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Bestuur & Organisatie

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de bekendheid van het uit Nijmegen afkomstige
schildersgeslacht Maelwael Van Lymborch. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
het (doen) organiseren van al dan niet permanente tentoonstellingen, met name in Museum Het Valkhof;
het (doen) uitgeven van publicaties, met name in boek- en kalendervorm; het (doen) maken van films; het
werven van fondsen en het organiseren van publieksgerichte activiteiten. De stichting beoogt niet het
maken van winst.
Bestuurssamenstelling
Bestuurssamenstelling ultimo 2018
Bart Vaessen
Henk van der Zand
Mark Buck
André Stufkens
Hubert Hendriks

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurder
Bestuurder

Het bestuur kwam circa acht maal bij elkaar. Alle bestuursleden werken onbezoldigd. De bezoldiging van de
zakelijk leider betreft de werkzaamheden t.b.v. de uitvoeringsorganisatie. De bestuursleden hebben
bevestigd dat hun andere activiteiten niet strijdig zijn, en geen belangenverstrengeling opleveren met de
werkzaamheden voor Stichting Gebroeders van Lymborch.
Werkorganisatie
De werkorganisatie bestaat uit deeltijders die voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding
ontvangen. De zakelijk leider ontvangt een beperkte financiële vergoeding.
•
Zakelijk leider
•
Medewerker secretariaat
•
Medewerker administratie
•
Medewerker educatie
•
Medewerker externe betrekkingen
•
Productieleider festival
•
Medewerker marketing & communicatie
•
Medewerker kledingatelier
•
Medewerker technische zaken en automatisering
De vaste werkorganisatie wordt aangevuld met een flexibele schil van vrijwilligers en stagiaires van ROC,
Hogeschool Arnhem Nijmegen en Radboud Universiteit.
Coördinatorenoverleg
In het coördinatorenoverleg worden de verschillende onderdelen van het festival besproken en
programmatisch op elkaar afgestemd. Per activiteit en per locatie is een coördinator verantwoordelijk voor
het programma en voor de uitvoering en uitstraling van de activiteiten.
Werkgroep PR en externe contacten
Deze werkgroep zet de lijnen uit voor de PR en onderhoudt de contacten met externe relaties in binnen- en
buitenland, o.a. in Kampen, Soest en Oberwesel. Vertegenwoordigers uit deze steden bezoeken jaarlijks ons
festival.
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Vrienden van de Gebroeders van Lymborch: ’t Geselscap
Circa 170 vrienden van de stichting waren aanwezig bij de Nieuwjaarsbijeenkomst, de Soirée en werkten
mee aan het festival, oa als deelnemer in de Blijde Incomste.
Kledingbeheer en ateliers
Sinds 2007 is de Stichting lid van Gelders Erfgoed en deelnemer aan het project voor professioneel beheer
van collecties. Experts van Gelders Erfgoed hebben een protocol opgesteld voor kwalitatief goed beheer,
waarvoor o.a. zuurvrije dozen zijn aangeschaft en zuurvrij papier. Sinds 2014 heeft Marijke Spaan het
beheer verzorgd. Zij bouwde de eigen kledinglijn in samenwerking met de ateliers verder uit. De kleding
collectie bestaat uit circa 250 kledingstukken, variërend van kostuums voor de hoge adel tot kleding voor
eenvoudige boeren.
De volgende ateliers waren actief voor de activiteiten van de Stichting:
De Nijmeegse Cotardie: vervaardigt tegen onkostenvergoeding middeleeuwse kleding voor vrouwen,
mannen en kinderen, o.a. voor eenvoudige ambachtslieden maar ook voor de kerststal. Experts in
kaartweven van banden en tassen. Voor de Kerststal vervaardigden zij twee nieuwe Wijzen uit het Oosten
en een hofdame;
Kledingatelier de ‘Très Riches Heures’: Het kledingbeheer is in handen van Marijke Spaan van de stichting
Gebroeders van Lymborch. Nieuwe onderdelen van de kledinglijn zijn o.a.:
 Charles d’Orleans & Bonne de Berry, verlovingsscene van het aprilblad
 Aanvulling van de rijke kleding van het januariblad en het aprilblad
 Houppelande van Maria van Gelre, tbv de tentoonstelling in Museum het Valkhof en presentatie tijdens
de zaterdagavondactiviteit tijdens het festival.
Sponsoring
Jaarlijks zijn zo’n 20 sponsoren betrokken bij het festival. Meestal gaat het om sponsoring in natura, in de
vorm van het leveringen om niet of voor een lager tarief van producten en/of diensten, zoals technische
materialen, transport en publiciteit. Daarnaast werd een aantal projectsubsidies ontvangen, onder ander
voor de chocolademunten die uitgedeeld werden (kopzijde: opdruk authentieke Nijmeegse Rijnsgulden;
muntzijde opdruk logo Rabobank).
Partners
Hanzestad Soest
De Hanzestad Soest in Midden-Duitsland beleeft elke 2 jaar de Soester Fehde, waar de Nijmeegse
groep re-enactors vanaf het begin een bijdrage aan levert. Ieder jaar speelt de hertogin Catherina van Kleef,
de zus van de plaatselijke held van de Fehde, Johann von Kleve, een voorname rol in de festiviteiten in het
toneelstuk op de Grote Markt. Ook aan de grote Einzug namen jaarlijks een groep van zo’n dertig Nijmeegse
figuranten deel. De Soester middeleeuwers komen jaarlijks naar ons festival in Nijmegen.
Geldern
Met de stad Geldern bestaat sinds vele jaren een hecht samenwerkingsverband. In 2018 waren reenactors
van onze stichting op de Gelderntag. Wij hebben in Geldern een aantal maal tableaux vivants opgevoerd. De
presentaties uit Nijmegen werden zeer enthousiast ontvangen.
Museum Het Valkhof
De Stichting Gebroeders Van Lymborch werkt reeds jaren nauw samen met Museum Het Valkhof.
Inhoudelijk tijdens het festival, maar ook door het jaar heen. Tussen de directies en bestuur is regelmatig
overleg.
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Festival 2018: Liefde voor het Landschap

