 

 

 

  

 

Een duik in de collectie 

27 oktober 2019 - 8 december 2019 

Franz Pfannerhuis 

Tegen het einde van 2019 ging een klein deel van de collec-

tie op bezoek bij het Franz Pfannerhuis in Arcen. Onder de 

titel Een duik in de collectie werd er werk uit de collectie 

getoond, dat paste bij de omgeving van het Frans Pfanner-

huis. Het Franz Pfannerhuis ligt op een recreatiepark, 

omgeven door een meertje en veel groen. Deze aspecten 

waren ook terug te zien in de kunst die tentoongesteld 

werd. De tentoonstelling werd in samenwerking met het 

Franz Pfannerhuis georganiseerd.  
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Andrea Haandrikman 

14 februari 2020  - 1 augustus 2020 

Infopunt VBVD 

In het infopunt van museum van Bommel van Dam op de Klaas-

straat werd ook aandacht geschonken aan het thema ‘75 jaar 

bevrijding’. Kunstenares Andrea Haandrikman maakte in het 

kader hiervan de installatie ‘Inside the box, Outside’. Deze inter-

actieve video-installatie ging over de betekenis van vrijheid 

vandaag de dag. De antwoorden op deze vraag werden getoond 

in de vorm van personen die hierover in de video spraken.  

 

De bezoeker stond tijdens deze  

vertoning op een stip en werd live 

gefilmd. De film en de bezoeker 

werden hierdoor onderdeel van het 

kunstwerk en de vraag:  

Wat betekent vrijheid voor jou? 

 

 

 

De installatie ‘Inside the box, outside’van Andrea Haandrikman 

Verschillende online collectiepresentaties 

Maart 2020 - december 2020 

Omdat de uitbraak van het Coronavirus zorgde voor de sluiting 

van veel fysieke locaties waar kunst te zien is, is er gekozen om 

een aantal online collectiepresentaties op te zetten.  Deze     

collectiepresentaties waren telkens thematisch  samenge-

steld. Een voorbeeld van een van deze presentaties was 

‘Pareltjes uit het depot’. Tijdens de voorbereiding van de depot-

verhuizing kwam onze collectiebeheerder veel werken tegen 

die het daglicht nog niet vaak gezien hebben, maar wel een echt 

‘pareltje‘ zijn. Onder de noemer ‘Pareltjes uit het depot’ werden 

deze met een toelichting online gedeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

Walasse Ting, Zonder titel, 1982, Inkt op papier, Collectie Knecht-Drenth 
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Opdracht videokunstwerk Aad de Haas - 100 jaar 

In 2020 en 2021 wordt gevierd dat de kunstenaar Aad de Haas 100 

jaar geleden geboren is. In samenwerking met SCHUNCK, het    

Chabot Museum en het Limburgs Museum is Aad de Haas 100 jaar 

ontstaan. Het grootste deel van de werken die het museum in haar 

bezit heeft van Aad de Haas was te zien tijdens de overzichts-

tentoonstelling in SCHUNCK. Omdat het museum zelf geen fysieke 

plek heeft om werk van De Haas te tonen, heeft het museum een 

opdracht uitgeschreven voor het maken van een videowerk             

geïnspireerd op het werk van De Haas.  

 

Videokunstenaar Daan Couzijn is in het tweede deel van 2020 aan 

de slag gegaan met het realiseren van zijn werk ‘Holier Than Thou’. 

In dit werk legt Daan een link tussen religie en (seksuele) identiteit. 

Tussen een biechthokje en een glory hole. In beide ruimtes wordt 

een anonieme, kwetsbare overgave geleverd. ‘Holier Than Thou’ 

gaat over een existentieel verlangen naar lotsverbondenheid en 

concessieloos bestaansrecht. Het werk wordt in 2021 fysiek           

gepresenteerd op een nog nader te bepalen locatie. Het werk is 

vanaf dat moment eigendom van het museum.  

 

 

 

Still uit Holier Than Thou van Daan Couzijn 
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Buitenprogramma 

Museum van Bommel van Dam vat onder het Buitenprogramma  

alle projecten die zich buiten de muren van het museum afspelen 

en tot stand komen in partnerschap met andere instellingen en  

organisaties. 

 

In 2019 vond de afronding plaats van CALL, het Circular Art Lab 

Limburg. In dit programma werden duurzaamheidsvraagstukken 

voorgelegd aan kunstenaars en ontwerpers. Dit leidde tot vier    

projecten rond de thema’s water, huisvesting, landbouw en energie. 

Er werd samengewerkt met een groot aantal partners, waaronder 

Antares, Enexis, gemeente Venlo, LLTB, Stichting het Limburgs 

Landschap en Waterschap Limburg. In de zomer van 2019                

verscheen de publicatie Venlo Calling, met daarin een terugblik en 

evaluatie van het traject. 

 

Een ‘spin-off’ van CALL was het project Varkenstractor.                    

Kunstenaar Sjef Meijman stelde met een mobiel onderkomen voor 

varkens een andere manier voor om landbouw en veeteelt in elkaar 

over te laten vloeien. De Varkenstractor startte in september 2019 

in Zaltbommel en reisde begin 2020 door naar Venlo waar hij enkele 

maanden te zien was op Kinderboerderij Hagerhof.  

In de zomer reisde hij door naar het voedselbos in Beesel, 

waar hij een permanent onderkomen vond. De HAS was een 

belangrijke partner van de Varkenstractor. Twee groepen 

studenten waren betrokken bij de reis en voerden hun      

onderzoek uit rondom de Varkenstractor. Ook voor het 

eindpunt van het project was HAS Venlo gastheer: een       

interactief inspiratiediner voor 50 personen over                 

toekomstbeelden voor de varkenshouderij. Gegeten werd 

er natuurlijk ook… van onze varkens.   

 

In 2019 werd eveneens gewerkt aan een vervolg op CALL. 

Met partners HAS, Maastricht University, Brightlands   

Campus Greenport Venlo, De Gezondste Regio 2025 en   

VieCuri werd een project uitgedacht rond twee belangrijke 

thema’s voor de regio: voeding en gezondheid. In Re-think / 

Re-Act, Kunst voor een vitale regio, ontwikkelen zes       

kunstenaars en ontwerpers ieder een project dat anders 

laat kijken én anders laat doen. In het voorjaar van 2020 

leerden zij Noord-Limburg (beter) kennen en ontwikkelden 

zij ieder een projectvoorstel. De uitvoering van hun             

projecten start in 2021 en leidt uiteindelijk tot een                   

tentoonstelling in 2022. 
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Project Varkenstractor van kunstenaar Sjef Meijman en  

met HAS hogeschool als projectpartner 
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Bemiddeling en platform 

Museum van Bommel van Dam zet zich in voor een gezond en       

levendig kunstklimaat in en rond Venlo. Daartoe adviseert het     

potentiële opdrachtgevers en bemiddelt het om te komen tot een 

goede match met een kunstenaar. In sommige gevallen blijft het 

museum tijdens de uitvoering als procesbegeleider betrokken. 

In 2019 heeft dit geleid tot de start van het project Buitenste-

BinnenTuin door kunstenaarscollectief Circus Engelbregt in        

ziekenhuis VieCuri. Bij het oncologisch centrum is een binnentuin 

aangelegd. De kunstenaars van Circus Engelbregt onderzochten 

gedurende een jaar middels allerlei interventies hoe het positieve 

effect van groen en natuur op patiënten zo groot mogelijk kan zijn. 

In 2020 werkten zij aan een blijvend element, als eindresultaat  

van hun artistieke onderzoek. Dat heeft geresulteerd in de  

iteindelijke BuitensteBinnenTuin.                                                                                                                            

 

Door bemiddeling van museum van Bommel van Dam is gemeente 

Venlo voorjaar 2020 een samenwerking gestart met beeldend 

kunstenaar Marieke Vromans. Samen onderzochten zij op welke 

manier samen met inwoners van Belfeld gewerkt kan worden aan 

vergroening van de openbare ruimte. Het traject heeft inmiddels 

een vervolg gekregen. 

  

 

 

 

 

Project BuitensteBinnenTuin in ziekenhuis VieCuri 

Woningcorporatie Antares heeft, geadviseerd door              

museum van Bommel van Dam, een van hun woningen     

vrijgemaakt als residency voor kunstenaars. Na een open 

oproep is een selectie uit de inzendingen gemaakt. Eind 

2020 heeft theatermaker Mirjam Wijnen met haar zus intrek 

in het huis genomen. Zij werken voor een periode van twee 

jaar in en met de wijk. 

 

Lectoraat Fontys Crossing Borders en Museum van        

Bommel van Dam zijn een samenwerking met kunstenaar 

Karin Bartels aangegaan, waarbij ook Valuascollege en de         

Europaschule aansloten. Doel is studenten met bijzondere 

werkvormen te laten nadenken over hun relatie met de 

grensregio. Het project is eind 2020 van start gegaan en 

leidt tot een presentatie in 2021. 
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Hoofdstuk 3 Bezoekers 

Ondanks dat het museum in 2019 geen fysieke permanente locatie 

had, heeft museum van Bommel van Dam in totaal 13.827 

bezoekers mogen ontvangen. Voornamelijk de tentoonstelling       

50 jaar Evert Thielen heeft veel bezoekers getrokken. 3.668 van het 

totale aantal bezoekers hebben een gereduceerde entreeprijs 

betaald. 9.809 bezoekers waren in het bezit van een museumkaart 

en 595 bezoekers hebben de volledige entreeprijs betaald. In 2018 

vond er geen kaartverkoop plaats, waardoor een vergelijking in  

het aantal bezoekers met het jaar ervoor niet mogelijk is.  

 

Over 2020 heeft het museum geen bezoekerscijfers. Dat komt 

enerzijds door de afwezigheid van een fysieke permanente locatie, 

anderzijds vanwege de wereldwijde Coronapandemie, waardoor 

externe locaties (o.a. het Limburgs Museum)  hun deuren moesten 

sluiten en ook het infopunt op de Klaasstraat maar zeer beperkt 

open was.  
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Hoofdstuk 4 Collectie  De collectie is het hart van het museum en om kunst-

werken door te kunnen geven aan volgende generaties is 

het van belang dat een museale collectie goed onder-

houden wordt. Dit betekent goed beheer en behoud, maar 

ook goede registratie en online zichtbaarheid. Inmiddels 

bestaat de collectie van museum van Bommel van Dam uit 

bijna 14.000 objecten; waaronder schilderijen, werken op 

papier, etnografica, sculpturen en textilia.  

Het is een ruime collectie moderne en hedendaagse kunst, 

met name door Nederlandse kunstenaars vervaardigd.     

Dit zijn onder andere objecten uit de oorspronkelijke         

schenking van het echtpaar in 1969, maar ook uit de vier 

grote schenkingen van Pieter Defesche (2005), Marianne 

van der Heijden (2009), het echtpaar Knecht-Drenth (2009) 

en Jef Diederen (2011). De afdeling collectie draagt zorg 

voor deze objecten en is verantwoordelijk voor de collec-

tieregistratie, bruikleenverkeer, schenkingen, restauratie 

en beheer en behoud in het depot.  

