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grondleggers van de Nederlandse schilderskunst
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Koningin Beatrix opent de expositie Nijmeegse meesters aan het Franse hof, Museum Het Valkhof 2005

“Er gaat iets toverachtigs vanuit, iets sprookjesachtig en wat zij uitstralen,
dat is naar mijn gevoel het echte oprechte grote kunstenaarschap
en vakmanschap van deze mensen”
Hella Haasse, schrijver
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1. DE EEUW VAN NIJMEGEN
De drie broers Paul, Herman en Johan van Lymborch zijn rond 1385 geboren in een kunstenaarsfamilie aan
de Burchtstraat in Nijmegen. Rond 1400 trokken de gebroeders voor het eerst naar Parijs, in de voetsporen
van hun Nijmeegse oom Johan Maelwael die al enkele jaren schilderde voor het Franse hof. Ze maakten hier
een bliksemcarrière, werden rijkelijk beloond, maar keerden tot hun dood nog geregeld terug in Nijmegen
voor familiebezoek en het beheer van hun onroerend goed. Aan het Franse hof kregen ze de opdracht om
manuscripten te illustreren, zoals de nu wereldberoemde getijdenboeken ‘Les Belles Heures’ en ‘Les Très Riches
Heures’. Johan Maelwael en de gebroeders Van Lymborch kunnen dankzij hun artistieke innovaties en de
ongekende kwaliteit van hun werk worden beschouwd als dé grondleggers van de Nederlandse schilderkunst.
Hun uitzonderlijke talent kwam tot wasdom in Nijmegen, de belangrijkste stad van het hertogdom Gelre. Hier
op het Valkhof verbleef hertog Willem I van Gelre en Gulik regelmatig. Deze ambitieuze hertog bracht Nijmegen
en Gelre vrede en voorspoed. De handel over de rivier bloeide op, internationale contacten werden gelegd
en Nijmegen werd in 1402 lid van de Hanze. Door de nieuwe rijkdom verschenen er rond de Burchtstraat
stadskastelen, de stad versteende en een dubbele stadsmuur werd gebouwd (verder alleen bekend in Deventer!).
Om zijn status en ambities te tonen werd hertog Willem ook een belangrijke opdrachtgever van kunst en
ambacht. Van heinde en verre kwamen schilders, edelsmeden en beeldensnijders om aan de groeiende vraag te
voldoen. De getalenteerde kunstenaarsfamilies Maelwael, Van Lymborch, Van Aken (de ouders en grootouders
van Jeroen Bosch) en waarschijnlijk de jonge gebroeders Van Eyck kregen opdrachten van het Gelderse hof. Het
zou de gouden eeuw van Gelre en Nijmegen inluiden.
In 2002 is de stichting Gebroeders van Limburg opgericht met als doel vorm en inhoud te geven aan het
bekendmaken van het kunstenaarsgeslacht Maelwael Van Lymborch. Naar aanleiding van onderzoek is de
stichting later hernoemd tot Stichting Maelwael van Lymborch.

Les Belles Heures en Les Très Riches Heures du duc de Berry
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Nationaal en internationaal groeit de aandacht en waardering voor het werk van de familie Maelwael Van
Lymborch. Nooit eerder waren 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), toegeschreven aan Paul
van Lymborch in 2013 hebben de aandacht verder aangewakkerd. De Drawn Hours werd in 2016 aangeboden op
de TEFAF en was daar met een vraagprijs van 12 miljoen euro het duurste kunstwerk van dat jaar.

De Drawn Hours, het duurste object op de TEFAF 2016 in Maastricht
Filmtip:
Pieter Derks vindt Johan Maelwael: https://youtu.be/lpRqFMbGVns