Op 25 en 26 augustus 2018 vond het Gebroeders van Lymborch Festival plaats. Met het thema ‘Liefde voor
het Landschap’ gaven we extra aandacht aan de schilders die aan de basis stonden van de Nederlandse
schilderkunst. Tijdens het festival is een verbinding gelegd met het thema Nijmegen Green Capital of Europe.
De kunst van de drie broers kenmerkt zich doordat zij als eersten het werkelijke middeleeuwse landschap
weergaven in hun miniaturen.
In de binnenstad van Nijmegen waande het publiek zich in de middeleeuwen met diverse kraampjes,
ambachten, muziek, theater en kinderspelen. Met de prachtige elegante wereld van de adel tot de
gruwelijke achterbuurt van de laagste stand van de middeleeuwse samenleving werd de diversiteit van het
alledaagse leven in historisch Nijmegen beleefbaar gemaakt.
Via de belevenisroute kreeg het publiek exclusieve toegang tot verschillende middeleeuwse locaties.
De middeleeuwse kerkdienst en aansluitend de middeleeuwse brunch vormden de opmaat tot het
hoogtepunt van het festival: Blijde Incomste.
Het festival vond plaats rondom en in de Stevenskerk, Stevenskerkhof, Grote Markt en de Hezelstraten in
Nijmegen. Bij elkaar werkten ruim 150 vrijwilligers aan het festival mee en meer dan 400 middeleeuwse reenacters
St. Stevenskerk
De Stevenskerk was het middelpunt van het festival, van cabaret tot gruwelijke middeleeuwse operaties,
een verteller, een zilvertekenaar, rondtrekkende musici, middeleeuwse dans. In de Stevenskerk was een
unieke expositie te zien met voorwerpen die ook in de middeleeuwen deze kerk al sierden. Op
zondagochtend vindt er een speciale Middeleeuwse Kerkdienst plaats ter ere van de Nijmeegse Gebroeders
van Lymborch.
Avondprogramma: 'Ode aan Maria van Gelre'
Op de zaterdagavond was er een bijzondere voorstelling in de Stevenskerk die het publiek meenam door het
verleden. De avond werd gepresenteerd door de Ridders van Gelre, bekend van hun historische programma
over het Hertogdom Gelre op Omroep Gelderland.