 

In 2019 zijn er aantal nieuwe werken geschonken, zijn er 

meerdere uitgaande bruiklenen georganiseerd en zijn een  
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 aantal werken uit de Collectie Manders gerestaureerd. Ook 

zijn in dit jaar de eerste stappen gezet in de voorbereiding 

op de collectieverhuizing en de inrichting van het  

nieuwe museumdepot.  

 
In 2020 hebben we een grote langdurige inkomende bruik-

leen en aantal schenkingen mogen ontvangen, waaronder 

een grote schenking van de Stichting Melle en drie              

portretten uit New York. Ook zijn er meerdere uitgaande 

bruiklenen georganiseerd, onder meer naar Museum     

Belvédère in Heerenveen en SCHUNCK in Heerlen.               

Afgelopen jaar is een reliëfwerk van Bram Bogart                 

gerestaureerd bij het SRAL in Maastricht, is het afstoot-

traject voor de BKR-werken opgestart en is de volledige 

collectie voorzien van een barcode.  

 
Aankopen 

In  zowel 2019 als 2020 zijn er geen nieuwe kunstvoor-

werpen door museum van Bommel van Dam aangekocht. 

Het museum heeft zich voornamelijk gericht op werk-

zaamheden rondom de huidige collectie en de aankomende  

verhuizing en inrichting van het nieuwe museum.  
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Schenkingen 

Hoewel er in 2019 en 2020  geen kunstwerken zijn aangekocht is 

de collectie toch uitgebreid met een aantal geschonken werken.  

 

In  2019 zijn er in totaal 38 kunstwerken geschonken; waaronder 

zes werken van Melle, een sculptuur van Antoine Berghs, twaalf 

foto’s van Satijn Panyigay, zeventien werken van Harr Scheffer 

en twee werken van Ton Slits.  

In 2020 zijn er 60 kunstwerken geschonken; waaronder één 

werk van Ton Slits, drie portretten van René Wong, twee werken 

van Harm Kamerlingh Onnes, één werk van Maïté Duval, één 

werk van Paul Hugo ten Hoopen, één werk 

van Elisabeth de Vaal, één werk van Bram 

Roth, zes aquarellen van Hans Kuijs, één 

collage van Marianne van der Heijden en 

43 werken van Melle. Alle geschonken 

kunstwerken zijn een welkome                 

aanvulling op onze collectie.  

 

In bijlage 1 vindt u een volledig overzicht 

van de schenkingen.                    Melle, Clovis, 1956, 

Schenking Stichting Melle 

Inkomende bruikleen 

Dankzij dhr. Pii Daenen heeft museum van Bommel van 

Dam in 2019 een paar schoenen van Reina van Bommel-

van Dam in langdurige bruikleen gekregen. Dhr. Daenen 

heeft van het paar schoenen een lichtobject uit de serie 

Light footed-to gemaakt. Dit object is momenteel te zien 

in de etalage van het infopunt op Klaasstraat en zal in het 

nieuwe museumgebouw tentoongesteld worden.   

 

 

 

 

 

 

Pii Daenen, Reina van Bommel, 2007 

 

In 2020 heeft het museum in totaal 96 objecten in lang-

durige bruikleen gekregen, dankzij dhr. J.F. Liefting uit 

Leeuwarden. De collectie Liefting bestaat voornamelijk 

uit litho’s en zeefdrukken, maar ook uit een aantal etsen, 

tekeningen, gouaches en schilderijen. In bijlage 2 vindt u 

een volledig overzicht van deze inkomende bruiklenen.  
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Bruiklenen aan derden  

Met plezier en trots leent museum van Bommel van Dam    

kunstwerken uit aan andere musea in Nederland.  

 

In 2019 waren kunstwerken uit onze collectie onder meer te zien 

in het Bonnefantenmuseum in Maastricht, Museum De Pont in 

Tilburg, Museum het  Valkhof in Nijmegen, het Frans Hals         

museum in Haarlem, het Noord-Brabants Museum in ‘Den 

Bosch, het Stedelijk Museum Alkmaar, het Limburgs Museum  

in Venlo en het Franz Pfanner Huis in Arcen.   

 

Ook in 2020 heeft museum van Bommel van Dam haar mede-

werking verleend aan een aantal uitgaande bruiklenen. Op 

zes verschillende plekken in Nederland waren er werken uit 

onze collectie te zien, onder meer bij Museum de Buitenplaats  

in  Eelde, het Bonnefantenmuseum in Maastricht, het Stads-

kantoor in Venlo, poppodium Willem Twee in Den Bosch, 

SCHUNCK in Heerlen en Museum Belvédère in Heerenveen.  

 

In bijlage 2 vindt u een volledig overzicht van de inkomende 

bruiklenen en bruiklenen aan derden.   

Restauraties 

In 2019 zijn tien werken uit de Collectie Manders                 

gerestaureerd door Stichting Restauratie Atelier         

Limburg (SRAL) in Maastricht. Dit is in samenspraak met 

de eigenaar Theo Manders en de gemeente Venlo              

uitgevoerd.  

In 2020 is een reliëfwerk van Bram Bogart, getiteld  

Geelblauw, gerestaureerd door  SRAL. 

 

Beeldende Kunst Regeling (BKR) 

Museum van Bommel van Dam beheert op dit moment de 

gemeentelijke collectie ‘BKR-werken’. Deze werken zijn 

in gemeentelijk bezit gekomen als onderdeel van de 

Beeldende Kunst Regeling van 1956 tot 1987. De BKR-

collectie bestaat uit ongeveer 1.000 objecten. In samen-

spraak met de gemeente is er vanuit het museum  in 2019 

en 2020 een selectie gemaakt van werken die  een aan-

vulling zouden kunnen zijn op de huidige collectie. Deze 

selectie bestaat uit 103 werken; voornamelijk werken op 

papier, schilderijen en sculpturen. De rest van de werken 

zal worden ontzameld door Stichting Onterfd Goed en dit 

zal in de loop van 2021 verder worden opgepakt.   
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Museumarchief 

In 2019 heeft de gemeente Venlo een externe onderzoekster                 

ingehuurd om het archief van het museum te inventariseren. Het    

archief bestaat uit drie delen; archiefstukken met betrekking tot 

Maarten en Reina van Bommel van Dam, archiefstukken met             

betrekking tot het museum en archiefstukken met betrekking tot de 

Stichting van Bommel van Dam. Deze archiefstukken zijn in 2019 van 

elkaar gescheiden en in het laatste kwartaal van 2020 heeft dezelfde 

onderzoekster deze werkzaamheden verder opgepakt, waardoor er 

nu een duidelijke scheiding in soorten archief is. Het is de bedoeling 

dat het archief van Maarten en Reina van Bommel van Dam en het  

archief van Stichting van Bommel van Dam in 2021 naar het                 

Gemeentearchief in Venlo worden gebracht. Het museumarchief 

blijft in beheer van het museum.  

 

Bibliotheek  

Museum van Bommel heeft een uitgebreide en specialistische          

bibliotheek. In bijna 50 jaar zijn naast boeken en publicaties ook een 

heleboel andere papieren verzameld, zoals folders, tijdschriften, 

pamfletten, catalogussen etc. Hierdoor is de bibliotheek enorm         

gegroeid.  

In 2020 zijn er twee trajecten met betrekking tot de biblio-

theek gestart; niet-geregistreerd boekwerk wordt nagelo-

pen en wel of niet aan de bestaande bibliotheek toegevoegd 

en de huidige bibliotheek wordt opgeschoond.  

Het doel van deze twee trajecten is het creëren van een 

duidelijke en efficiënte bibliotheek, toegespitst op het      

museum, het echtpaar Van Bommel van Dam en de 

kustenaars uit onze collectie. Daarna zal er een nieuw 

nummersysteem worden bedacht en aangebracht, zullen 

de boekenkasten worden voorzien van barcodes en komen 

de boeken op nummervolgorde in de juiste kast te staan. 

Dit zal in de loop van 2021 worden uitgevoerd. 

 

Vooruitblik op 2021 

Volgend jaar wordt een spannend jaar voor het museum. 

Begin 2021 zal het nieuwe museumgebouw worden opgele-

verd en in de zomer van 2021 wordt het nieuwe museum 

geopend. Vóór die tijd worden de nieuwe tentoonstellings-

zalen, het restaurant, de winkel, de stijlkamer en het kan-

toor ingericht. De inrichting van het depot en de verhuizing 

van de collectie zal na de opening gaan plaatsvinden.  
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Shinkichi Tajiri, Hommage aan Max Ernst: zonder titel, 1977  

Op collectiegebied zal vrijwel alle aandacht uitgaan naar 

de herinrichting van de museumzalen, de inrichting van 

het depot en de verhuizing van de collectie. De eerste 

voorbereidingen hiervoor zijn in 2020 al getroffen door 

het barcoderen van de gehele collectie. Dit maakt de    

verhuizing en de standplaatsregistratie in het nieuwe  

depot een stuk overzichtelijker. Maar ook de ‘normale’ 

collectiewerkzaamheden blijven in 2021 doorgaan; het 

inschrijven van nieuw verworven collectie, waaronder  

de Collectie Liefting en de BKR-werken, het aanvullen 

van de objectregistratie – en fotografie en het aanvullen 

van verzekeringswaardes en collectiewaardering.  

 

De verwachting is dat we in de tweede helft van 2021 het 

bruikleenverkeer ook weer gaan oppakken, zowel           

inkomend als uitgaand. Ook zal er in 2021 een nieuw  

CHV-plan geschreven moeten worden en zal er wellicht 

een begin gemaakt kunnen worden met een ontzamel-

beleid.  
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Excursie parfum varken: CALL #3 
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Hoofdstuk 5 Educatie  

Op het gebied van educatie heeft het museum verschillende              

projecten kunnen starten en ontwikkelen. Door de sluiting van de 

scholen in 2020 (vanwege Corona) konden sommige projecten  

geen doorgang vinden.  

 

Tentoonstelling 50 jaar Evert Thielen; Schetsen en tekeningen 

3 februari 2019- 10 juni 2019 

Tijdens deze tentoonstelling zijn er diverse educatieprojecten 

uitgevoerd. Er zijn kinderworkshops gegeven in het voormalige 

Postkantoor voor basisschoolklassen. Na een korte rondleiding 

door de schetsen en tekeningen werden scholieren in de 

tentoonstellingszaal aan het werk gezet om zelf iets na te tekenen. 

Dit kon een voorwerp zijn dat aanwezig was in de zaal of iets uit hun 

gedachten. Ook zijn er rondleidingen geweest voor het VO.  

