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1. DE MIDDELEEUWSE EEUW VAN NIJMEGEN
De drie broers Paul, Herman en Johan van Lymborch zijn rond 1380 geboren aan de Burchtstraat in een kunstenaarsfamilie
in Nijmegen. Rond 1400 trokken de gebroeders naar Parijs, in de voetsporen van hun Nijmeegse oom Johan Maelwael die al
enkele jaren schilderde voor het Franse hof. Aan dit hof kregen ze de opdracht om manuscripten te illustreren, zoals de nu
wereldberoemde getijdenboeken ‘Les Belles Heures’ en ‘Les Très Riches Heures’. De Gebroeders Van Lymborch kunnen dankzij
hun artistieke innovaties worden beschouwd als dé grondleggers van de Nederlandse schilderkunst.
Met als doel het bekendmaken van het kunstenaarsgeslacht Maelwael-Van Lymborch vorm en inhoud te geven is in 2002 de
stichting Gebroeders Van Limburg opgericht. Op basis van nieuw onderzoek heeft de stichting in 2018 een naamswijziging
ondergaan in Stichting Maelwael Van Lymborch.
Nationaal en internationaal groeit de aandacht en waardering voor het werk van de familie Maelwael Van Lymborch. Nooit
eerder waren de afgelopen jaren zo vaak exposities met hun werk te zien1 en nooit eerder waren zoveel onderzoekers met
hun werk bezig. De ontdekking en aankoop van een Johan Maelwaelpaneel (Man van smarten) door het Louvre in 2012, de
restauratie van de polychromie van Maelwael in Dijon (Mozesput en graftombe Filips de Stoute) in 2010-2014 en de vondst
van een onbekend getijdenboek (Drawn Hours) in 2013 hebben de aandacht verder aangewakkerd.

2. MISSIE & DOEL
Het doel van de stichting is om de kunst van de Nijmeegse schildersfamilie Maelwael Van Lymborch lokaal, nationaal en internationaal in de meest brede zin, waaronder hun Nijmeegse wortels, onder de aandacht van zoveel mogelijk mensen te brengen. De stichting wil dit realiseren door:
1. PERMANENTE ZICHTBAARHEID
o.a. d.m.v. de realisatie van een Maelwael Van Lymborch-huis aan de Burchtstraat in hun geboortestad Nijmegen, een
up to date website en als netwerkorganisatie aanwezig in het Nijmeegse culturele, historische en cultuurhistorische veld.

2. E DUCATIE & EVENEMENTEN
o.a. d.m.v. lespakketten, tentoonstellingen, festivals, re-enactment, lezingencycli en publicaties voor een breed publiek.
3. KENNIS & VERDIEPING
o.a. in de vorm van een (internationaal) kenniscentrum i.s.m. de Radboud Universiteit, Museum Het Valkhof en Rijksmuseum, lezingen en wetenschappelijke publicaties.

1

2004: Parijs, 2005: Nijmegen, 2009: Los Angeles, 2010: New York, 2012: Parijs, 2017: Amsterdam
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3. PERMANENTE ZICHTBAARHEID
3.1 Een Maelwael Van Lymborch-huis aan de Burchtstraat
Volgens de schepenprotokollen in het Regionaal Archief Nijmegen woonde en werkte de familie Maelwael Van Lymborch enkele generaties op de hoek Burchtstraat- Stokkumstraat in Nijmegen. Deze plek is daarom te beschouwen als de bakermat van
de Nederlandse schilderkunst.
Frank Haans van het Monumenten Advies Bureau heeft de kelders onder de panden aan de Burchtstraat 61 tot en met 65 in
een bouwhistorisch onderzoek gedateerd op de late 14e eeuw. Precies de tijd dat de familie Maelwael Van Lymborch zich hier
vestigde. Ze zijn buiten de bronnen in het gemeentearchief de enige originele “hardware” in de stad die direct herinnert aan
deze schildersfamilie. Door vele vrijwilligers onder leiding van historicus Peter van der Heijden zijn de kelders in de afgelopen
jaren schoongemaakt en deels opgeknapt. De kelders zijn momenteel niet (vrij) toegankelijk.
Ben Verfürden van Hylkema Erfgoed, specialist in herbestemming van cultuurhistorische objecten in Nederland, heeft in opdracht van de stichting in 2016 een rapport opgesteld over de diverse exploitatiemogelijkheden van een Maelwael Van Lymborch-huis in combinatie met de middeleeuwse kelders en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Op basis van het rapport
van Hylkema is de inzet van de stichting Maelwael Van Lymborch in 2019 op het realiseren van een belevenisconcept van
internationale allure op de oorspronkelijke locatie aan de Burchtstraat. Het Maelwael Van Lymborch-huis plaatst zich daarmee
nadrukkelijk in het illustere rijtje van onder andere het Rembrandthuis in Amsterdam en het Vermeercentrum in Delft.
Het Maelwael Van Lymborch-huis zal met de inzet van eigentijdse mediaconcepten permanent inhoud geven aan de visualisatie en de beleving van de eerste schilders van Nederland. Dat gebeurt in de context van het middeleeuwse Gelre en van
Nijmegen als oudste stad van Nederland. Uitgangspunt is het tonen van de cultuurhistorie op de plek zelf en om de middeleeuwen de plaats in de Nijmeegse samenleving te geven die die periode verdient, vergelijkbaar met de Romeinen en meer
recente geschiedenis. Het draagt zo bij aan de cultuurhistorische marketing van de stad en van de provincie Gelderland. Met
gemeente en provincie is intensief contact over de realisatie.
Museumbeleid en culturele ontwikkelingen krijgen meer aandacht en meer middelen. Musea en cultuurhistorische instellingen zijn niet alleen belangrijk voor de identiteit en leefbaarheid van Gelderland en de historische steden, maar in belangrijke
mate ook als economische en toeristische factor. Functioneel gebruik van erfgoed krijgt aandacht, erfgoed dat goed gebruikt
wordt komt optimaal tot zijn recht. Wat dat betreft gebeurt er veel in cultureel Nijmegen en de nabije omgeving:
•
•
•
•
•