Voor het eerst maakte Maria
van Gelre in haar schitterende
houppelande haar opwachting
in een volle Stevenskerk.
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Buitenprogramma
Op de Grote Markt waren er historische kinderactiviteiten zoals broodjes bakken en het schieten met een
trebuchet. Op het Stevenskerkhof werden diverse authentieke ambachten uitgevoerd, afgewisseld met
intrigerende demonstraties, optredens en een spectaculaire roofvogelshow.
Blijde Incomste
Op zondag trok de Blijde Incomste door Nijmegen, met prachtige handgemaakte kostuums, dieren en
rijkversierde wagens. Dit jaar waren tijdens deze historische optocht weer enkele nieuwe aanwinsten te
bewonderen, waaronder Maria van Gelre, de kamelen en figuranten van het Hof van Gelre tot de Gelderse
draak: de optocht zat ook dit jaar weer vol verrassingen! Veel figuranten liepen de route door het hele
centrum. De Incomste eindigde op de Grote Markt, bij het podium en de Hortus Conclusus.

Belevenisroute
Een exclusief kijkje in de verborgen middeleeuwse plekjes van Nijmegen was mogelijk voor de deelnemers
van de Belevenisroute.
Schilderwedstrijd Liefde voor het Landschap
Het thema van het festival was ‘Liefde voor het Landschap’. De Gebroeders van Lymborch zijn ook ooit
begonnen met schilderen in Nijmegen. Daarom nodigden wij schilders uit de regio uit om deel te nemen aan
de schilderwedstrijd. Deelnemende schilderijen moesten geïnspireerd zijn op de 13 maandbladen uit het
getijdenboek, oftewel 'Très Riches Heures du Duc de Berry', gemaakt door de Gebroeders van Lymborch.
Alles was mogelijk, zolang het maar refereerde aan de werken van de Gebroeders van Lymborch. Tijdens de
prijsuitreiking op zaterdagavond 25 augustus in de Stevenskerk werden de winnaars bekend gemaakt. Voor
de schilderswedstrijd zijn bijna 50 inzendingen ontvangen. Door een vakjury en een publieksjury zijn hieruit
20 inzendingen geselecteerd die in de Stevenskerk geëxposeerd zijn. De Duivelse Donder van Michiel
Wolberink was de winnaar van de juryprijs, De Brug van Annemarie Maenen - Van der Veen won de
publieksprijs.