 

Ons echte goud, Valuascollege 

8 april 2019- 12 april 2019 

In het kader van de Nationale Museumweek werd de tentoonstelling 

Ons echte goud georganiseerd in samenwerking met het 

Valuascollege in Venlo. Deze middelbare school had een aanvraag  

gedaan bij de museumvereniging om een samenwerking met 

het museum aan te gaan. Uit deze aanvraag is de tentoon-

stelling voortgekomen. Leerlingen van 5 HAVO zochten werk 

uit de collectie van het museum, dat paste bij het eindexa-

menthema ‘water’ en voegden hun eigen eindexamenwerk 

hieraan toe. De tentoonstelling was een week lang te zien op 

het Valuascollege zelf. De combinatie van werk uit de collec-

tie en eindexamenleerlingen zorgde voor een spannende    

dialoog tussen de werken. Uitkomst was dat de leerlingen 

beter voorbereid het examen ingingen door eerst op een     

andere manier over kunst en het examenthema na te denken. 

 

Stagiaire educatie 

September 2019 

Vanaf september had het museum een stagiaire op het 

gebied van educatie. Teuntje Schouren heeft gedurende een 

half jaar onderzoek gedaan naar wat jongeren in de regio wel 

en niet aantrekt om naar het museum te komen. Dit 

onderzoek heeft ze gedaan aan de hand van enquêtes en 

gesprekken en wordt gebruikt om de toekomstige educatie in 

het nieuwe museum vorm te geven.  
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Kinderboekenweek 

Oktober 2019  

In oktober vond de Kinderboekenweek weer plaats. Dit keer met de 

tweede editie van Van Bommel in de bieb. Tijdens deze week was  

het museum te gast in de Bibliotheek Venlo en werden er workshop 

gegeven over het thema van de week.  

 

Tekens van Vrijheid, Limburgs Museum 

18 oktober 2019- 2020 

Tijdens de tentoonstelling Tekens van Vrijheid zijn er verschillende 

educatieve activiteiten georganiseerd, zoals rondleidingen voor het 

VO. Ook zijn er kinderworkshops gegeven door Rob Benders.  

 

Van Bommel in de Klas op aanvraag 

2019 - 2020 

Het hele jaar was Van Bommel in de Klas mogelijk op aanvraag.  

 

Ontwikkeling educatie boekje door stagiaire Sanne Vrijman 

Februari 2020 

In 2020 heeft het museum wederom een studente mogen begeleiden 

van de Academie in Maastricht. De opdracht van de stagiaire was 
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het ontwikkelen van een educatietool die het museum vanaf opening 

in zou kunnen zetten. Het is een tool geworden in de vorm van een 

boekje, waarbij de bezoeker op eigen gelegenheid het museum en  

de kunst kan ervaren. Door het beantwoorden van vragen en andere  

inzichten te bieden in het boekje, kan de bezoeker op een andere  

manier leren kijken naar kunst. Het boekje wordt vormgegeven en 

afgemaakt zodat het tijdens de opening in 2021 gebruikt kan worden.  

 

Quarantainekunst @ home 

Tijdens de lockdown is het museum online opdrachten gaan       

schrijven, die geïnteresseerden vervolgens zelf thuis konden            

uitvoeren. Iedere opdracht werd ingeleid door een kort stukje tekst 

en de aanleiding voor de opdracht werd iedere keer gevormd door 

een werk uit de collectie. Op deze manier werd zowel de collectie   

digitaal getoond, maar ook de bezoeker geïnspireerd om tijdens het 

thuiszitten creatief aan de slag te gaan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld opdracht voor thuis, Remy Prudent, Albanico 5, 2006, Collectie 

Knecht-Drenth,  
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Hoofdstuk 6 Communicatie  

De positionering van het museum is in het verleden vooral aange-

vlogen vanuit de collectie en de kunstenaars. Niet alleen wat be-

treft tentoonstellingen en activiteiten, maar ook vanuit communi-

catie. Naar de toekomst toe willen we veel meer interactie met het 

publiek: wat houdt hen bezig en hoe kunnen we daarop inspelen?  

 

Van juni 2019 tot en met februari 2020 is er qua communicatie        

alleen het hoogstnodige gedaan bij gebrek aan een vaste             

communicatiemedewerker. De website en enkele social media-

kanalen zijn met regelmaat bijgehouden en er is een paar keer een 

nieuwsbrief verstuurd. Echter, er zijn voornamelijk boodschappen           

uitgezonden en er heeft in die periode weinig actieve interactie of 

gestructureerde, strategisch geplande communicatie plaats-

gevonden. Vanaf maart 2020 heeft de nieuw aangenomen             

communicatiemedewerker een nieuwe koers uitgezet en is de 

communicatie vanuit strategisch perspectief aangevlogen.  

 

Museum online 

De pandemie zorgde er vanaf half maart voor dat musea tijdelijk 

moesten sluiten en er razendsnel naar oplossingen werd gezocht 

om de collectie online te laten zien. Aangezien de website van 

museum van Bommel van Dam daar al op was ingericht,  

hebben we de tentoonstelling Tekens van Vrijheid helemaal 

online kunnen zetten. Dat was een mooie toevoeging op de 

virtuele tour door het Limburgs Museum, waarbij je de      

werken voornamelijk van een afstand kon bekijken. Ook op 

social media hebben we de collectie laten zien, in reeksen als 

‘De keuze van…’, ‘Pareltjes uit het depot’, ‘#supportyourlocal’, 

‘Beestenbende’ en ‘Klein maar fijn’. Hierdoor is meer traffic 

naar de website ontstaan en is het bereik, de betrokkenheid 

en interactie op socials enorm gestegen in vergelijking met 

het jaar ervoor. 

 

Communicatiestrategie en branding 

Naast de snelle anticipatie op het onlinemuseum is de nieu-

we communicatiemedewerker meteen van start gegaan met 

een strategisch marketingcommunicatieplan, waarin de 

strategie (doelen, doelgroepen, boodschap), middelen,          

timing en budget voor de marketing en communicatie van het 

nieuwe museum zijn uiteengezet. Aan de hand van dit plan is 

vanaf de zomer gestart met de nieuwe branding voor 
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museum van Bommel van Dam. Uit vijf  

pitches is de voorgestelde huisstijl en logo  

van Studio Luidspreker als beste naar  

voren gekomen en doorontwikkeld tot het 

uiteindelijke logo (zie afbeelding). Verder  

is Luidspreker   betrokken bij de totstand-

koming van de sponsorbrochure, de logo  

lanceringsvideo, een promovideo voor het 

nieuwe museum met rondleiding door het 

postkantoor, en alle online en offline  

grafische vormgeving in de nieuwe huisstijl  

die begin 2021 verder worden ontwikkeld. 

 

Marketing 

Naast branding is ook een start gemaakt met promotie. In samen-

werking met Bureau Magneet is een online campagnestrategie ont-

wikkeld, die zich in hoofdzaak richt op Google Ad Grants 

(advertentiebudget speciaal voor stichtingen en non-profit  

organisaties) en op gesegmenteerde advertenties via Facebook en  

Instagram, afhankelijk van de te voeren communicatiecampagnes. 

De onlinestrategie focust onder andere op een groter bereik 

om meer naamsbekendheid en traffic te genereren, groei in 

het aantal volgers op social media en een hogere betrokken-

heid en interactie (en daarmee hogere score in de algorit-

mes) door middel van User Generated Content. De eerste  

onlinecampagne is de lancering van het nieuwe logo; het logo 

lanceringsfilmpje van Luidspreker draaide in de kerstvakan-

tie op Facebook en Instagram en genereerde traffic naar de 

verbouwingspagina op de website van museum van Bommel 

van Dam.  

 

Website 

De huidige website van museum van Bommel van Dam is    

opgezet als tijdelijke oplossing gedurende de transitiefase. 

Het is dan ook wenselijk dat er een nieuwe website wordt           

ontwikkeld voor het museum, die als visueel visitekaartje 

dient. In de tweede helft van 2020 hebben er gesprekken met 

meerdere webdevelopers plaatsgevonden en is er kritisch 

gekeken naar de eisen- en wensenlijst, op zowel visueel als 

technisch vlak. Dit heeft erin geresulteerd dat Brik Digital (de 

huidige webdeveloper) de nieuwe website gaat ontwikkelen. 
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Een groot deel van de back-end in het CMS-systeem kan daardoor 

overeind blijven staan en het meeste werk zal in de front-end     

verzet moeten worden, zodat de website uiteindelijk de ‘’wow-

factor’ en visuele uitstraling krijgt die past bij het nieuwe museum.  

 

Openingscampagne 

In aanloop naar de opening van het museum in 2021 moet er op 

communicatievlak nog een hoop gebeuren, maar dankzij het     

marketingcommunicatieplan wordt dat nu op strategische en      

gestructureerde wijze opgezet en krijgt het daardoor duidelijk 

vorm.  

In samenwerking met de gemeente Venlo, Venlo Partners en       

Studio Luidspreker wordt er vanuit een speciale openingswerk-

groep nagedacht over de openingscampagne, gericht op de drie 

belangrijkste doelgroepen voor het museum -millennials, kunst- 

en cultuurliefhebbers, recreanten - evenals de belangrijkste      

ambassadeurs met betrekking tot de opening van het museum: 

Venlonaren.  
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Hoofdstuk 7 Fondsen, sponsoren en  
particuliere begunstigers 
 

Partnerships met het bedrijfsleven vormen een belangrijke     

pijler voor museum van Bommel van Dam. Het vertrouwen wat 

hieruit spreekt is voor het museum een van de pijlers waarop zij 

gebouwd wordt. Letterlijk voor wat betreft de  inrichting,              

figuurlijk omdat hiermee het belang van cultuur voor de samen-

leving en de inwoners van Venlo onderstreept wordt. We danken 

daarom nu al in onze opbouwfase Leolux, Forbo Flooring         

Systems, Lagotronics Projects, Studio Luidspreker,  Brik Digital 

en ERCO Lighting B.V. voor hun ondersteuning en vertrouwen. 

Ook vanuit particuliere begunstigers zijn we door schenkingen 

van de heer Jeroen Sanders, De Vriendenstichting, en                  

verschillende “kunstschenkingen”  in staat om de opening met 

meer  vertrouwen tegemoet te zien.  

 

In de aanloop naar de opening in 2021 zijn er reeds een  aantal 

fondsen die bijgedragen hebben om de visie van het museum om 

te kunnen zetten in een gebouw wat zowel de ruimte bied voor 

het tentoonstellen van de collectie, als het zijn van een aan     

aanjager voor het (beeldend) kunstklimaat in de regio. 

We willen daarom Provincie Limburg, Scheuten-

foundation, BankGiroLoterijfonds,  BPD Cultuurfonds en 

Stichting Zabawas bedanken. Ook willen we graag de 

Stichting Museum van Bommel van Dam bedanken.  

 

Tevens willen we hierbij de fondsen welke projecten    

ondersteunen om te verbinden zoals het Prins  Bernhard 

Cultuurfonds Limburg , Stichting Doen, BankGiroloterij-

fonds, Mondriaanfonds , fonds Knecht Drent en  Cultuur-

impuls Venlo bedanken.  