Het Valkhofkwartier krijgt een kwaliteitsimpuls
Museum Het Valkhof krijgt kwaliteitsimpuls,
Stadsschouwburg en Concertgebouw De Vereeniging verbouwen en vernieuwen,
De Bastei is in 2018 geopend,
Nieuwbouw Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek en een WO2 informatiecentrum in Nijmegen.

De gemeente Nijmegen en de provincie werken hard aan de realisatie van het Valkhofkwartier. Het Maelwael Van Lymborch-huis past uitstekend in deze ontwikkeling. Naast aandacht voor de Romeinse en de hedendaagse geschiedenis draagt
het Maelwael Van Lymborch-huis bij aan de middeleeuwse geschiedenis. Op het gebied van o.a. educatie wordt nu al samengewerkt met partijen als de Lindenberg, Museum Het Valkhof en de Bastei.
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3.2 Uitvoeringsprogramma permanente zichtbaarheid
Doel
Realisatie van een Maelwael Van Lymborch-huis op de oorspronkelijke woon- en werkplek aan de Burchtstraat in Nijmegen.
Permanente presentatie en zichtbaarheid van de belangrijke middeleeuwse periode, waarin drie Nijmeegse broers de basis
voor hun wereldfaam legden.
Het Maelwael Van Lymborch-huis is een klein, maar fijn ankerpunt van permanente middeleeuwse aanwezigheid en draagt bij
aan de verbinding tussen het winkelcentrum, de Burchtstraat en het Valkhofkwartier.
Wat doen we al
•
Diverse jaarlijks terugkerende en incidentele presentaties, bv kerststal, uitwisselings-programma’s met diverse steden, website en social media,
•
Markering locatie Gebroeders Van Lymborch-huis in de Burchtstraat nr. 63 en visualisatie in de Stockumstraat aan de
gevel van Burchtstraat nr. 61.
•
Website Maelwael Van Lymborch
Wat gaan we doen
•
Interactief belevings- en educatiecentrum rondom de kunst van de familie Maelwael Van Lymborch, winkel met
tentoonstellingsruimte, kelders met educatie en belevingsruimte. Invulling geven aan het belevingsconcept van
Hylkema Erfgoed. Startpunt voor rondleidingen.
•
Burchtstraat 63 huren. Van daaruit gefaseerd de kelders onder de nummers 61 t/m 65 ontwikkelen tot een middeleeuwse belevingslocatie. middeleeuws Nijmegen.
•
De Burchtstraat aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld door permanente vaandels aan de huizen op te hangen (voorbeeld Dijon), passend in de herinrichting van de Burchtstraat. Op de vaandels kunnen de afbeeldingen van Maelwael Van Lymborch voor een historische, aantrekkelijk en voor het winkelpubliek sfeervolle en bij de geschiedenis
van Nijmegen passende uitstraling zorgen.
•
Startpunt voor rondleidingen en stadswandelingen, overdag en ’s avonds, door middeleeuws Nijmegen, verzorgd
door vrijwilligers/re-enactors in middeleeuwse kleding. Daarmee zijn onze re-enactors wekelijks zichtbaar, een permanente levendige aanwezigheid als onderdeel van en visitekaartje voor de stad.
•
Optimalisering van digitale zichtbaarheid, o.a. via de Maelwael Van Lymborch-website
Met wie gaan we dat doen
•
Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland, Museum Het Valkhof, Partners binnen het Valkhofkwartier, Het Gilde Nijmegen, Huis van de Binnenstad, Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Wanneer gaan we dat doen
•
2019 - 2023
Wat kost het en hoe gaan we dat betalen