1

2 004: Louvre Parijs, 2005: MHV Nijmegen, 2009: Getty Los Angeles, 2010: Metropolitan New York, 2012: Louvre
Parijs, 2017-2018: Rijksmuseum Amsterdam
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2. MISSIE & VISIE
De Stichting Maelwael Van Lymborch wil het leven en werk van het beroemde kunstenaarsgeslacht Maelwael
Van Lymborch uit Nijmegen, grondleggers van de Nederlandse schilderkunst, verder bekend maken. Immers,
de internationaal vermaarde Nederlandse schilderkunst begint niet in Holland of Vlaanderen (zoals altijd is
aangenomen), maar vindt zijn oorsprong meer naar het oosten, in de gunstig gelegen Waalstad Nijmegen, in
Gelderland (Gelre). Het Nederrijngebied vormde destijds de verbinding met de florerende IJsselsteden, met
Keulen, Utrecht en Dordrecht. Het Land van Maas en Waal maakte de aansluiting via Maastricht en Luik met
Brussel en Gent. Vanuit een hoger perspectief bezien lag de stad centraal tussen het Heilige Roomse Rijk,
Bourgondië en Engeland. De hertog van Gelre zou zijn strategische positie met slimme allianties tussen deze
middeleeuwse grootmachten handig in zijn voordeel en dat van zijn hertogdom uitspelen.
Dit ondergeschoven en vaak nog onbekende verhaal willen wij zowel lokaaI en regionaaI als nationaal en
internationaal onderbouwen en uitdragen. De stichting wil deze verborgen geschiedenis aangrijpen om
blijvend en op professionele wijze aandacht te genereren voor de kunst en de periode waarin de gebroeders
Van Lymborch leefden. De stichting wil daarmee ook het profiel van Nijmegen als oudste stad van Nederland
versterken, binnen de context van de binnenstad van de toekomst als ‘place to meet’ en het Valkhofkwartier (in
wording) als bruisende culturele hotspot.

Je eigen wapenschild schilderen bij GvLjr
Filmtip:
Kinderen creatief bij GvLjr: https://youtu.be/5eAHP3NnyUE
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Wij willen -met wetenschappelijke onderbouwing- mensen in het hedendaagse vertellen over het ontstaan van
de Nederlandse schilderkunst in middeleeuws Nijmegen en de cruciale rol die de Maelwael Van Lymborchs daarin
vervulden. Daarnaast willen we het historisch besef bevorderen en verbreden én een breed publiek inspireren
aan de hand van het spannende levensverhaal, het ambacht, de kunst en de leefwereld van de Maelwael Van
Lymborchs.
In navolging van de hoge kwaliteit van het werk van de Maelwael Van Lymborchs, vinden wij het belangrijk
dat wij onszelf professioneel presenteren en hun artisticiteit als inspiratiebron nemen in hetgeen wij doen. Wij
streven er daarom naar te blijven investeren in de groei van de kwaliteit van ons werk als stichting.

Links: facsimile’s van Belles Heures en Très Riches Heures in het Gebroeders van Lymborch Huis
Rechts: Johan Maelwael, gepresenteerd als eerste schilder van Nederland in het Rijksmuseum, 2017

Filmtip:
Pieter Derks bezoekt Johan Maelwael: https://youtu.be/ecT-ySH9x6g

“Their art is the great flowering, the great effervescence, like fireworks in the sky,
a huge shattering of some of the most beautiful art that was ever produced.”
Roger Wieck, Pierpont Morgan Library
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3. STICHTING IN TRANSITIE
In 2017 is een begin gemaakt met een heroriëntatie van de stichting; van incidentele naar permanente
aandacht voor de kunst en het leven van het kunstenaarsgeslacht Maelwael Van Lymborch. Tot die
tijd ontleenden wij onze bekendheid en ons bereik hoofdzakelijk aan het jaarlijkse ‘Gebroeders van
Limburg Festival’, een succesvol evenement dat jaarlijks tienduizenden bezoekers trok maar toch
slechts beperkt bijdroeg aan het realiseren van onze missie. Immers, iemand die het laatste weekend
van augustus niet in Nijmegen was, kon zomaar missen dat Nijmegen de stad is die de grondleggers
van de Nederlandse schilderkunst heeft voortgebracht.
Onze transitie betekende geen complete koersverlegging maar wel een verbreding met als doel de
zichtbaarheid van ons en met name die van de gebroeders te verbeteren. Dankzij de opening van het
Gebroeders van Lymborch Huis, een publiek toegankelijk erfgoedhuis met educatieve kwaliteiten en
culturele activiteiten, in augustus 2019 in de Burchtstraat in Nijmegen, hebben wij hiertoe eindelijk
de mogelijkheid gevonden. Het hele jaar door kunnen wij nu ons publiek bereiken en onze missie
vervullen. We kunnen zo de impact van het jaarlijkse grote publieksfestival uitbreiden naar een grotere
en meer structurele impact. Dit doen we precies op de plaats waar de kunstenaarsfamilie Maelwael
Van Lymborch tenminste drie generaties woonde en werkte en waar zich nog een authentieke relict uit
hun tijd bevindt.