 

Ook zijn de Vrienden van het museum van Bommel van 

Dam niet weg te denken uit de organisatie. In 2019 hebben 

zij zich ook weer ingezet om activiteiten te ontplooien en 

het museum te ondersteunen. In 2020 was dat vanwege 

de geldende Coronamaatregelen helaas niet mogelijk.  
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Hoofdstuk 8 Medewerkers 

Per 1 januari 2019 begon de Stichting museum van Bommel van 

Dam (VBVD)  zonder personeel. In februari, mei, juli en augustus 

zijn de medewerkers in (vaste) dienst gekomen van de Stichting. 

Vanaf 1 juli 2019 bestaat het team uit 6 personen die 4,5 fte  

vertegenwoordigen. Dit zal de komende jaren nog groeien,  

aangezien een aantal functies nog niet (volledig)  ingevuld zijn.  

 

Door de grote behoefte aan ‘mankracht’ tijdens de 

tentoonstelling Thielen van februari t/m juni 2019 is de  

organisatie zwaarbelast geweest. Dit is opgevangen door alle               

beschikbare medewerkers, vrijwilligers en WEP’ers in te zetten. 

Gevolg is wel dat werkzaamheden, welke bij het opbouwen van 

de (werk)organisatie eigenlijk noodzakelijk zijn, niet altijd de   

focus hadden. 

 

In het derde kwartaal van 2019  is het team verhuisd naar de 

Klaasstraat, waar de nieuwe “winkelformule” verder vorm heeft 

gekregen en er ruimte kwam voor het zoeken en aan het VBVD 

binden van nieuwe en het behouden van de reeds aanwezige 

vrijwilligers. 
Van links naar rechts: Biny van der Steen, Shanou Basten-Janssen, Hilde 

Janssen, Paulo  Martina, John Verhaeg, Saskia van de Wiel, Lottie Backes  

In 2020 is het team verder uitgebreid met een medewerker 

Marketing, PR en communicatie. Deze uitbreiding brengt het 

aantal op 6,23 fte’s eind 2020. Voor het jaar 2021 wordt de 

werkorganisatie gecompleteerd met een management-

assistent directiesecretariaat, een medewerker educatie en 

publieksparticipatie en een coördinator evenementen. 
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Vrijwilligers 

Het aantal actieve vrijwilligers waarmee in januari  2019 werd     

gestart was 8. Dit aantal is aan het einde van 2019 gestegen naar  

14 actieve vrijwilligers. Hierin is ook het effect van het aantal om 

persoonlijke redenen (werk/ziekte) vertrokken vrijwilligers 

meegenomen. Binnen onze kleine organisatie is het uiterst 

belangrijk dat degenen die zich enkel voor waardering inzetten, 

deze waardering en aandacht ook voelen. Het infopunt/winkel 

maar zeker ook het nieuwe museum is in de toekomst afhankelijk 

van deze vrijwillige inzet. De goede mond-tot -mond-reclame van 

de vrijwilligers in Venlo is mede bepalend of de doelstelling van  

ca. 80 vrijwilligers medio 2021 gehaald kan worden, vooral omdat 

het VBVD vanaf opening pas de mogelijkheid biedt van de museale 

 omgeving die de meeste vrijwilligers zoeken.  

 

De samenstelling van de groep vrijwilligers is divers en inclusief 

en de verwachting is dat deze ontwikkeling zich nog verder gaat 

doorzetten en hiermee een duidelijk klankbord voor de 

organisatie wordt. Met de gevoerde (evaluatie-)gesprekken 

werden talenten en wensen bij vrijwilligers duidelijk en ook 

ingezet. Het museum ontwikkelt zich als organisatie en heeft de  

mogelijkheid en noodzaak om vrijwilligers niet alleen als  

gastvrouw/-heer in te zetten. Dit omdat er nog veel 

taken liggen zoals rondleidingen, vertaalwerk 

(publieksinformatie wordt vanaf 2021 óók Duits- en 

Engelstalig) maar ook historisch onderzoek, digitalisering 

van de collectie en het ondersteunen van de catering.  

Door vrijwilligersbijeenkomsten (tweemaandelijks) en                    

activiteiten zoals de opening, een culturele daguitstap,  

een Bhv-cursus en het gezamenlijk vormgeven van de  

publieke functie van het infopunt op de Klaasstraat blijft er 

betrokkenheid en daar waar mogelijk ook inbreng. Verder  

is de vraag naar werkervaringsplekken ingevuld en zal in 

2021 verder worden uitgebreid.  

 

Stagiaires  

In 2019 hebben 2 stagiaires een aantal maanden onderzoek 

uitgevoerd op het gebied van educatie. De bevindingen van 

een van de stagiaires is met een vervolgonderzoek verder 

verdiept in 2020. Uitbreiding van het aantal ingevulde 

stageplekken is ook voor 2021 gerealiseerd. 
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Vanwege de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus is in  

maart 2020, als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding 

van de verspreiding van het virus besloten om het Infopunt op de 

Klaasstraat te sluiten. Dit heeft direct gevolg gehad voor de inzet 

van vrijwilligers en stagiaires, omdat alleen bij de ondersteuning 

in het depot en op kantoor de mogelijkheid geboden was om  

conform de richtlijnen te kunnen werken. Het was ook niet  

mogelijk om het aantal vrijwilligers uit te breiden, ondanks een 

duidelijke interesse vanuit de omgeving, omdat de inzetmogelijk-

heden beperkt en niet representatief voor VBVD waren.  

Het Infopunt is wisselend, afhankelijk van de Coronamaatregelen, 

wel op afspraak open  geweest. 

 

Op basis van een versoepeling is er een bijeenkomst met alle     

vrijwilligers geweest in september 2020, waarbij een rondleiding 

op de Keulsepoort 1, het toekomstige werkadres, voor toekomst-

perspectief heeft gezorgd bij alle deelnemers.  

 

Het verder uitbouwen van het aantal vrijwilligers zal, samen met 

potentiële samenwerkingspartners zoals gemeente, UWV en       

Incluzio, begin 2021 de nadruk krijgen. Omdat ook hier het effect 

van Corona en de daarbij horende maatregelen en tijdsduur ervan 

nog niet duidelijk is, zal er rekening gehouden moeten  

worden met een geleidelijke uitbouw va n het aantal  

vrijwilligers. 

Het aantal stagiaires heeft zich vanwege corona, beperkt  

tot twee , omdat een van de ingeplande onderzoeken helaas 

niet kon worden uitgevoerd op afstand. 
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Hoofdstuk 9 Organisatie 

Facilitair 

Met de start van de verzelfstandiging zijn de meeste leveranciers 

en bijbehorende contracten die met de gemeente Venlo waren    

afgesloten overgenomen door de Stichting. Dit om de 

continuïteit te garanderen. Daar waar mogelijk is vanaf maart  

2019 begonnen met het onderhandelen en/of inkopen van de 

noodzakelijke diensten.  Rekening houdend met zowel toekomsti-

ge sponsorpartners als bestaande leveranciers zijn waardevolle 

contacten gelegd . Er is een sterke verwevenheid tussen dienst-

verlening vanuit en in het museum, dienstverlening van derden en 

sponsoring. Daardoor  is het selecteren van partners/

leveranciers complex en een uitdaging voor het museum, ook 

aangezien de facilitaire tak sterk de commerciële tak van museum 

van Bommel dan Dam raakt.  

 

In 2020 zijn  de eerste contracten getekend. Een  aantal betrokken 

leveranciers zijn ook founding partner voor het museum                  

geworden, door hun bijdrage aan het realiseren van de inrichting 

van de Keulsepoort 1. 

Commercie 

Voor het invullen van de shop op de Klaasstraat is Galerie 

Wilms bereid gevonden om binnen een korte termijn een 

aantrekkelijk aanbod neer te zetten. De verdere invulling 

van de (toekomstige) museumwinkel zal in 2021 vorm       

krijgen. De nadruk in periode op de Klaasstraat ligt bij het 

infopunt en office, waarbij ook op de Klaasstraat al wordt 

begonnen met het uitwerken van een winkelformule voor  

de Keulsepoort. 

 

Voor het uitbreiden van het aanbod op de begane grond in 

het nieuwe museumgebouw is de samenwerking gevonden 

met de kunstuitleen van het Bonnefantenmuseum. Zij gaan 

zich  in 2021 ook vestigen op de Keulsepoort 1.  

Voor de horecaformule is met een aantal leveranciers een 

eerste oriënteerde gesprek geweest, waarbij wensen en 

mogelijkheden naast elkaar zijn gelegd. Voor de periode  

op de Klaasstraat blijft de catering in handen van de organi-

satie, met ondersteuning van vrijwilligers en eventueel           

externe cateraars.  
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Opening infopunt Klaasstraat 
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Aanvragen voor overleg, bijeenkomsten, rondleidingen, toelich-

tingen en presentaties worden bij voorkeur toegezegd om de  

(naams-)bekendheid van directeur en toekomstplannen van het 

museum onder het licht te brengen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan 

door het ontvangen en rondleiden van geïnteresseerden in  

clubverband, maar ook door openstelling op Open Monumenten-

dag 2019, die met ruim 120 bezoekers een succesvolle dag was.  

Dit geldt ook voor de officiële opening van het infopunt (ca. 100  

bezoekers). Bij de presentatie van het definitieve ontwerp door  

de gemeente Venlo waren ook een honderdtal geïnteresseerden 

aanwezig. De  toekomst van museum van Bommel van Dam en 

haar nieuwe plek mag dus rekenen op belangstelling vanuit de  

gemeenschap, waarbij het beeld van een toegankelijk museum 

waar het prettig verblijven is versterkt wordt met al deze activitei-

ten. Dit beeld  bevordert ook weer de mogelijkheid om sponsoren 

aan het museum te binden. 

 

Er werd in 2019 ook sterk ingezet op het verbinding met het 

(Venlose) zakenleven.  Met het lidmaatschap van Vereniging 

Ondernemend Venlo en VenloStad.com is hiermee een eerste stap 

 gezet.  Euregionale samenwerking is, ook in samenwerking met 

het Limburgs Museum, opgestart en is begin 2020 verder 

uitgediept met het leggen van euregionale contacten voor 

onder andere de ‘Artist in Residence’, die op de bovenste 

etage van het nieuwe museumgebouw komt.  

 

Het infopunt op de Klaasstraat 38 is door de beperkte 

openstelling op afspraak niet tot verdere ontwikkeling  

gekomen in 2020. Hierdoor is ook het proefdraaien ten  

behoeve van de museumshop niet mogelijk geweest.     

Deze zal bij opening op de Keulsepoort door VBVD worden 

geëxploiteerd met hulp van vrijwilligers. Voor de verdere 

invulling van de horeca is in 2020 de basis gelegd voor het 

realiseren van het gewenste concept voor de horeca, die 

wordt uitbesteed aan een externe partij.  
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Hoofdstuk  10 Financiën  

Balans per 31 december 2019 na resultaatbestemming 
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       31-12-2020 

         € 

       135.000 

       227.918 

       372.834 

 

 

       20.184 

       47.866 

               497.343 

 

   __________________________ 

       565.393 

   ========================= 



 41 

 

Diverse financiële zaken 

In de bouwstenen van de nieuwe organisatie zijn de Governance 

Code Cultuur, Fair Practice, diversiteit en inclusie meegenomen. 