Uitvoeringsprogramma permanente zichtbaarheid
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2019

2020

2021

2022

2023

€ 25.000

€ 30.000

€ 35.000

€ 40.000

€ 45.000

4. EDUCATIE & EVENEMENTEN
4.1 Educatieprogramma scholen
De stichting heeft als doel de werken van Maelwael Van Lymborch en daarmee de laat-middeleeuwse historie van Nijmegen
uit te dragen. Educatie is een van de middelen. De huidige educatieprojecten zijn een aantal jaren geleden ontwikkeld en
moeten ge-update worden. Er is een inhoudelijke en kwalitatieve inhaalslag nodig, die past bij het interactieve onderwijs van
tegenwoordig. De materialen die de leerlingen gebruiken moeten worden aangepast. Denk daarbij aan interactieve media,
boekjes en opdrachtkaarten, maar ook aan gereedschappen en objecten.
Erfgoededucatie Leerlijn Nijmegen
Samen met drie erfgoedinstellingen, De Bastei, Museum het Valkhof en het Van ’t Lindenhoutmuseum, wordt een gezamenlijke leerlijn ontwikkeld voor verschillende groepen van de basisschool. Binnen deze leerlijn doen leerlingen ontdekkingen op
het gebied van regionaal erfgoed. De leerlijn sluit aan bij de bestaande leerdoelen met als thema de standenmaatschappij, gezien vanuit de kalenderbladen van de gebroeders Van Lymborch. Beide programma’s zullen in de klas plaatsvinden en worden
gegeven door een daarvoor opgeleide medewerker van de stichting Maelwael Van Lymborch. Om deze kwaliteitsslag te kunnen maken, zullen alle betrokken uitvoerders geschoold worden. Erfgoed Gelderland faciliteert deze scholing voor vrijwilligers
in nieuwe vormen van pedagogiek, didactiek en techniek. Om onze doelstelling te realiseren wordt samengewerkt met Erfgoed
Gelderland en de digitale leerlijn (website) Reizen in de Tijd.
De 12 maandbladen uit de Très Riches Heures zijn in een web-applicatie ontdaan van alle personages, waardoor een leeg
landschap ontstaat. Gebruikers kunnen hun eigen maandblad ontwerpen met zelf gekozen personages, waardoor ze inzicht
krijgen in de rol en functie van de diverse personages, objecten, gebouwen en landschapsaspecten. Het ontwikkelde lesmateriaal voor het basisonderwijs sluit aan bij het curriculum van de school (middeleeuwse standenmaatschappij) en de leefwereld van het kind.

4.2 Gebroeders Van Lymborch Festival
Publieksevenement rondom de drie Nijmeegse schilders Paul, Herman en Johan van Lymborch. Zij zijn dé grondleggers van
de Nederlandse schilderkunst. Het unieke erfgoed van de gebroeders vindt zijn oorsprong in de late middeleeuwen in Nijmegen, daar waar de gebroeders geboren en getogen zijn in de Burchtstraat. Om hun tijd, leven en prachtige schilderkunst te
vieren, wordt een laagdrempelig middeleeuws festival georganiseerd in en rondom de St. Stevenskerk. Vaste onderdelen zijn
de middeleeuwse mis, muziekoptredens en de soiree in de Stevenskerk, de Gregoriusprocessie en de Blijde Incomste. Door
de frequentie van het festival te wijzigen van jaarlijks naar bijvoorbeeld eens in de 3 tot 5 jaar wordt een “sense of urgency”
gecreëerd, met andere woorden een exclusieve belevenis, een festival dat je niet mag missen. Hierdoor ontstaat tevens tijd
en ruimte om spectaculaire ingrediënten aan de Blijde Incomste en andere programma-onderdelen toe te voegen.

4.3 Re-enactmentgroep Maelwael Van Lymborch
Sinds 2008, met presentaties in o.a. Oberwesel (D), Soest (D) en Kampen, treden vrijwilligers van de stichting op als re-enactors. Zij presenteren zo middeleeuws Nijmegen en de kunst van de familie Maelwael Van Lymborch. Het organische, ad hoc
karakter heeft voordelen, want is het is flexibel en legt geen verplichtingen op. Anderzijds blijft het vrijblijvend. Meer structuur en facilitering kan de werkingskracht versterken. Daarbij moet gelet worden op de kwaliteit van de locatie en van het
evenement. Gerichte aanwezigheid en opbouw van partnerschappen op basis van wederkerigheid zijn daarvoor van belang.
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4.4 Atelier voor kleding, attributen en objecten
De stichting beschikt nu al over een paar honderd middeleeuwse kostuums van alle rangen en standen, gemaakt in het eigen
kledingatelier. Deze maak-kant van de stichting willen wij versterken door onder andere een beroep te doen op gelden van
bijvoorbeeld het Fonds voor Cultuurparticipatie, programma Age Friendly Cultural Cities. Kledingverhuur zal onderdeel gaan
uitmaken van samenwerking met ateliers met dezelfde doelstelling.