Het Gebroeders van Lymborch Festival al weer 15 jaar een publiekstrekker
Filmtip:
Het Gebroeders van Lymborch Festival: https://youtu.be/3m1b52VpIvM
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4. STRATEGIE
Om onze doelstellingen te bereiken richt Stichting Maelwael Van Lymborch zich in de periode tot en
met 2024 op de navolgende programmalijnen:
Gebroeders van Lymborch Huis:

Een Huis dat staat!
Belangrijk -maar vergeten en verborgen- Nijmeegs erfgoed nog beter zichtbaar en toegankelijk maken
door het verbeteren van de functionaliteit en presentatie in het Gebroeders van Lymborch Huis, onder
andere door het realiseren van een onderscheidend en multimediaal belevingsconcept en het verder
ontwikkelen en restaureren van de 14e eeuwse kelders. In de toekomst zal uitbreiding met het pand tot
aan de hoek van de Stockumstraat het geheel een krachtige en niet te missen positie in het centrum
van Nijmegen verschaffen.

Een Huis dat verbindt
Het erfgoedhuis geografisch en thematisch in verbinding brengen met partners in het Valkhofkwartier,
heel Nijmegen en ver daarbuiten. Binnen ons programma verbinding leggen met het cultureel,
economisch en maatschappelijk domein om daarmee de stad en regio op deze fronten sterker te
maken. Daarnaast een wetenschappelijke bijdrage leveren aan de kennis over de kunst van het
geslacht Maelwael Van Lymborch, de historie van Nijmegen en Gelre en die kennis verspreiden om zo
onderdeel uit te maken van een internationaal netwerk van musea en universiteiten.

Een Huis dat inspireert
Het erfgoedhuis dat een breed publiek, van jeugd tot senioren, cultuurmakers en ambachtslieden weet
te inspireren op het gebied van historie, ambacht en kunsten, en een inspirerend educatieprogramma
aanbiedt.