Dit is terug te zien in het functioneren en de verslaglegging van  

de Raad van Bestuur, de werving van (vrijwillige) medewerkers 

maar ook in het honorarium van kunstenaars die projecten in   

opdracht van VBVD uitvoeren. 

 

De wens om samen te gaan werken met het Limburgs Museum is 

met het uitbesteden van de (loon-)administratie geconcreti-

seerd. Bij de keuzes voor de methodiek, de partners en de IT is  

de reeds bestaande administratie van het Limburgs Museum als  

basis genomen voor de administratie van VBVD. Ook de controle 

van de jaarstukken zal door hetzelfde accountantsbureau        

worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat werkzaamheden     

efficiënt kunnen worden uitgevoerd. In 2019 is voor de verwerking 

van de administratie sterk geleund op deze constructie vanwege 

het gebrek aan beschikbare uren.  

 

Vanaf 2020 is er naar meer maatwerk van de administratie voor 

het VBVD toegewerkt, waarbij de behoefte vanuit de organisatie, 

zoals efficiëntie en risicobeheersing als leidraad heeft gediend.  

Dit zal vanaf 2021 geïmplementeerd worden. De samen-

werking met het Limburgs Museum blijft.  Vanuit de  

wetenschap dat er een grote behoefte is aan financiële 

 bijdrage voor het noodzakelijke interieur is er met  

verschillende partners samenwerking en ondersteuning 

gezocht en voor een deel ook al gevonden. 

  

Jaarrekening 

De Stichting Museum van Bommel van Dam sluit het eerste 

kalenderjaar van haar bestaan 2019 af met een positief    

resultaat van € 179.115. en in 2020  van  € 193.719 . De jaarre-

keningen zijn  opgesteld in overeenstemming met in Ne-

derland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. Het 

resultaat valt hoger uit dan   begroot. Door verlaat invullen 

vacatures en een  succesvolle tentoonstelling Evert Thie-

len,   
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Bestuur en directie zijn zeer verheugd met het positieve resultaat 

omdat er voor het museum een grote opgave ligt in het vergaren 

van middelen voor de kosten van inrichting van het verbouwde 

museum. Het merendeel van het resultaat boven de € 135.000 

weerstandsvermogen zal worden aangewend als bestemmings-

reserve ten behoeve van de inrichting Keulsepoort. Opgemerkt 

moet worden dat de omstandigheden in 2019 uniek waren en dat 

op basis van de jaarrekening van het voorbije jaren zeker niet  

dezelfde verwachtingen mogen worden gekoesterd voor 2020.  

Er mag immers niet vergeten worden dat het museum al een  

grote bezuiniging moet adresseren: in 2019 en in 2020 is een     

verlaging van de subsidie van/door de gemeente Venlo opgelegd. 

Oorspronkelijk werd de hoogte van de subsidie vastgesteld op 

€1.000.000,- per jaar tot en met 2022. De gemeente heeft besloten 

om de subsidie in 2019 te verlagen met € 385.000,- en in 2020 met 

€ 250.000,-. In 2019 werd wel € 135.000,- subsidie verleend voor 

het opbouwen van een noodzakelijke weerstandsreserve.  

De meerjarenbeschikking van de gemeente Venlo geeft voor het 

jaar 2020 een subsidie van € 850.000, die door inflatiecorrectie 

en een subsidie voor de verhuiskosten wordt aangevuld met 

€63.300. Het rendement van het fonds Knecht Drent bedraagt 

voor 2020 € 9.916. 

Het jaar 2020 kenmerkt zich door de (financiële) impact 

van de coronacrisis, die nog niet is in te schatten omdat er 

veel onzekerheid is over de duur en aard van de getroffen 

maatregelen. VBVD komt, mede door haar korte historie, 

niet in aanmerking voor de diverse ondersteunende           

financiële maatregelen vanuit de overheid. Het genereren 

van inkomsten uit de shop en activiteiten is niet mogelijk         

geweest. Daarom is ook in 2020 een sterke beheersing van 

de personeelskosten nagestreefd. Dit betekent dat ook in 

dit jaar vacatures zijn opgeschoven en vervanging zoveel 

mogelijk intern is opgevangen. 

Voor de inrichtingskosten is in 2020 de steun ontvangen 

van een aantal fondsen. De Scheuten Foundation  heeft         

€ 400.000 bijgedragen, De BankGiroLoterij €300.000 het 

PBD-Fonds € 35.000, Prins Bernhard Cultuurfonds        

Limburg € 10.000 en Stichting Zabawas € 20.000.  Van 

founding partners zoals de heer en mevrouw Sanders,   

Leolux, Forbo en Lagotronics zijn ook bijdragen ontvangen 

voor het realiseren van het museum op de Keulsepoort 1.  
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Bijlage 1 Overzicht van schenkingen 

2019 
 
Schenking van Lea Witmondt, Amsterdam 

Melle, Aap aan tafel, 1937, krijt en inkt op papier, 36,5 h x 27,0 b x 2.0 d  
Melle, Huis op de heuvel, zonder datum, Oost-Indische inkt op rijstpapier, 33,5 h x 53,0 b  
Melle, Huisje in landschap, zonder datum, Oost-Indische inkt op rijstpapier, 33,5 h x 53,0 b  
Melle, Landschap, zonder datum, Oost-Indische inkt op papier, 50,0 h x 60,0 b x 2,0 d    
Melle, Landschap, zonder datum, Oost-Indische inkt op papier, 53,0 h x 73,0 b x 2,0 d   
Melle, Liggende figuur, 1953, papier, 32,0 h x 47,0 b  

 
Schenking Antoine Berghs, Maastricht 

Antoine Berghs, Insel Bild der Träumen, 1995, olieverf en aluminiumlak op ijzer,   180,0 h x 115,0 b x 95,0 d  
 
Schenking Stichting Vrienden van het Museum van Bommel van Dam 

Satijn Panyigay, Afterglow 1-12, 2019, drukinkt op papier, 48,0 h x 33,0 b  
Satijn Panyigay, Afterglow 02/12, 2019, drukinkt op papier, 48,0 h x 33,0 b  
Satijn Panyigay, Afterglow 3-12, 2019, drukinkt op papier, 48,0 h x 33,0 b  
Satijn Panyigay, Afterglow 4-12, 2019, drukinkt op papier, 33,0 h x 48,0 b  
Satijn Panyigay, Afterglow 5-12, 2019, drukinkt op papier, 33,0 h x 48,0 b  
Satijn Panyigay, Afterglow 6-12, 2019, drukinkt op papier, 60,0 h x 85,0 b  
Satijn Panyigay, Afterglow 07/12, 2019, drukinkt op papier, 48,0 h x 33,0 b  
Satijn Panyigay, Afterglow 8-12, 2019, drukinkt op papier, 48,0 h x 33,0 b  
Satijn Panyigay, Afterglow 9-12, 2019, drukinkt op papier, 48,0 h x 33,0 b  
Satijn Panyigay, Afterglow 10-12, 2019, drukinkt op papier, 60,0 h x 80,0 b  
Satijn Panyigay, Afterglow 11-12, 2019, drukinkt op papier, 33,0 h x 48,0 b  
Satijn Panyigay, Afterglow 12-12, 2019, drukinkt op papier, 33,0 h x 48,0 b  
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Schenking Tiny Scheffer-Vallen, Reuver 
Harr Scheffer, Barsbeek, 1982, inkt op papier, 49,0 h x 50,0 b 
Harr Scheffer, Dellewal, 2002, inkt op papier, 40,0 h x 32,0 b 
Harr Scheffer, Dellewal, 2002, inkt op papier, 40,0 h x 32,0 b 
Harr Scheffer, Dellewal, 2002, inkt op papier, 40,0 h x 32,0 b 
Harr Scheffer, Dellewal, 2002, inkt op papier, 40,0 h x 32,0 b 
Harr Scheffer, Dellewal, 2002, inkt op papier, 40,0 h x 32,0 b 
Harr Scheffer, Dellewal, 2002, inkt op papier, 40,0 h x 32,0 b 
Harr Scheffer, Diepenheim, 1986, inkt op papier, 60,0 h x 50,0 b 
Harr Scheffer, Duinwal, 2002, inkt op papier, 40,0 h x 32,0 b 
Harr Scheffer, Herfst-berg, 1956, inkt op papier, 60,0 h x 50,0 b 
Harr Scheffer, Schelpenland, 1975, inkt op papier, 51,0 h x 49,0 b 
Harr Scheffer, Schuitegat, 2004, inkt op papier, 78,0 h x 65,0 b 
Harr Scheffer, Tollebeek, 1982, inkt op papier, 49,0 h x 50,0 b 
Harr Scheffer, Verzonken-koord, 1977, inkt op papier, 49,0 h x 50,0 b 
Harr Scheffer, Wadden Strand, 2004, inkt op papier, 78,0 h x 65,0 b 
Harr Scheffer, Zaanse Schans I, 2001, inkt op papier, 25,0 h x 33,0 b 
Harr Scheffer, Zaanse Schans II, 2001, inkt op papier, 25,0 h x 33,0 b 

 
Schenking Lilian en Co Seegers, Amsterdam 

Ton Slits, zonder titel, 1989, potlood en acrylverf en houtskool op karton en papier, 93,0 h x 193,0 b x 5,0 d  
Ton Slits, zonder titel, 1996, acrylverf op doek, 131,0 h x 201,0 b x 4,0 d  
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2020 
 
 
Schenking Lilian en Co Seegers, Amsterdam 

Ton Slits, Zonder titel, 1991, acrylverf op doek, 200,0 x 130,5 x 2,0   
 
Schenking Diana Lauria, New York  

René Wong, Portrait of Vincenza Nasta aged 69, 1966, verf op doek,                          58,5 h x 49,5 b x 3,5 
René Wong, Portrait of Gloria Lauria aged 43, 1967, verf op doek,                              58,5 h x 48,5 b x 4,5 d  
René Wong, Portrait of Diana Lauria aged 23, 1969, verf op doek,                               63,5 h x 53,0 b x 3,5 d  

 
Schenking G.H. Heida, Arnhem  

Harm Kamerlingh Onnes, 47 year Victoria Station, z.j, aquarelverf en potlood op papier, 37,5 h x 44,5 b x 2,5 d  
Harm Kamerlingh Onnes, Vrienden in Zuid Frankrijk, 1956, aquarelverf en potlood op papier, 34,0 h x 40,0 b x 1,0 d  
Maïté Duval, Mannenkop ‘Hans’, z.j, brons, 27,0 h x 13,5 b x 12,5 d  
 

Schenking G.H. Heida, Arnhem 
Paul Hugo ten Hoopen, Dorp in de heuvels, 1997, olieverf op doek, 47,0 h x 51,5 b x 2,5 d  
Elisabeth de Vaal, Man en paddestoelen, z.j, aquarelverf en pen op papier, 38,5 h x 45,5 b x 1,0 d  
Bram Roth, Dame in deuropening, 1985, brons, 38,5 h x 18,0 b x 11,0 d  