4.5 Partnerschappen
Cultuur en erfgoed stoppen niet bij de grens. Samenwerking met andere provincies en andere landen biedt kansen voor Gelderland. Door een internationaal netwerk op te bouwen en partijen aan elkaar te verbinden, kunnen wij ervoor zorgen dat de
cultuur- en erfgoedsector optimaal gebruik kan maken van de kennis in Europa (met name in de regio Nordrhein-Westfalen)
en van Europese fondsen. De stichting kan hierbij aanhaken op het provinciale initiatief waarbij de provincie met Duitse overheden en culturele organisaties werkt aan het opzetten van een platform voor uitwisseling van kennis en ideeën die mogelijk
uitmonden in grensoverschrijdende projecten.2 De geschiedenis van het Hertogdom Gelre biedt hiervoor meer dan voldoende
aanknopingspunten.

4.6 Lezingen, concerten en digitale activiteiten.
Kleine evenementen zowel intern als extern gericht (bijv. Jaarlijkse Approche). Muziekprogramma’s uit middeleeuwse tijd.

2	Uit: Beleef het mee! Beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017-2020, Provincie Gelderland
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4.7 Uitvoeringsprogramma educatie & evenementen
Doel
Realisatie van een educatief programma ten behoeve van de basisscholen in Nijmegen. Realisatie van een inhoudelijk sterk
activiteitenprogramma, gericht op een breed publiek.
Wat doen we al
•
Gebroeders Van Lymborch festival, tot 2108
•
Merchandise; beperkt aantal verkoopproducten, servies, boeken, postkaarten, e.d.
Wat gaan
•
•
•
•
•
•
Met wie
•
•
•
•
•
•
•

we doen
Gebroeders Van Lymborch festival en Blijde Incomste, bv. elke 3 jaar,
Educatie op basisscholen,
Gebroeders Van Lymborch scholendagen, gekoppeld aan Maelwael Van Lymborch-huis,
Kledingatelier uitbouwen, o.a. met kledingverhuur,
Lezingen en middeleeuwse concerten,
Digitale ontsluiting van de kunst.

gaan we dat doen
Stichting Erfgoed Gelderland
Cultuur en School Nijmegen (CESN)
Private partijen als Hendriks & Van Doornewaard, MASC ICT
Cotardie
Woud der Verwachting
Musea Nijmegen en omstreken
Europese partners en clubs

Wanneer gaan we dat doen
•
2019-2023
Wat kost het en hoe gaan we dat betalen

Uitvoeringsprogramma educatie & evenementen

2019

2020

2021

2022

2023

€ 15.000

€ 15.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

Voor een driejaarlijks middeleeuws festival wordt een separaat projectplan en begroting opgesteld, kosten vanaf € 150.000 per
uitvoering.
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5. KENNIS & VERDIEPING
5.1 Kennis- en expertisecentrum: Maelwael Van Lymborch Studies
De stichting wil de kennis over het kunstenaarsgeslacht Maelwael Van Lymborch bevorderen, o.a. door de jongste resultaten
van onderzoek vanuit Nijmegen wereldwijd te verspreiden via oude en nieuwe media, film, games en via fysieke presentaties
(musea). Waar mogelijk wil de stichting ook onderzoek bevorderen. Hiertoe is de Stichting Maelwael – Van Lymborch Studies
opgericht.
Twee eeuwen lang, tussen de eerste vermelding door Van Hasselt in 1806 en de oprichting van de stichting Maelwael Van
Lymborch in 2002, is er in Nederland verbazingwekkend weinig interesse getoond vanuit wetenschappelijke hoek voor het
werk van de familie Maelwael Van Lymborch. Er hebben zich nauwelijks kunsthistorici van naam en faam diepgaand en systematisch met hun oeuvre beziggehouden. Sinds de catalogus van Pieter Roelofs en Rob Dückers is daar definitief een einde
aan gekomen. Daarmee is de Nederlandse inbreng in het internationale discours over de Maelwael Van Lymborchs gekanteld.
Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid. Met de Maelwael Van Lymborch Studies willen we de met de kennis van onze stichting
binnen de wetenschappelijke internationale discussie verder verankeren.
Kennisoverdracht staat centraal; de nieuwste onderzoeksresultaten, komen ter beschikking van een publiek van specialisten
en aan een breed publiek. Daarvoor is het noodzakelijk dat die kennis eerst wordt verzameld, zowel oude als nieuwe kennis
en inzichten.