Het Gebroeders van Lymborch Huis, een modern erfgoedcentrum
Filmtip:
The house of the Lymborch Brothers: https://youtu.be/E1Tw0PgtADQ
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5. PROGRAMMALIJNEN
A. Gebroeders van Lymborch Huis: Een Huis dat staat!
Kansrijke lieu de memoire met toekomstperspectief
Volgens de schepenprotocollen in het Regionaal Archief Nijmegen woonde en werkte de familie
Maelwael Van Lymborch tenminste drie generaties op de hoek Burchtstraat-Stockumstraat in Nijmegen.
Het lag ten tijde van de late middeleeuwen al op een A-locatie en strekte zich uit over wat nu vier
verschillende percelen zijn. In de culturele hoofdstad van Gelre kreeg de familie Maelwael Van
Lymborch honderden opdrachten en werd de basis gelegd voor hun innovatieve talent en wereldroem.
Dat dit hen lukte, juist in Nijmegen en Gelre, berust niet op toeval. De stad en regio was in deze tijd
een broedplaats voor fijne ambachten en vrij kunstenaarschap ‘avant la lettre’. 1 Dit atelier was de
bakermat van de Nederlandse schilderkunst. Een verhaal dat zeker de moeite waard is om te blijven
vertellen en weer zichtbaar te maken!
Van het atelier Maelwael Van Lymborch resteren nu nog de middeleeuwse kelders, een verborgen parel
die in 2005 wederom ontdekt werd. Sinds augustus 2019 zijn de kelders weer vrij toegankelijk, dankzij
de stichting van het Gebroeders van Lymborch Huis. In de komende jaren willen wij het Gebroeders van
Lymborch Huis doorontwikkelen tot een duurzaam en inspirerend erfgoedhuis dat weet te verbinden
en inspireren. Een ontwikkeling die past bij de ambities van de stad Nijmegen, die zich profileert als
oudste stad van Nederland, maar waar het aanbod van erfgoed beperkt zichtbaar is. Nijmegen heeft
zich daarom in haar omgevingsvisie 2020-20402 voorgenomen cultureel erfgoed niet alleen te willen
beschermen, maar ook te willen versterken, ontwikkelen en benutten. Nijmegen wil hieraan onder
andere invulling geven door in de binnenstad belangrijke cultuurhistorische locaties (Valkhofkwartier,
Stevenskerk e.o., Vlaams Kwartier, Stationsomgeving en Mariënburgkwartier) te versterken en te
verbinden. Het Gebroeders van Lymborch Huis ligt in die zin, ook na 600 jaren nog steeds op een
bijzondere strategische locatie die in vele opzichten een toevoeging kan zijn voor de stad als geheel.
Frank Haans van het Monumenten Advies Bureau heeft de kelders onder de panden aan de
Burchtstraat 63 en 65 in een bouwhistorisch onderzoek gedateerd op de late 14e eeuw: precies de tijd
waarin de familie Maelwael Van Lymborch zich hier vestigde. De kelders zijn buiten de geschreven
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 2014 schoongemaakt en deels opgeknapt. Hiermee is een lieu de memoire ontsloten die een
verborgen geschiedenis tastbaar en beleefbaar heeft gemaakt. Voor Nijmegen een unieke kans.

1
2

Bron: http://www.hetwoudderverwachting.nl/nijmegen-culturele-hoofdstad.html
Ontwerp omgevingsvisie 2020-2040 Nijmegen Stad in Beweging, Gemeente Nijmegen:
https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/dossiers/dossier-omgevingswet/omgevingsvisie-nijmegen/
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Ben Verfürden van Hylkema Erfgoed, specialist in herbestemming van cultuurhistorische objecten
in Nederland, heeft in opdracht van de stichting en gefinancierd door Redevco (C&A) in 2016 een
rapport1 opgesteld over de diverse exploitatiemogelijkheden van een Gebroeders van Lymborch Huis
in combinatie met de middeleeuwse kelders en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Op basis van
het rapport van Hylkema Erfgoed is sindsdien ingezet op het realiseren van een erfgoedhuis met
belevenisconcept van internationale allure op de oorspronkelijke locatie aan de Burchtstraat. Het
Gebroeders van Lymborch Huis wil zich daarmee nadrukkelijk in het illustere rijtje van onder andere
het Rembrandthuis in Amsterdam, het Bosch Art Center in Den Bosch en het Vermeercentrum in Delft
plaatsen.
Het Gebroeders van Lymborch Huis wil met de inzet van een artistiek sterke presentatie en 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 het verbeelden
van de betekenis die Nijmegen in de middeleeuwen al had als culturele broedplaats waar briljante
vernieuwende prestaties werden geleverd.
Het Gebroeders van Lymborch Huis draagt bij aan het beeld van Nijmegen als oude stad én als
cultuurstad. De synergie tussen heden en verleden wordt continu opgezocht als leidraad voor
onze presentatie en activiteiten. Ons erfgoedhuis draagt ook bij aan de gewenste toevoeging van
cultuur, naast retail en horeca in de binnenstad, om die aantrekkelijk te houden (‘binnenstad van de
toekomst’). Het huis past naadloos in de gemeentelijke citymarketingstrategie ‘Old City Young Vibe’ en
de wens om op hedendaagse wijze verborgen doch relevante historie weer zichtbaar te maken. Het
past ook in de provinciale strategie om het ‘Verhaal van Gelderland/Gelre’ centraal te stellen en beter
toegankelijk te maken om zo de Gelderse identiteit te verkennen en te versterken.