 
Schenking Hans Kuijs, Leveroy  

Hans Kuijs, Je hoeft een rode roos niet rood te schilderen 1, 2006, aquarelverf op papier, 105,0 h x 155,0 b  
Hans Kuijs, Je hoeft een rode roos niet rood te schilderen 2, 2006, aquarelverf op papier, 105,0 h x 155,0 b  
Hans Kuijs, Je hoeft een rode roos niet rood te schilderen 4, 2007, aquarelverf op papier, 105,0 h x 155,0 b  
Hans Kuijs, Je hoeft een rode roos niet rood te schilderen 6, 2008, aquarelverf op papier, 105,0 h x 155,0 b  
Hans Kuijs, Je hoeft een rode roos niet rood te schilderen 9, 2008, aquarelverf op papier, 105,0 h x 155,0 b  
Hans Kuijs, Je hoeft een rode roos niet rood te schilderen 10, 2008, aquarelverf op papier, 105,0 h x 155,0 b  
 

Schenking Bert Drenth, Heerlen  
Marianne van der Heijden, In memoriam mijn vader, 1987, gouache, aquarelverf, inkt en karton op papier, 100,0 h x 70,0 b x 4,0 d  
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Schenking Stichting Melle, Amsterdam 
Melle, Clovis, 1956, olieverf op paneel, 72,0 h x 58,5 b x 4,0 d  
Melle, Het laatste oordeel (boze geweten), 1951, olieverf op paneel,                          51,0 h x 42,0 b x 4,0 d  
Melle, Het schaakstuk, 1964, olieverf op paneel, 50,0 h x 41,0 b x 2,5 d  
Melle, Meisje met wijnvlek (zelfportret), 1963, olieverf op doek, 46,5 h x 37,0 b x 2,5 d  
Melle, Zeemans welvaren, 1973, olieverf op doek, 57,5 h x 47,5 b x 6,0 d  
Melle, God in Frankrijk, 1947, olieverf op doek, 107,5 h x 77,0 b x 4,0 d  
Melle, Man met insecten, 1941, olieverf op paneel, 30,5 h x 22,0 b x 5,0 d  
Melle, Schoot van Abraham, 1963, olieverf op paneel, 40,0 h x 45,0 b x 3,5 d  
Melle, Ameland (achterbuurt Zaandam), 1967, olieverf op doek, 53,0 h x 63,0 b x 5,5 d  
Melle, Asteroïde, 1959, olieverf op paneel, 46,0 h x 44,0 b x 5,5 d  
Melle, Zéér goed, 1973, olieverf op doek, 62,0 h x 72,0 b 4,5 d  
Melle, Genesis (Genesis 1-26-28), 1969, olieverf op paneel, 35,0 h x 44,5 b x 4,0 d  
Melle, Art. 240 WvS, 1952, olieverf op paneel, 43,0 h x 41,0 b x 2,5 d  
Melle, Zonder titel (onvoltooid landschap), z.j., olieverf op paneel,                               40,5 h x 61,0 b x 1,0 d  
Melle, Zittende figuur met fallushoofd (onvoltooid), z.j., olieverf op paneel,                46,5 h x 35,5 b x 1,5 d  
Melle, Landschap met regenboog (onvoltooid), z.j., olieverf op paneel,                        37,0 h x 12,5 b x 0,5 d  
Melle, Amsterdams fragment (onvoltooid), z.j., olieverf op meubelplaat,                     20,0 h x 52,0 b x 1,5 d  
Melle, Lente, 1931, olieverf op doek, 53,5 h x 47,5 b x 7,0 d  
Melle, Naakt met schapen, z.j., borduurzijde op stramien, 22,0 h x 13,5 b x 4,0 d  
Melle, Zonder titel, z.j., borduurzijde op stramien, 29,5 h x 24,5 b x 4,0 d  
Melle, Zonder titel, 1973, borduurzijde op stramien, 52,0 h x 42,0 b x 2,0 d  
Melle, Zonder titel, z.j., borduurzijde op stramien, 52,5 h x 30,0 b x 1,5 d  
Melle, Artis, z.j., gouache op papier, 81,0 h x 65,5 b x 2,0 d  
Melle, Houtsnip, 1974, aquarelverf op papier, 60,0 h x 80,0 b x 4,0 d  
Melle, Blauwe man, 1961, aquarelverf op papier, 56,5 h x 67,5 b x 2,5 d  
Melle, Drie houtsnippen, z.j., aquarelverf op papier, 39,5 h x 51,5 b x 2,0 d  
Melle, Dansende figuur, z.j., pen op papier, 78,5 h x 59,0 b x 1,0 d  
Melle, Zwangere vrouw, z.j., Oost-Indische inkt op papier, 63,0 h x 49,0 b x 1,0 d  
Melle, Koe met roos, 1941, inkt op papier, 28,5 h x 22,0 b x 1,0 d  
Melle, Portret jongen, 1941, inkt op papier, 28,5 h x 22,0 b x 1,0 d  
Melle, Studie koe, 1941, houtskool (vermoedelijk) op papier, 28,5 h x 22,0 b x 1,0 d  
Melle, Figuur in tuin, z.j., inkt op papier, 120,5 h x 84,5 b x 3,5 d  
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Schenking Stichting Melle, Amsterdam 
Melle, Zonder titel (nieuwjaarskaart), z.j., inkt op papier, 13,0 h x 40,0 b  
Melle, Man met fazant, z.j., inkt op papier, 13,0 h x 40,0 b  
Melle, Man met insecten, z.j., inkt op papier, 13,0 h x 40,0 b  
Melle, Zonder titel, 1995, inkt op papier, 55,5 h x 70,5 b x 2,5 d  
Melle, Zonder titel, z.j., olieverf op paneel, 61,0 h x 19,0 b x 1,0 d  
Melle, Zonder titel, z.j., olieverf op paneel, 61,0 h x 19,0 b x 1,0 d  
Melle, Zonder titel, z.j., olieverf op paneel, 29,0 h x 20,0 b x 1,0 d  
Melle, Portret van een man, z.j., olieverf op paneel, 12,0 h x 8,0 b x 1,0 d  
Melle, Portret van een oude man (onvoltooid), z.j., olieverf op paneel,                         12,0 h  x 8,0 b x 1,0 d  
Melle, Zonder titel (nieuwjaarskaart), z.j., inkt op papier, 12,0 h x 40,0 b  
Melle, Zonder titel (nieuwjaarskaart), z.j., inkt op papier, 12,0 h x 40,0 b  
 
 



 48 

 

Bijlage 2 Overzicht van inkomende bruiklenen en bruiklenen aan derden 

2019 
 
Bonnefantenmuseum Maastricht, Beating Time – Collectiepresentatie Hedendaagse Kunst 2019 

Marianne van der Heijden, Dagboek nov. 1992- okt. 1997, 1992-1997, inkt op papier, afmetingen onbekend  
Marianne van der Heijden, Zonder titel, 1992, inkt en aquarelverf op papier,             
23,5 h x 16,5 b  
Marianne van der Heijden, Zonder titel, 1973, inkt en viltstift op papier, 20,5 h x 14,0 b  
Marianne van der Heijden, Zonder titel, 1970, inkt op papier, 27,0 h x 22,5 b  
Marianne van der Heijden, Zonder titel, 1970, inkt op papier, 27,0 h x 22,5 b 
Marianne van der Heijden, Zonder titel, 1970, inkt op papier, 27,0 h x 22,5 b  
Marianne van der Heijden, Zonder titel, 1970, inkt op papier, 27,0 h x 22,5 b  
Marianne van der Heijden, Zonder titel, 1970, inkt op papier, 27,0 h x 22,5 b  
Marianne van der Heijden, Zwerver, 1970, inkt op papier, 21,5 h x 14,0 b   
 

Museum de Pont Tilburg, Jan van Duijnhoven: Celebration of Light 
Jan van Duijnhoven, Joie de l’être, 2010, acrylverf op doek, negen delen elk              
30,0 h x 30,0 b 

 
Museum Het Valkhof Nijmegen, Sometimes I wonder 

Mark Brusse, Soft machine for Spoerri, 1962, textiel en metaal op hout,                   
135,0 h x 110,0 b x 20,0 d 

 
Frans Hals Museum Haarlem, Virtuoos! Israels tot Armando 

Jef Diederen, Mont Ventoux, 2000, olieverf op doek, 163,0 h x 125,0 b x 2,0 d  
 
Het Noordbrabants Museum ‘s – Hertogenbosch, Hans van Hoek: Kimono’s 

Hans van Hoek, Rode Kimono, 1980, olieverf op doek, 248,0 h x 188,5 b x 13 d  
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Stedelijk Museum Alkmaar, De Tooropdynastie 
Edgar Fernhout, Stilleven met flesjes en paletdoppen, 1945, olieverf op doek, 
48,0 h x 44,0 b x 3,5 d  
Edgar Fernhout, Zonnepitten en berkenschors, 1957, olieverf op doek,                       
69,0 h x 64,0 b x 3,0 d 
Edgar Fernhout, De Zee, 1958, olieverf op doek, 79,0 h x 138,5 b x 3,0 d 
Edgar Fernhout, Lichte nacht, 1974, olieverf op doek, 95,0 h x 95,0 b x 2,0 d  
 

 
Limburgs Museum Venlo, Tekens van vrijheid 

Aad de Haas, Brand in de Leuvehaven Rotterdam, 1955, olieverf op doek,               
137,0 h x 131,0 b x 4,0 d  
Aad de Haas, Christus en de soldaat, zonder datum, inkt op papier,  
85,0 h x 60,0 b x 0,5 d 
André van der Vossen, Rythme dans l’espace, zonder datum, 56,0 h x 74,0 b x 2,0 d  
Anton Rooskens, Compositie, 1953, olieverf op doek, 106,5 h x 135,0 b x 4,0 d  
Anton Rooskens, Secrèt de la nuite, 1958, olieverf op paneel, 107,0 h x 88,0 b x 4,0 d  
Armando, Botticelli’s Bekehrung, 1979, olieverf op doek, 209,5 h x 300,0 b x 4,0 d  
Armando, Der Arm, 1988, brons, 17,0 h x 25,0 b x 106,0 d    
Armando, Escape criminel, 1957, olieverf en zand op paneel, 120,0 h x 96,0 b x 3,0 d  
Armando, Paysage criminelle, 1956, olieverf op paneel, 126,0 h x 96,0 b x 3,0 d  
Armando, Schuldige Landschaft, 1987, 202,0 h x 404,0 b x 5,0 d 
Armando, Zonder titel I, 1954, potlood op papier, 60,0 h x 85,0 b  
Armando, Zonder titel II, 1957, potlood op papier, 60,0 h x 85,0 b  
Armando, Zonder titel III, 1954, krijt op papier, 60,0 h x 85,0 b  
Armando, Zonder titel IV, 1958, potlood en inkt op papier, 60,0 h x 85,0 b  
Armando, Zonder titel V, 1957, potlood en inkt op papier, 60,0 h x 85,0 b  
Armando, Zonder titel VI, 1958, krijt op papier, 60,0 h x 85,0 b 
Bram Bogart, Silence du Sud, 1957, olieverf en gips op doek, 155,0 h x 119,0 b x 3,0 d 
Bram Bogart, zonder titel (elementen), zonder datum, olieverf op doek, 81,0 h x 35,0 b x 2,5 d 
César Domela, Zonder titel, 1936, inkt op papier, 85,0 h x 59,0 b x 3,0 d   
Constant, Le misanthrope, 1981, aquarelverf op papier, 92,5 h x 53,0 b x 2,5 d 