5.2 Onderzoeksveld stimuleren
We onderzoeken de mogelijkheid voor een leerstoel Maelwael Van Lymborch Studies aan de Radboud Universiteit. We sturen
aan op een internationaal meerjarenproject, waarbij het gehele oeuvre van de gebroeders Van Lymborch nieuw of opnieuw
materiaal-technisch wordt onderzocht. De stichting wil daarbij de rol spelen van opdrachtgever, fondsenwerver en uitgever
van de onderzoeksresultaten in de Maelwael Van Lymborch Studies. Beoogde partners zijn de Bibliothèque Nationale de
France, Musée Condé in Chantilly, The Metropolitan Museum of New York en het Rijksmuseum in Amsterdam. De onderzoekstechnieken die worden toegepast zijn o.a. infraroodreflectografieën, Macro XRF, pigmentanalyse, microscopie en perkamentonderzoek van de Très Riches Heures en de drie stadia van totstandkoming van het handschrift. Vervolgens de Bible moralisée,
Petites Heures en Très Belles Heures de Notre Dame. Daarna het Valerius Maximus handschrift, terugkeer naar de Belles Heures
en tenslotte de recent ontdekte Drawn Hours. Het onderzoeksproces wordt filmisch vastgelegd en zal leiden tot een internationale documentaire voor verspreiding via TV, internet en social media.
Het bestuur van de stichting wordt uitgebreid met een permanente zetel voor een wetenschapper (zie hoofdstuk 6.1). Er
wordt een structurele werkgroep opgezet, waarin o.a. Radboud Universiteit en Museum Het Valkhof zitting hebben, om de
aansluiting te bewerkstelligen met andere Nederlandse instituten en internationale instituties.
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5.3 Uitvoeringsprogramma kennis & verdieping
Doel
Wereldwijd bevorderen van de kennis over het kunstenaarsgeslacht Maelwael Van Lymborch, in relatie tot hun Nijmeegse
afkomst.
Wat doen we al
•
Publicatie Maelwael Van Lymborch Studies deel 1 (verschenen oktober 2018, Brepols Publishers)
Wat gaan we doen
•
Publicatie van de wetenschappelijke internationale reeks Maelwael Van Lymborch Studies Deel 2 (in voorbereiding,
Brepols Publishers)
•
Tweetalige website met complete bibliografie en teksten, die rechtenvrij beschikbaar zijn tbv internationale ontsluiting,
•
Maelwael Van Lymborch bibliotheek in samenwerking met de Radboud Universiteit en Museum Het Valkhof
•
Internationale kennisuitwisseling op website van wetenschappelijk specialisten
•
Organisatie van wetenschappelijke lezingen en seminars, aansluitend bij onderzoek en exposities, zowel voor wetenschap als breed publiek
Met wie
•
•
•
•
•

gaan we dat doen
Radboud Universiteit
Museum Het Valkhof
RijksMuseum
Stichting Maelwael Van Lymborch Studies
Diverse internationale partners

Wanneer gaan we dat doen
•
2019-2023
Wat kost het en hoe gaan we dat betalen

Uitvoeringsprogramma kennis & verdieping

10

2019

2020

2021

2022

2023

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

6. ORGANISATIE
6.1 Bestuurssamenstelling
Tegelijk met de doorontwikkeling van de stichting is er voorzien in een nieuwe bestuurlijke samenstelling van het bestuur volgens de Governance Code Cultuur. Mogelijke vermenging van uitvoerende en bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn hierdoor
uitgesloten. De stichting kiest voor een bestuursmodel ‘op afstand’. In de nieuwe samenstelling is er sprake van de volgende
bestuurssamenstelling:
•
•
•
•
•
•
•

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid, aandachtsveld
Lid, aandachtsveld
Lid, aandachtsveld
Lid, aandachtsveld

marketing & communicatie
kennis & verdieping
educatie & evenementen
onroerend goed

6.2 Werkorganisatie
Om de ambitie van de stichting te kunnen waarmaken is een (deels) professionele werkorganisatie noodzakelijk, aangevuld
met vrijwillige functies:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakelijk leider
Medewerker secretariaat
Medewerker administratie
Medewerker educatie
Medewerker externe betrekkingen
Medewerker Maelwael Van Lymborch-huis
Medewerker kennis & verdieping
Medewerker marketing, communicatie (incl. websitebeheer) & merchandise
Medewerker kledingatelier
Medewerker technische zaken en automatisering

Deze vaste werkorganisatie wordt aangevuld met een flexibele schil van vrijwilligers en stagiaires van ROC, Hogeschool Arnhem Nijmegen en Radboud Universiteit.