“There are colours and inventions which are extraordinary, it seems like modern painting…”
Umberto Eco, Schrijver

1

Kansen voor het Gebroeders van Lymborch Huis, Hylkema Erfgoed:
https://gebroedersvanlimburg.nl/wp-content/uploads/2020/03/Haalbaarheidsonderzoek-GvLH_Hylkema.pdf
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ro aan onkosten. Het ging om gemeenschapsgeld. De toenmalige
raad van commissarissen wist er
(goeddeels) van en liet Krielen zijn
gang gaan.
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Maar nu staat Krielen terecht
voor iets heel anders, namelijk
‘poging tot omkoping’. Hoezo?
Krielen wordt niet vervolgd vanwege zijn deels valse cv of vanwege
zijn riante declaraties. Het OM in
Arnhem, dat in de zaak dook na
aangifte van de gemeente Nijmegen in 2009, rekent hem wél aan
dat hij in 2007 10.000 euro smeergeld zou hebben gevraagd aan de
cateraar van de schouwburg, in
ruil voor verlenging van diens horeca-contract. De cateraar weigerde
te betalen. En moest vertrekken.
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We zijn jaren verder. Waarom
dient de rechtszaak nu pas?
Je kunt zeggen: justitie heeft de
tijd genomen. Je kunt ook zeggen:
de kwestie had geen hoge prioriteit. Pas in oktober 2010, anderhalf
jaar na de aangifte, werd Krielen gearresteerd en zat hij een paar weken vast. Nog eens anderhalf jaar
later komt de zaak ter zitting.
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Hoe kijkt Krielen zelf tegen het
proces aan?
Hij heeft altijd krachtig ontkend iemand te hebben omgekocht. Eind
2011 liet hij weten te rekenen op
‘een goede afloop’.
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uiteindelijk Hubert Bruls als nieuwe burgemeester; hij begint op 21
mei. Ook de namen van de sollicitanten als Sharon Dijksma (PvdA)
en Tof Thissen (GroenLinks) kwamen in de publiciteit.
De brief van Spies aan de gemeenteraad is opvallend, omdat nooit is
vastgesteld dat er vanuit Nijmegen
namen van kandidaten zijn gelekt.
„De recherche heeft onderzoek gedaan, maar niks onoorbaars kunnen vinden”, reageert de Nijmeegse VVD-leider Veldman. SP’er Van
Hooft laat weten niet onder de indruk te zijn van de brief van Spies.
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GEBROEDERS VAN LIMBURG

Umberto Eco kreeg deze maandag de Vrede van Nijmegen
Penning. In de Waalstad was hij even heel dicht bij zijn helden: de middeleeuwse Gebroeders van Limburg.

Kijk voor het laatste regionale nieuws ook op:
dg.nl

dinsdag 8 mei 2012 De Gelderlander
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„De miniaturen van de Gebroeders van Limburg
geven ons informatie over het gewone leven, niet
alleen over dat van prominenten aan het hof.”

„Ik ben ooit verliefd geworden op de ‘Limbourg
brothers’ en ik ben een trouwe minnaar. Ik kom dus
graag terug voor het Van Limburg-jaar in 2016.”

Umberto Eco

Umberto Eco

Dolverliefd op de
Limbourg brothers
De getijdenboeken van de
Gebroeders van Limburg: zo
leerde een jonge Umberto
Eco de middeleeuwen kennen. Een tijdperk dat hem
wereldberoemd zou maken.
door Francine Wildenborg

‘H

ier in de straat leefden de broers’,
klinkt het in de
Trêveszaal van het
Nijmeegse gemeentehuis. De ogen
van de Italiaanse bestsellerauteur
Umberto Eco (80) beginnen te
twinkelen. ‘De broers’ zijn de Gebroeders van Limburg. Eco werpt
vlug een blik op het raam, grenzend aan de Burchtstraat waar Johan, Paul en Herman van Limburg woonden in de late middeleeuwen.
Eco bracht maandag een bliksembezoek aan de Waalstad,
omdat hij de Vrede van Nijmegen Penning kreeg voor zijn
bijdrage aan de vrede in Europa.
De Vrede van Nijmegen - een
reeks Europese verdragen tussen 1678 en 1679 - speelt veel
later dan de Gebroeders van
Limburg, zonen uit een kunstenaarsfamilie die in Nijmegen leefde eind 14e, begin 15e
eeuw.
Eco is al zestig jaar fan van de
broers, die vooral bekend zijn
geworden met hun getijdenboeken vol miniaturen. Fan is
misschien nog wat zwak uitgedrukt. „Ik ben verliefd geworden op de Limbourg brothers.”
De getijdenboeken waren zijn
eerste kennismaking met de