 50 

 

Cor Dik, Verhoor SD te Enschede, 1945, inkt op papier, 85,0 h x 60,0 b x 0,5 d   
Corneille, Promenade dans le montagne, 1950, olieverf op doek, 40,0 h x 55,0 b x 4,0 d 
Edgar Fernhout, Zomer, 1962, olieverf op doek, 84,0 h x 118,0 b x 3,0 d  
Edgar Fernhout, Stilleven met bord, appel en peer, 1934, olieverf op doek, 41,0 h x 41,0 b x 2,0 d  
Eugène Brands, Razende vis, 1951, olieverf op doek, 77,0 h x 87,0 b x 6,0 d  
Eugène Brands, Vallende maan, 1951, olieverf op papier, 63,0 h x 56,0 b x 2,0 d 
Eugène Brands, Vis, 1957, gouacheverf op papier, 72,0 h x 86,0 b x 2,0 d  
Ger Lataster, Brandende lucht, 1957, olieverf op doek, 98,0 h x 203,0 b x 6,0 d  
Gerrit Benner, Duin, 1953, gouacheverf op papier, 73,5 h x 93,0 b x 4,0 d 
Gerrit Benner, Zee, 1952, olieverf op paneel, 61,0 h x 76,0 b x 3,0 d 
Harry van Kruiningen, Nieuwjaar, 1957, inkt op papier, 13,0 h x 18,0 b x 0,5 d   
Herman Berserik, Zelfportret boven de polder, 1973, olieverf op doek, 103,0 h x 113,0 b x 4,5 d  
Jaap Wagemaker, Ombuiging no:25, 1958, diverse materialen op paneel, 62,0 h x 47,0 b x 4,5 d  
Jaap Wagemaker, Plastische elementen, 1961, diverse materialen op paneel, 141,0 h x 123,0 b x 9,0 d  
Jaap Wagemaker, Schilderij no. 14, 1958, verf en zand op paneel, 44,0 h x 73,0 b x 3,5 d 
Jaap Wagemaker, Structure en gris et bleu, 1963, diverse materialen op hout 164,5 h x 122,5 b x 10,0 d 
Jan Schoonhoven, Wirwar, 1950, inkt op papier, 85,0 h x 60,0 x 0,5 d  
Jan van Herwijnen, Grafje Maarten, 1945, olieverf op doek, 100,0 h x 80,0 b x 6,0 d  
Julia Winter, Sweet dreams, 2009, diverse materialen op paneel, 104,0 h x 78,0 b x 5,0 d 
Leo Gestel, Belgische vluchtelingen in Roosendaal, 1914, pastelkrijt op papier, 52,0 h x 68,0 b x 2,0 d  
Leo Gestel, Vluchtelingen uit België op weg naar Holland I, 1914, pastelkrijt op papier, 56,0 h x 39,0 b x 1,0 d  
Leo Gestel, Vluchtelingen uit België op weg naar Holland II, 1914, pastelkrijt op papier, 56,0 h x 39,0 b x 1,0 d 
Lucebert, TV Mystery man, 1964, papier, 92,0 h x 72,0 b x 3,0 d 
Marianne van der Heijden, Verschroeide aarde, 1969, diverse materialen op hout, 78,5 h x 65,0 b  
Mark Brusse, Soft machine for Spoerri, 1962, textiel op hout, 135,0 h x 110,0 b x 20,0 d  
Melle, Concentratiekamp, zonder datum, inkt op papier, 51,0 h x 65,0 b  
Nardus van de Ven, Hongerwinter, 1944, olieverf op paneel, 72,5 h x 52,5 b x 4,0 d 
Pieter Defesche, Hast du mein Herz gestohlen? Souvenir ‘Lido‘ Scheveningen 4 augustus 1941, 1941, gouacheverf op papier, 
34,5 h x 21,0 b  
Pieter Defesche, Het gebed om een man, 1944, aquarelverf op papier, 44,5 h x 57,5 b  
Shinkichi Tajiri, Ronin, model no. 5, 1999, brons, 92,0 h x 33,0 b x 46,0 d  
Shinkichi Tajiri, Tower of Babel, 1958, brons, 55,0 h x 15,5 dia 
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Willem van den Berg, IJsvermaak, 1945, olieverf op paneel, 32,0 h x 39,0 b x 4,0 d 
Wim de Haan, Décomposition in wit en omber, 1956, diverse materialen op doek, 91,5 h x 91,0 b x 2,5 d   
Wim de Haan, Three men in the fire, 1962, diverse materialen op hout, 141,0 h x 195,0 b x 30,0 d 
Wim de Haan, Vrijheid, 1962, diverse materialen op hout, 120,0 h x 53,0 b x 22,0 d  
Wim Schumacher, Winter in (vroegere) buitenwijk van Amsterdam/compositie, zonder datum, olieverf op doek, 
92,0 h x 106,0 b x 2,0 d  
Wim Oepts, Tentenkamp, 1956, olieverf op doek, 68,0 h x 79,0 b x 7,0 d  

 
Franz Pfanner Huis Arcen, Een duik in de collectie van Museum van Bommel van Dam 

Ank Overweel, Aan zee, 1979, inkt op papier, 50,5 h x 65,5 b  
Anne Geene, Kleine wateralmanak, 2014, papier, 74,0 h x 52,0 b x 3,0 d  
Cas Oorthuys, Machten en krachten, 1954, inkt op papier, 63,5 h x 72,5 b x 2,0 d  
Charles Weddepohl, Baadster, zonder datum, hout en klei, 37,0 h x 29,0 b x 16,0 d  
David Schulman, Vissershaven Folkestone, zonder datum, olieverf op doek, 64,0 h x 82,0 b x 6,0 d  
Eugène Brands, Tent aan zee, 1961, olieverf op papier, 39,0 h x 47,5 b x 1,5 d  
Freek van den Berg, 14 Juillet – midi, 1965, olieverf op doek, 82,0 h x 103,0 b x 4,5 d  
Harm Kamerlingh Onnes, Drie figuren onder een parasol, zonder datum, keramiek, 25,0 h x 18,0 dia 
Harm Kamerlingh Onnes, Schaaltje met vismotieven, 1952, geglazuurd aardewerk, 5,0 h x 16,5 dia  
Henk Broer, Waddenzee bij Vlieland, zonder datum, inkt op papier, 50,0 h x 65,0 b  
Jaap Ploos van Amstel, De Ping An op strand bij Terheyden II, 1967, olieverf op linnen, 119,0 h x 99,5 b x 5,0 d  
Jan Wiegers, Paal 6 met branding Ameland, 1959, aquarelverf op papier, 50,0 h x 62,0 b x 2,5 d    
Kees van Bohemen, Zee, 1982, inkt op papier, 96,0 h x 72,0 b x 1,5 d 
Laetitia de Haas, Tuinhuis, 1985, inkt op papier, 39,0 h x 28,0   
Marianne van der Heijden, Zonder titel, 1990, diverse materialen in hout, 4,0 h x 27,0 b x 28,0 d  
Marinus Fuit, Detail Scheepsdek, 1977, gouacheverf op papier, 141,0 h x 197,0 b x 3,0 d  
Melle, Landschap, 1962, olieverf op doek, 45,0 h x 54,5 b x 5,5 d  
Melle, Zeebodem met vis in rood landschap (742), zonder datum, olieverf op doek, 65,0 h x 72,0 b x 4,5 d 
Nardus van de Ven, De roeier, 1953, olieverf op doek, 53,0 h x 63,0 b x 4,5 d  
Roger Raveel, Hedendaagse Vlaamse kunst ’73: Zonder titel, zonder datum, inkt op papier, 56,0 h x 77,0 b  
Rudi Bierman, Déjeuner sur l’herbe, 1965, olieverf op doek, 98,5 h x 121,0 b x 2,0 d  
Sander van Deurzen, Zonder titel (19230), 2000, doek, 200,0 h x 170,0 b x 2,5 d  
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2020 
 
 