zakelijk leider
secretariaat en
administratie

permanente
zichtbaarheid

marketing en
communicatie

educatie en
evenementen
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kennis en
verdieping

6.3 Participatie & Vrijwilligers
De kracht van de stichting zit onder andere in het maatschappelijk draagvlak van vrijwilligers. Om dat te behouden zijn voortdurend nieuwe impulsen noodzakelijk, waardoor vrijwilligers en medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen en groeien,
geprikkeld worden met nieuwe kennis, activiteiten en uitdagingen. Het geldt echter niet alleen intern, maar ook extern. Het
publiek wil in de hedendaagse “spektakelmaatschappij” voortdurend nieuwe sensaties. Wil de stichting de kracht van participatie behouden, en daarmee wat is opgebouwd in Nijmegen, zijn jaarlijks nieuwe impulsen nodig. Daarbij horen het werven
en vasthouden van vrijwilligers verder professionaliseren, o.a. door interessant houden voor bestaande vrijwilligers, aantrekkelijk maken voor nieuwe deskundigheidsbevordering en cursussen.

6.4 Huisvesting
Sinds oktober 2018 zijn het kantoor en het kledingatelier van de stichting gehuisvest in de Stadsschouwburg. In Oeffelt is een
loods gehuurd met opslag van middeleeuwse attributen ten behoeve van festivals e.d. Ook de mechanische Gelderse draak en
de Trebuchet staan daar in opslag. Bij voorkeur worden kantoor- en atelierruimte gecombineerd met het Maelwael Van Lymborch-huis. Uit efficiency oogpunt is het streven om meerdere functies met en bij elkaar te combineren.

2019

2020

2021

2022

2023

Werkorganisatie

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

Vrijwilligers

€ 13.500

€ 14.000

€ 14.000

€ 14.000

€ 14.000

TOTAAL

€ 53.500

€ 54.000

€ 54.000

€ 54.000

€ 54.000

PERSONEELSKOSTEN

HUISVESTINGSKOSTEN

2019

2020

2021

2022

2023

Huisvesting kantoor

€ 11.000

€ 11.500

€ 12.000

€ 12.500

€ 13.000

Maelwael Van Lymborch-huis

€ 36.000

€ 36.000

€ 36.000

€ 36.000

€ 36.000

Operationeel

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

TOTAAL

€ 51.500

€ 53.000

€ 54.500

€ 55.000

€ 55.500
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8. CONCEPT MEERJAREN EXPLOITATIE
De stichting wil door haar activiteiten een bijdrage leveren aan economische structuur van de stad Nijmegen. Cultureel ondernemerschap is belangrijk en vinden we terug in de economische waarde; inkomsten uit toerisme vormen een belangrijke economische drager voor de stad en het buitengebied. Cultuur en erfgoed kunnen veel betekenen voor toeristen uit binnen- en
buitenland. Zo blijkt uit onderzoek van Bureau Berenschot dat een investering van € 1,- in erfgoed, een verdriedubbeling in
de investering lostrekt uit onze samenleving die ten goede komt aan de werkgelegenheid en de vrijetijdseconomie. Met name
de gebieden met een concentratie van erfgoed, zoals historische binnensteden zijn aantrekkelijk voor toeristen.1
De stichting heeft in het verleden vooral provinciale en gemeentelijke subsidies ontvangen voor het uitvoeren van haar activiteiten. Dat zal ook in de toekomst de belangrijkste structurele inkomstenbron blijven. Incidenteel zal een beroep worden
gedaan op projectsubsidies. Deze exploitatiebegroting gaat uit van een gerealiseerde en vaste historische locatie in de Burchtstraat. Vanuit deze locatie is het mogelijk ook zelf inkomsten te genereren. In 2018 bedroegen de eigen inkomsten slechts 7%
van de totale begroting. In 2023 kan het aandeel eigen inkomsten ruim 20% bedragen.

KOSTEN

2019

2020

2021

2022

2023

Uitvoeringsprogramma permanente zichtbaarheid

€ 25.000

€ 30.000

€ 35.000

€ 40.000

€ 45.000

Uitvoeringsprogramma educatie & evenementen

€ 15.000

€ 15.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

Uitvoeringsprogramma kennis & verdieping

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

Werkorganisatie

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

Vrijwilligers

€ 13.500

€ 14.000

€ 14.000

€ 14.000

€ 14.000

Huisvesting kantoor

€ 11.000

€ 11.500

€ 12.000

€ 12.500

€ 13.000

Maelwael Van Lymborch-huis

€ 36.000

€ 36.000

€ 36.000

€ 36.000

€ 36.000

Operationeel

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

TOTAAL

€ 168.000

€ 174.000

€ 184.500

€ 190.000

€ 195.500

BATEN

2019

2020

2021

2022

2023

€ 85.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 44.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

Fondsen

€ 5.000

€ 5.000

€ 7.000

€ 9.000

€ 12.000

Radboud Universiteit

€ 2.500

€ 2.500

€ 3.000

€ 3.000

€ 3.000

Activiteiten, rondleidingen, e.d.