De Duivelse Donder, Michiel Wolberink
Verslag Gebroeders Van Lymborch, 2018

De Brug, Annemarie Maenen-Van der Veen
6

Middeleeuws Brunch
De middeleeuwse brunch was prachtig om te zien en goed verzorgd door De Waagh. Prachtige locatie op de
Grote Markt waarbij het publiek zich kom vergapen aan de adellijke gewaden.
Kerkdienst in Stevenskerk
Traditionele middeleeuwse kerkdienst met veel deelnemende
re-enactors en veel publiek . Aansluitend vond de
Gregoriusprocessie plaats.
Kerfstokroute
Speciaal voor kinderen die met hun kerfstok een tiental
kinderspelen langsgaan in en rondom de kerk en de Grote
markt met allerlei middeleeuwse spelletjes, vaardigheden en
ambachten.
Deelnemers festival
De deelnemers aan het festival zijn onder ander re-enactment groepen die soms speciaal voor festival zijn
opgericht: Ridders van de IJssel, De Blauwe Steendragers, Het Senterclaesgilde, de Stadswachten,
Monnikendam, Schuttersgilde, Geleerd en de Ghenoten (kruidenact)e.a.
Muziek
Speellieden van Gelre, Wronghel en Wei, koor I Bianchi, koor Carolus Magnus, Datura, Goue gaele, Madlot,
Goet ende Fijn, Triomphe et Enchantement, Krebbel en Oriana, De Truwanten e.a.;
Ambachten
Smeden, Kennemer Schildersgilde, keramiek, kalligrafie, leer-, vilt-,
wol- en linnenbewerken, boekbinden De Papieren Eenhoorn en
vele anderen.
Theater
Abe de Verteller, Theatergroep Mest, Theater Lancelot, Magisch
verhaal, Geleerd en de Ghenoten e.a.
Partners
Bevriende middeleeuwenfestivals en/of markten, toernooien etc.
Zij bezoeken ons festival, wij bezoeken hun festival, met
kampement of deelname, en wisselen expertise uit:
Soester Fehde (Duitsland), Mittelalter Spektakulum Oberwesel (Duitsland), Middeleeuws Ter Apel, Kasteel
Ammersoyen (middeleeuws weekend), Kasteel Hernen (middeleeuws weekend).
Nijmegen
Diverse instellingen in Nijmegen leveren in de voorbereiding en tijdens het festival een bijdrage: Huis van
de Binnenstad, Ondernemersvereniging binnenstad, RBT-KAN, Gemeente Nijmegen, CPRN (Cultuurhistorisch
Platform Rijk van Nijmegen), Museum Het Valkhof, Het Regionaal Archief , Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis, (horeca)ondernemers Grote Markt en Hezelstraten, Sint Jacobskapel, Stevenskerk,
Aannemersbedrijf Cuppens, Schidersbedrijf Kusters en vele anderen.
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Overige activiteiten 2018