middeleeuwen. Esthetiek in die
tijd was het thema van een van
zijn eerste boeken. De Nijmeegse
broers speelden meteen een rol. Al
was Eco meer bezig met de miniaturen die de drie schilderden, dan
hun komaf. De heldere kleuren
die de broers gebruikten, zijn heel
bijzonder, zegt Eco. „Zeker in die
tijd. Omdat ze zo fel zijn, doen ze
nu best modern aan.”
Ook speciaal, zo weet de Italiaanse
schrijver én wetenschapper, zijn
de alledaagse voorstellingen die in
de boeken afgebeeld staan: koken,
het land bewerken. „Ze geven ons
informatie over het gewone leven,
niet alleen over dat van prominenten aan het hof.” De getijdenboeken - die leken gebruikten voor
het gebed - maakten de broers in
Frankrijk
voor her-

tog Jan van Berry.
Een favoriete afbeelding? „Ja! Die
heb ik. Een miniatuur waarop geestelijken vanachter geportretteerd
zijn. Kijkend tegen hun aureolen.
Bijna abstract. Prachtig.”
Door de precieze schilderwerken
van de Nijmeegse broers raakte
Eco geïnteresseerd in de middeleeuwen. Hij publiceerde erover, in
eerste instantie wetenschappelijk,
maar zo’n 20 jaar later, in 1980
kwam De naam van de roos uit.
Een dikke en vooral ook spannende historische roman over het leven in een Benedictijner abdij,
waar allerlei mysterieuze misdaden plaatsvinden.
Het betekende een wereldwijd succes, alleen al in Nederland beleefde het boek ruim 50 drukken. De
roman werd bovendien verfilmd,
met hoofdrollen voor Sean Connery en Christian Slater.
Eco is groot dus, maar dat hij een
penning zou krijgen voor zijn bijdrage aan de vrede van Europa,
dát had hij niet verwacht. Wel
gehoopt, zegt hij, met al zijn
publicaties over de Europese
cultuur en taal. „En ik blijf
strijden voor een vreedzame
toekomst van Europa. Ik
ben een Europeaan, voel me
trots als ik zonder douanecontrole de grens passeer.”
Van zijn bliksembezoek aan
Nijmegen geniet hij. Hij was
ooit één keer eerder bij een
bevriende docent op de universiteit. Maar toen ook
heel kort. Komt hij terug?
„Ik ben ooit verliefd geworden op de Limbourg brothers
en ik ben een trouwe minnaar. Ik kom dus graag terug
voor het Gebroeders van
Limburg-jaar in 2016.” Hij
lacht: „Op een voorwaarde:
als ik nog leef.”

Umberto Eco in de Gelderlanderslaat
van 8 mei
2012 toe
Schmallenbergvirus
vooral
in provincies Brabant en Gelderland
Filmtip:

DEN BOSCH – Het Schmallenbergvi-

rus begint steeds meer een Brabantse en Gelderse aangelegen-

BEUNINGEN – De Beuningse dans-

school Interdance is sinds deze
week weer geopend. Het pand, gevestigd aan de Schoolstraat in hartje Beuningen, raakte woensdag 18
april zwaar beschadigd door een
explosief dat tegen de gevel was geplaatst en tot ontploffing was gebracht. „Nog niet alle schade is verholpen, maar we kunnen weer beginnen”, aldus Rocco Burgler, mede namens dansschoolhoudster
Charlotte Vos. De schade aan de
gevel is nog niet hersteld, voor de
kapotte ruiten zitten houten panelen.
Op de website van Interdance bedankt Vos alle mensen die sms’jes,
kaarten, bloemen en chocolade
stuurden. ‘Ik ben heel verdrietig,
maar laat me niet op m’n kop zitten!’, schrijft ze. Burgler runt in
hetzelfde pand grand-café De Opschepper, dat ook schade opliep
door de explosie, maar snel weer
open kon. Hij zegt nog niet te weten wie of wat er achter de aanslag
op het gebouw zit. „Geen idee.”
De nachtelijke explosie was zo hevig dat ook de ramen van een appartementengebouw aan de overkant van de straat eruit vlogen. Bewoners van drie appartementen
boven de dansschool moesten worden geëvacueerd. Het recherche-onderzoek loopt nog.