Overzicht langdurige inkomende bruikleen dhr. J.F. Liefting 
Pierre Alechinksy, Logogram, z.j., drukinkt op papier, 65,0 h x 79,0 b  
Pierre Alechinsky, Zonder titel, z.j., drukinkt op papier, 76,5 h x 51,0 b  
Pierre Alechinksy, Zonder titel, 1964, drukinkt op papier, 52,5 h x 67,5 b  
Karel Appel, Zonder titel, 1958, drukinkt op papier, 77,5 h x 58,5 b  
Karel Appel, Zonder titel, ca. 1950, drukinkt op papier, 43,0 h x 36,0 b  
Karel Appel, Zonder titel, 1961, drukinkt op papier, 86,0 h x 72,5 b  
Karel Appel, Zonder titel, z.j., drukinkt op papier, 87,5 h x 67,0 b  
Karel Appel, Zonder titel, 1959, drukinkt op papier, 59,0 h x 70,0 b  
Karel Appel, Zonder titel, 1961, drukinkt op papier, 96,0 h x 70,0 b  
Karel Appel, Zonder titel, 1970, drukinkt op papier, 84,5 h x 110,0 b  
Karel Appel, Zonder titel, 1959, drukinkt op papier, 52,5 h x 42,5 b  
Alexander Archipenko, Zonder titel, 1922, drukinkt op papier, 49,0 h x 34,0 b  
Alexander Archipenko, Zonder titel, z.j., drukinkt op papier, 100,0 h x 80,0 b  
Armando, Zonder titel, 1993, drukinkt op papier, 74,0 h x 58,5 b  
Ball, Zonder titel, 1967, drukinkt op papier, 52,5 h x 75,5 b  
Eugène Brands, Zonder titel, z.j., gouache op papier, 43,0 h x 35,0 b x 1,5 d  
Eugène Brands, Zonder titel, z.j., drukinkt op papier, 71,0  h x 51,0 b  
Sigurd Christensen, Monteret, 1965, krijt op papier, 45,5 h x 38,0 b x 2,0 d  
Constant, Zonder titel, z.j., drukinkt op papier, 56,5 h x 38,0 b  
Constant, Zonder titel, z.j., drukinkt op papier, 55,5 h x 37,5 b  
Corneille, Amor…, 1964, drukinkt op papier, 67,0 h x 45,0 b  
Corneille, Zonder titel, 1953, drukinkt op papier, 45,5 h x 35,5 b  
Corneille, Memoires de Bali, 1994, drukinkt op papier, 43,0 h x 36,0 b  
Corneille, Printemps tropical, 1966, drukinkt op papier, 84,5 h x 68,0 b  
Corneille, Rose tropic, 1972, drukinkt op papier, 50,0 h x 65,5 b  
Corneille, Asmara, 1957, drukinkt op papier, 49,0 h x 61,5 b  
Corneille, Vol…, 1960, drukinkt op papier, 56,0 h x 38,0 b  
Corneille, Le masque, 1953, drukinkt op papier, 42,5 h x 60,0 b  
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Overzicht langdurige inkomende bruikleen dhr. J.F. Liefting (vervolg) 
Corneille, Zonder titel, 2002, drukinkt op papier, 30,0 h x 33,0 b  
Corneille, Zonder titel, 1959, drukinkt op papier, 66,0 h x 55,5 b  
Corneille, Bonaire, 1956, drukinkt op papier, 52,5 h x 42,5 b  
Corneille, Zonder titel, 1961, drukinkt op papier, 35,5 h x 45,5 b  
Corneille, Zonder titel, 1965, drukinkt op papier, 66,0 h x 50,5 b  
Corneille, Zonder titel, z.j., drukinkt op papier, 52,0 h x 67,0 b  
Corneille, Zonder titel, 1950, pen op papier, 50,0 h x 54,5 b  
Corneille, Zonder titel, 1984, drukinkt op papier, 66,5 h x 81,5 b  
Corneille, Zonder titel, 1962, drukinkt op papier, 86,5 h x 81,0 b  
Corneille, Zonder titel, 1963, drukinkt op papier, 70,5 h x 80,5 b  
Corneille, Zonder titel, 1978, drukinkt op papier, 102,5 h x 79,0 b  
Wim Gerritsen, Zonder titel, 1957, gouache op papier, 70,0 h x 89,0 b  
George Grosz, Die Kommunisten…, 1921, drukinkt op papier, 36,0 h x 49,5 b  
Jeroen Henneman, Zonder titel, 1972, drukinkt op papier, 79,0 h x 61,5 b  
Jeroen Henneman, Zonder titel, 1980, drukinkt op papier, 81,5 h x 66,0 b  
Holstein, Tussen beneden…, 1964, drukinkt op papier, 60,0 h x 42,5 b  
Anton Heyboer, Zonder titel, 1984, drukinkt op papier, 55,5 h x 80,5 b  
Egin Jacobsson, Zonder titel, z.j., drukinkt op papier, 78,0 h x 60,5 b  
Jorn Asger, Zonder titel, 1970, drukinkt op papier, 83,5 h x 64,0 b  
Jorn Asger, Zonder titel, 1994, drukinkt op papier, 60,0 h x 50,0 b  
Jorn Asger, Zonder titel, 1953?, drukinkt op papier, 53,0 h x 38,5 b  
Ger Lataster, Zonder titel, z.j., drukinkt op papier, 60,0 h x 49,0 b  
Guillaume Lo-A-Njoe, Zonder title, z.j., 65,5 h x 80,0 b x 6,0 d  
Lucebert, Zonder titel, z.j., drukinkt op papier, 55,5 h x 69,0 b  
Lucebert, Zonder titel, z.j., drukinkt op papier, 55,0 h x 69,0 b  
Lucebert, Zonder titel, 1979, drukinkt op papier, 53,0 h x 68,0 b  
Joop Moesman, Zonder titel, 1971, drukinkt op papier, 65,0 h x 50,0 b  
Jan Montijn, Thailand, 2000, drukinkt op papier, 50,5 h x 40,5 b  
Jan Montijn, Zonder titel, 1994, drukinkt op papier, 65,0 h x 49,5 b  
Jan Montijn, Zonder titel, z.j., gouache op papier, 69,5 h x 55,5 b  
Jan Montijn, Zonder titel, 1979, drukinkt op papier, 70,0 h x 48,0 b  
Jan Montijn, Zonder titel, 1966, drukinkt op papier, 66,0 h x 51,0 b  
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Overzicht langdurige inkomende bruikleen dhr. J.F. Liefting (vervolg) 
Jan Montijn, Zonder titel, 1984, drukinkt op papier, 65,5 h x 50,5 b  
Jan Montijn, Zonder titel, 1961, drukinkt op papier, 52,0 h x 67,0 b   
Jan Montijn, Zonder titel, 1978, drukinkt op papier, 49,5 h x 65,0 b  
Jan Montijn, Zonder titel, 1957, drukinkt op papier, 45,5 h x 51,0 b  
Jan Montijn, Zonder titel, 1971, drukinkt op papier, 78,0 h x 58,0 b  
Jan Montijn, Zonder titel, 1971, drukinkt op papier, 76,0 h x 56,0 b  
Jan Montijn, Zonder titel, 1981, drukinkt op papier, 72,0 h x 59,0 b  
Jan Montijn, Zonder titel, 1975, drukinkt op papier, 53,0 h x 67,5 b  
Jan Montijn, Zonder titel, 1966, drukinkt op papier, 71,0 h x 65,5 b  
Pedursson?, Himmelfarten, 1988, drukinkt op papier, 92,0 h x 68,5 b  
Krin Rinsema, Zonder titel, z.j., inkt op papier, 51,0 h x 41,0 b  
Alexander Rodchenko, Zonder titel, 1921, drukinkt op papier, 38,5 h x 33,0 b x 1,5 d 
Anton Rooskens, Zonder titel, z.j., drukinkt op papier, 77,0 h x 55,5 b  
Anton Rooskens, Zonder titel, z.j., drukinkt op papier, 77,0 h x 56,0 b  
Ru van Rossem, Austronatu, 1969, drukinkt op papier, 62,0 h x 54,0 b  
Guillaume Le Roy, Zonder titel, 1972, drukinkt op papier, 51,0 h x 61,5 b  
Anton Saura, Zonder titel, z.j., drukinkt op papier, 76,0 h x 57,0 b  
Jan Schoonhoven, wit eda, 1972, drukinkt op papier, 64,5 h x 55,0 b  
Jan Schoonhoven, T85_165, 1985, pen op papier, 75,5 h x 56,5 b  
Paul Steenhuis, Zonder titel, 1981, krijt en pen op papier, 75,0 h x 55,0 b  
Maria Strik, Remember, z.j., drukinkt op papier, 55,5 h x 75,0 b  
Peter Struyken, Zonder titel, z.j., drukinkt op papier, 50,0 h x 50,0 b  
Dora Tuynman, Zonder titel, 1953, olieverf op doek, 61,5 h x 71,5 b x 2,5 d  
Jaap Wagemaker, Zonder titel, 1959, gouache op papier, 77,0 h x 65,0 b  
Theo Wolvecamp, Zonder titel, 1988, drukinkt op papier, 65,5 h x 52,5 b  
Yrrah, Zonder titel, z.j., pen op papier, 65,0 h x 50,0 b  
Jan van der Zee, Zonder titel, z.j., inkt op papier, 33,0 h x 25,0 b  
Jan van der Zee, Zonder titel, 1931, inkt op papier, 28,0 h x 37,0 b  
Jan van der Zee, Zonder titel, 1986, drukinkt op papier, 50,0 h x 64,0 b  
Jan van der Zee, 56, 1986, gouache op papier, 55,0 h x 53,0 b  
Jan van der Zee, Zonder titel, 1927, olieverf op paneel, 55,5 h x 57,0 b x 4,0 d  
Jan van der Zee, Zonder titel, z.j., olieverf op paneel, 72,5 h x 92,0 b  
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Overzicht langdurige inkomende bruikleen dhr. J.F. Liefting (vervolg) 
AR?, Zonder titel, 1948, gouache op papier, 50,0 h x 40,5 b  
Onbekend, 10R?, 1957, olieverf op doek, 57,0 h x 42,5 b  
Onbekend, Zonder titel, z.j., touw en olieverf op doek, 102,5 h x 81,0 b  

 
 
Poppodium Willem Twee Den Bosch, Hey Joe, tell us a story!  

Lars Weller, At the crossroads, 2013, verf op doek, 100,5 h x 150,0 b x 3,5 d  
 
Museum Belvédère Heerenveen, Relaties & Contrasten 

Alphons Freijmuth, Het model II, 1980, acrylverf op doek, 192,0 h x 191,5 b x 3,0 d  
Armando, Feindbeobachtung, 1979, olieverf op doek, 226,0 h x 176,0 b x 4,0 d        (per luik) 
Hans van Hoek, Mindfull walking, 2002-2003, olieverf op doek,                                 160,0 h x 188,0 b x 7,5 d  
Hans van Hoek, De vlieger, 1970, olieverf op doek, 146,0 h x 166,0 b x 6,0 d  

 
Stadskantoor Venlo, kantoor wethouder Duurzaamheid, Cultuur en Evenementen  

Eduardo Paolozzi, Bash, 1971, inkt op papier, 99,0 h x 73,0 b x 3,5 d 
 
SCHUNCK Heerlen, Tegendraads | Aad de Haas 100 jaar 

Aad de Haas, De geweldloze en de gewelddadige, 1960, olieverf op doek,                  75,0 h x 71,0 b x 4,0 d  
Aad de Haas, Begrafenis te Gulpen, z.j., inkt op papier, 60,0 h x 42,5 b  
Aad de Haas, Lidivina, z.j., inkt op papier, 53,5 h x 56,5 b x 3,0 d 
Aad de Haas, Brand in de Leuvehaven Rotterdam, 1955, olieverf op doek,               137,0 h x 131,0 b x 4,0 d  
Aad de Haas, Zonder titel, 1970, olieverf op paneel, 53,0 h x 39,5 b x 2,0 d  
Aad de Haas, Zonder titel, 1970, olieverf op paneel, 44,0 h x 45,5 b x 2,0 d 
Aad de Haas, Kerstmis, 1959, inkt op papier, 60,0 h x 42,5 b  
Aad de Haas, Duivelbezwering, 1948, inkt op papier, 60,0 h x 42,5 b  
Aad de Haas, Christus en de soldaat, z.j., inkt op papier, 85,0 h x 60,5 b  
Aad de Haas, Striptease, z.j., inkt op papier, 85,0 h x 60,0 b  
Aad de Haas, De reus en de dwerg, z.j., inkt op papier, 85,0 h x 60,0 b  
Aad de Haas, Dubbelportret, 1959, inkt op papier, 85,0 h x 60,0 b  
Aad de Haas, Zonder titel, z.j., inkt op papier, 56,0 h x 38,0 b  
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Bonnefantenmuseum Maastricht, Ger Lataster; een tentoonstelling ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de in 2012 overleden 
kunstenaar, in samenwerking met de Provincie Limburg  

Ger Lataster, Aan mijn beste vriend Jef, 1942, olieverf op doek, 65,0 h x 50,0 b x 2,0 d  
Ger Lataster, Val voor de kust, 1957, olieverf op doek, 77,0 h x 99,5 b x 6,0 d  
Ger Lataster, Zelfportret, 1988, olieverf, spuitlak en houtskool op doek,                     91,0 h x 81,5 b x 3,5 d  

 
Museum de Buitenplaats Eelde, Aline Thomassen. The wound is the place where the light enters you  

Aline Thomassen, Zonder titel, 2009, aquarelverf op papier, 258,5 h x 124,5 b x 6,0 d  
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