Approche
In januari organiseerden wij voor vrijwilligers, leden van ’t Geselscap en gasten een geslaagde
nieuwjaarsbijeenkomst.
Ridders van Gelre en Ons Verloren Hertogdom
Wij leverden twee maal een bijdrage aan de tv-serie Ridders van Gelre van Omroep Gelderland, en zorgden
zo voor meer zichtbaarheid bij het Gelderse publiek, zie hier: https://youtu.be/yQ2POx_pHlM &
https://youtu.be/OBdluu_HG0o.
Opening van de Bastei met tableau vivant
In het weekend van 19 en 20 mei 2018 opende De Bastei. Het publiek kon via een Tijdtrap afdalen in de tijd
richting het museum: van de 20e eeuw via de 17e eeuw en de middeleeuwen naar de tijd van de Vikingen en
de Romeinen. De Gebroeders van Lymborch representeerden natuurlijk
met historische figuren, waaronder de Hertog van Berry, van het
Januariblad de middeleeuwen op de tijdtrap.
Maria Ommegang tijdens Marikenweek
Ter gelegenheid van de opening van de Marikenweek organiseerden wij
de Maria Ommegang, na bijna 25 jaar verdwenen te zijn. In een optocht
met onder meer het Carolus Magnus Mannenkoor voorop en andere
deelnemers gehuld in middeleeuwse kledij, liepen de processiegangers en
uiteraard Mariken zelf een 'ommegang' door de binnenstad: van de
Valkhofkapel naar de Mariënburgkapel.
Maelwael Van Lymborch Studies
De eerste boekuitgave van de ‘Maelwael Van Lymborch Studies’ is
veschenen. Deze Engelstalige uitgave wordt uitgegeven door de
academische Brepols Publishers en werd mede ondersteund door de Stichting Maelwael Van Lymborch, de
Radboud University en het Rijksmuseum.
Erfgoedfestival Over Grenzen van Gelderland
Tijdens het erfgoedfestival Over Grenzen van Gelderland (23 mei t/m 22 juli) opende de Stevenskerk in
Nijmegen zijn deuren om de geschiedenis van het Hertogdom Gelre te delen met bezoekers. Aan de hand
van een korte film, een grote kijkkaart van de vier kwartieren van het hertogdom en een wandelroute (o.a.
langs het Gebroeders van Limburg huis aan de Burchtstraat) konden bezoekers ontdekken welke sporen van
het Hertogdom Gelre ook nu nog zichtbaar zijn in de kerken.
Vanaf 22 augustus: Nieuwe schrijfwijze ‘Van Lymborch’
Na zeshonderd jaar kregen de wereldberoemde Nijmeegse kunstenaars Herman, Paul en Johan hun eigen
familienaam terug: Van Lymborch. In de internationale kunstgeschiedenis staan zij sinds de 19de eeuw
bekend als de ‘frères de Limbourg’ en de ‘Limbourg brothers’, in het Nederlands vertaald als ‘gebroeders
Van Limburg’.
De eerste boekuitgave van de ‘Maelwael Van Lymborch Studies’ werd tegelijkertijd met de nieuwe
schrijfwijze op woensdagochtend 22 augustus gepresenteerd in het stadhuis, waar burgemeester Hubert
Bruls de naam onthulde en het eerste exemplaar ontving.
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Middeleeuwse” web-applicatie ontwikkeld: Maak je eigen maandblad
De stichting Maelwael Van Lymborch heeft in samenwerking met Hendriks & van Doornewaard en MASC ICT
een web-applicatie ontwikkeld om je eigen middeleeuwse kunstwerk te kunnen maken.
Tijdens het festival 2018 heeft het publiek voor het eerst de web-applicatie kunnen uitproberen. Jong en
oud kon hun creativiteit kwijt in de Stevenskerk. Gebruikers konden achteraf hun creaties naar zichzelf
toesturen als souvenir.
Gelderntag 8 september, tableau vivant
In 2018 waren reenactors van onze stichting op de Gelderntag. Wij hebben in Geldern een aantal maal
tableaux vivants opgevoerd. De presentaties uit Nijmegen werden zeer enthousiast ontvangen.
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Maria van Gelre in Museum het Valkhof, 13 oktober 2018 – 6 januari
Het werk van de Gebroeders van Lymborch was van grote invloed op het gebedenboek van Maria van Gelre.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling is door ons een Maria van Gelre kostuum vervaardigd en deze is
tentoongesteld in Museum het Valkhof, en diverse malen is het personage Maria van Gelre door ons tot
leven gewekt.