€ 3.500

€ 3.500

€ 4.000

€ 4.000

€ 4.500

Kenniscentrum

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

Merchandise, verkopen MvL-huis

€ 4.500

€ 5.500

€ 7.000

€ 9.000

€ 10.000

Gemeente Nijmegen2
Provincie Gelderland

3

€ 1.000

€ 8.000

€ 12.500

€ 12.500

€ 13.000

TOTAAL

€ 148.000

€ 177.000

€ 186.000

€ 190.000

€ 195.000

SALDO

€ -20.000

€ 3.000

€ 1.500

€0

€ -500

Entreegelden MvL-huis & kelders

1
2
3

Uit: Beleef het mee! Beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017-2020, Provincie Gelderland
Subsidie in 2019 gegarandeerd, voor 2020 en verder in aanvraag
Subsidie in 2019 toegekend voor festival, voor 2020 en verder in aanvraag
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9. TOT SLOT
De ambitie leeft bij de stichting Maelwael Van Lymborch om zowel kwalitatief als kwantitatief (inter)nationaal een rol van
betekenis te spelen, aansluitend bij de internationale positie en waardering van de kunst van de familie Maelwael Van Lymborch.
Voor een verdere uitbouw en verankering van de middeleeuwse geschiedenis van Nijmegen is een solide en ambitieuze samenwerking van de stichting met de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland, maar zeker ook met de Radboud Universiteit, Museum Het Valkhof, de cultuurhistorische partijen in Nijmegen en natuurlijk de Nijmeegse bevolking een belangrijke
voorwaarde.
Onder andere ’s Hertogenbosch heeft laten zien waar dat toe kan leiden.3 Een dergelijke samenwerking met visie, saamhorigheid en lef is van harte gewenst in Nijmegen!