Halverwege de tentoonstelling 'Maria van Gelre' kwamen bezoekers de 'vrouwenkamer' binnen. In deze
kamer ontdekte je op een interactieve manier meer over het leven van een middeleeuwse hertogin. Zo kon
je de Maria van Gelre jurk uit het naaiatelier van de Gebroeders van Lymborch aan proberen en een foto
maken in een uitsnede van het manuscript. Ook de Cotardie heeft de kamer voorzien van diverse jurken en
heeft drie vogelkooien vervaardigd met afdekdoek.
Slag om de Mookerhei
In oktober waren onze stadswachten aanwezig bij een speciale herdenking van de Slag om de Mookerhei, bij
de Molenhoeks Makkie. Hier startten zo’n 1250 lopers tussen 6 en 89 jaar hun cross over de hei. Vanaf de
sfeervolle markt, met vendeliers, muzikanten en figuranten in kledij van weleer, ging het de stille
Mokerschans op.
Hernen, middeleeuws festijn
Op zondag 21 oktober waren de Gebroeders van Lymborch op het Middeleeuws Festijn Hernen op Kasteel
Hernen. Het aprilblad, diverse figuren van het januariblad en andere middeleeuwse figuren waren aanwezig
bij deze feestelijke gelegenheid.
Pop-up museum 024geschiedenis, “De opstandige Nijmegenaar”
De Gebroeders van Lymborch hebben meegewerkt aan het Pop-up museum ‘De opstandige Nijmegenaar’
van 024 Geschiedenis in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. We belichtten twee opstanden van de
middeleeuwen: Nijmegen tussen twee hertogen (het beleg van Nijmegen in 1473) en de opstand van Duc de
Berry.
Grootste Gelderlander
De Gebroeders van Lymborch waren genomineerd voor de shortlist van de wedstrijd 'De Grootste
Gelderlander Aller Tijden' van de Provincie Gelderland! Op de www.mijngelderland.nl konden mensen de
verhalen achter alle genomineerde historische figuren van de longlist, zoals ook oom Johan Maelwael. Op
vrijdag 16 november werden in het Huis der Provincie (de Historische Herberg Gelderland) alle
genomineerde Grootste Gelderlanders door bekende en onbekende Gelderlanders uit de vergetelheid
worden gehaald. De zaal moest de eerste echte Grootste Gelderlander kiezen. Uiteindelijk werd Karel van
Gelre de winnaar.
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Gelredag
Maria van Gelre en Katharine van Kleef waren present bij de Gelredag (van de Ridders van Gelre): Onze
Maria van Gelre en Katharina van Kleef waren op zaterdag 15 december te gast in Arnhem bij de laatste
Gelredag van 2018 van de Ridders van Gelre.
Kerststal Stevenskerk
Tijdens de kerstvakantie was in de Stevenskerk een kerststal met negentien manshoge figuren uit de
kerstafbeeldingen van de Gebroeders van Lymborch opgebouwd. Deze opstelling trok veel bekijks zowel
tijdens de vrije openingsuren als tijdens de besloten programma’s. Ter illustratie en informatie van het
publiek is een informatieve folder ontwikkeld over de kerstvoorstellingen in het werk van de beroemde
broers.
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Financiën 2018
Specificatie opbrengsten

Specificatie kosten
2018
Directe kosten
Re-enactors/participanten
Muziek ensembles
Catering
Voorzieningen
Huur / vergunningen
Rekwisieten
Kosten wagens
Organisatie
Festival verzekering
Kosten publiciteit
Kosten boekuitgave
Kosten servies
kosten deelname andere festivals
Kosten kostuums / aankleding
Directe kosten totaal

Subsidies

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.965
22.456
8.502
9.639
10.795
463
4.704
1.679
14.411
1.397
230
2.609
79.850

Organisatie kosten
Salarissen
€
Kosten medewerkers en vrijwilligers€
Huur en zakelijke lasten
€
Onderhoud en gereedschappen
€
Kosten verhuizing
€
Accountantskosten
€
ICT/communicatieapparatuur
€
Bouwen website
€
Aanschaf vervoersmiddelen
€
Verzekeringen
€
Administratiekosten
€
Overige kantoorkosten
€
Overige kosten
€
Lasten voorgaande boekjaren
€
Organisatiekosten totaal
€

33.815
14.695
14.678
6.006
2.500
2.139
667
421
3.458
78.379

Totaal kosten

€
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Provincie Gelderland
Gemeente Nijmegen - algemeen
Gemeente Nijmegen
Gemeente Nijmegen
Fonds voor CultuurParticipatie

€
€
€
€
€

43.163
85.000
-

Overige
Subsidies totaal

€
€

4.855
133.018

Overige opbrengsten
Tickets

€

1.396

Vrienden GvL
Sponsoring door bedrijven
Verhuur marktkramen
Merchandising

€
€
€
€

4.450
3.175
300
3.556

Drank omzet
Kledingverhuur
Rente
Baten en lasten voorgaande jaren
Overige

€
€
€
€
€

792
530
6.319
2.995

Overige opbrengsten totaal

€

23.513

Totaal opbrengsten

€

156.531

158.229
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