3
Het Jeroen Boschjaar 2016 heeft Den Bosch geen windeieren gelegd. Het jubileumjaar van de wereldberoemde schilder Jheronimus Bosch trok in
	totaal 1,4 miljoen bezoekers die samen 153 miljoen euro uitgaven. Samen met de ‘mediawaarde’ van ruim 47 miljoen komen de verdiensten uit op
meer dan 200 miljoen euro, becijfert de gemeente. De investering bedroeg 27 miljoen.
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BIJLAGE
In retrospectief
In 2002 was de Nijmeegse Johan Maelwael volslagen onbekend. De gebroeders Van Lymborch waren slechts bij kunstkenners
bekend, maar dan wel als Fransen, Vlamingen of Duitsers. De reproducties waren natuurlijk wel bekend, iedereen heeft wel
eens de kalenderbladen onder ogen gehad, maar dat het Nederlandse en Nijmeegse makers betreft wist nauwelijks iemand.
Bovendien was nooit ook maar een kunstwerk van hun hand in Nederland te zien geweest. In Nijmegen was niet alleen hun
naam en werk onbekend, de hele periode rond 1400 was uit het bewustzijn geslagen, vergeten en genegeerd. Niets, geen
naambord, publicatie, standbeeld of ander product herinnerde aan deze belangrijke periode in de stadsgeschiedenis. Dat in
Nijmegen rond 1400 vier wereldberoemde kunstenaarsfamilies (families: Maelwael, Van Lymborch, Van Aken/Bosch, Van Eijck)
hebben gewerkt, soms tot drie, vier generaties lang, behoorde tot de dikke mist van de historie.
De Stichting gebroeders Van Limburg is er in geslaagd om hierin drastisch verandering aan te brengen. In Nijmegen is een
stevig en duurzaam draagvlak bij de bevolking opgebouwd, landelijk zijn de kunstenaars doorgebroken en ook internationaal
wordt nu erkend dat een ontbrekend hoofdstuk aan de Nederlandse kunstgeschiedenis is toegevoegd, namelijk het eerste. Inmiddels zijn al hun kunstwerken in Nederland te zien geweest (de Vlindermadonna zelfs drie maal), op de Très Riches Heures
en het paneel van Christus met Johannes (Man van smarten) na. Pieter Roelofs en Rob Dückers waren hierin de voortrekkers.
Kunst voor en door het volk
Het succes van de afgelopen periode is te danken aan een goed georganiseerde stichting met lef en visie, getuige enkele
bestuurlijke uitgangspunten:
Afbakening
De kunst van de Maelwael Van Lymborchs is begin- en eindpunt. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar dat bleek in de praktijk lang niet altijd het geval. Ligt de focus op de middeleeuwen of op hun kunst? Steeds duidelijker is er afbakening gekomen: de kunst centraal in een middeleeuwse context.
Participatie
De kunst van de Maelwaels Van Lymborchs was ooit ‘for your eyes only’, voor de bevoorrechte elite. Wij willen dat iedereen
er plezier aan kan beleven. Het motto luidde vanaf het begin: ‘authentiek, duurzaam en gedragen door de ’bevolking’. Het
Gebroeders Van Lymborch Weekend en latere festival speelde hierin een wezenlijke rol. Op velerlei terrein wordt iedereen uitgedaagd zijn of haar talent te laten zien, geïnspireerd door hun kunst, en dat over te dragen op het publiek. Daardoor is een
vorm van gemeenschapskunst ontstaan. De vele vrijwilligers zijn ‘het kapitaal’, het fundament van de stichting.
Ambitie
Vanaf aanvang is Nijmegen, hun geboorteplaats, gepositioneerd in de driehoek New York-Paris/Chantilly-Nijmegen. Alleen in
The Cloisters in New York is een enkele originele pagina van hun werk te zien. Nergens anders ter wereld zijn originele miniaturen van hun hand permanent te bewonderen. In Nijmegen willen we hun leven en werk op interactieve wijze, gedragen
door diverse media en echte mensen, permanent visualiseren. En net zo innovatief als hun kunst destijds ook al was.
Verbinding
In hun 600 miniaturen komt de toenmalige maatschappij met mensen uit verschillende rangen en standen, afkomstig uit alle
windstreken en tijden, tot leven. De Maelwaels Van Lymborchs hebben zelf, zowel fysiek, mentaal als in hun kunst grenzen
doorbroken en culturen met elkaar verbonden: de Nederrijnlandse, Duitse, Franse, Engelse en Italiaanse. Hun werk valt dan
ook alleen te begrijpen door op eenzelfde wijze culturen, landen en tijden met elkaar te verbinden. Vanaf het begin is de
stichting partnerschappen aangegaan met nieuw opgerichte of al bestaande groepen, in Nijmegen, Gelderland, in binnen- en
buitenland.
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Kwaliteit
De kunst van de Maelwael Van Limburgs is van een niet te begrijpen hoog niveau. Niemand kan verklaren over welke ogen,
handen, visie en scheppingskracht zij beschikt moeten hebben. Die hoge kwaliteit daagt iedereen uit om eveneens naar een
zo hoog mogelijke kwaliteit te streven, in alle facetten. Van de vormgeving tot de kleding, van de vormen van samenwerking
als integriteit.
Wetenschap
Vanaf het begin is de verbinding gezocht tussen de amateurs (in de Franse betekenis van absolute liefhebber) en professionals, zoals wetenschappers op velerlei terreinen. Over en weer kan immers van elkaar geleerd worden, bijvoorbeeld bij
de vervaardiging van de kleding. Tijdens diverse lezingen (Soirée, Aproche) hebben wetenschappers gesproken, waaronder
Herman Pleij, Jos Koldeweij, Pieter Roelofs, Rob Dückers, en Victor Schmidt. Sinds 2015 zijn seminars (Maelwael 600, Van
Lymborch 600) met internationale deskundigen (oa Patricia Stirnemann, Eberhard König, Ines Villela Petit) georganiseerd, een
expositie en symposium rond het recent ontdekte getijdenboek (Drawn hours), en diverse publicaties vervaardigd. De Maelwael Van Lymborch Studies geeft concreet gestalte aan de rol die de stichting in het wetenschappelijk discours wereldwijd wil
spelen.
Sterkte en zwakte analyse (SWOT)
Dit plan is tot stand gekomen op basis van een brede consultatie onder diverse partners en stakeholders. Dit heeft geleid tot
onderstaande SWOT-analyse, die als input dient voor het opbouwen van dit beleidsplanplan.
Sterkte

Zwakte

Kansen

Bedreigingen

Wereldkunst

Geen originele werken in Nijmegen

Toenemende aandacht voor
cultureel erfgoed

Teruglopende subsidies

Veel kennis aanwezig

Onbekendheid bij grote publiek

Past in lokaal en provinciaal
beleid

Minder vrijwilligers

Enthousiaste vrijwilligers

Vrijwilligersorganisatie

Afbeeldingen goed te vermarkten

Concurrentie vergelijkbare steden

Middeleeuwen onderdeel Nijmeegse geschiedenis

Onvoldoende structurele middelen

Vergrijzing en studenten RU

Potentie om internationale bezoekers te trekken

Geen vaste locatie

Burchtstraat 63 toegankelijk
Ontwikkeling Valkhofkwartier
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