Nijmegenaar zelf
gepakt bij doen
van aangifte
Umberto Eco in het stadhuis tijdens zijn bezoek aan Nijmegen. Op de linkerpagina een miniatuur van de Gebroeders van Limburg.

het virus was vastgesteld en niemand bleek geïnfecteerd.
Door de virusuitbraak importeren
achttien landen momenteel geen
Nederlands fokvee. Dat kostte de
sector nu al tussen de vijftien en
twintig miljoen euro.
In Nederland is het virus inmiddels aangetroffen op 330 boerderijen: 217 rundveebedrijven, 107 schapenbedrijven en 6 geitenbedrijven. In Brabant en Gelderland zijn
nog 28 misvormd geboren kalveren en lammeren onderwerp van
onderzoek.
Winterswijk, in de Achterhoek, is
met zes besmettingsgevallen de
meest getroffen plaats.

Een gedrongen mannetje. Best
klein, vriendelijke lach, beetje
schorre stem. Echt Italiaans, al
spreekt hij vloeiend Engels.
Tachtig jaar is de schrijver en wetenschapper, emeritus hoogleraar
aan de universiteit van Bologna. Je
ziet hem nog zo college geven. „Ik

zal u een verhaaltje vertellen”,
zegt hij regelmatig als hem vragen
worden gesteld. Breeduit antwoordt hij, strooiend met voorbeelden uit de geschiedenis, van
de oorlog in Afghanistan in de 19e
eeuw tot de bezetting van Praag
door de Russen.

„Ik ben een rijk man, beschik over
de eeuwigheid met terugwerkende kracht: 5.000 jaar geschiedenis.”
Schrijven blijft hij doen, leeftijd
speelt geen rol. Zo bracht hij in
2010 De begraafplaats van Praag
uit, een roman over de 19e eeuw.

Andere bekende fictie van Eco’s
hand: De naam van de roos (1980),
De slinger van Foucault (1988), Het
eiland van de vorige dag (1994),
Baudolino (2000) en de De mysterieuze vlam van koningin Loana
(2004) Verder vele non-fictie publicaties over kunst, taal en Europa.

NIJMEGEN – Een 17-jarige Nijmege-

naar is zondagavond opgepakt op
het moment dat hij aangifte wilde
doen. De jongen meldde zich eerder die dag op het politiebureau
omdat hij door iemand geslagen
zou zijn. Hij zou later terugkomen
om aangifte te doen. Vlak na zijn
bezoek aan het bureau meldde
zich echter een 16-jarige Nijmegenaar die aangifte deed van mishandeling. De jongen noemde daarbij
de naam van de eerdere melder.
Op het moment dat de 17-jarige
volgens afspraak aangifte kwam
doen, werd hij aangehouden.

Camera’s en extra agenten bij Gelderse derby
door Joris Jan Voermans

gen en de politie nemen extra veiligheidsmaatregelen om ongeregeldheden rondom de wedstrijd
tussen NEC en Vitesse te voorkomen. De Gelderse rivalen treffen
elkaar donderdag in de play-offs
voor een Europees ticket.
In de bossen rondom het Goffertstadion worden zes beveiligingscamera’s opgehangen. Deze worden
strategisch geplaatst om zoveel mogelijk vast te kunnen leggen, aldus
een woordvoerder van de gemeente Nijmegen. Het is de eerste keer
dat rond een wedstrijd van NEC
dergelijke camera’s worden opgehangen.

heid te worden. Uit de nieuwste
Umberto
EcoVoedsel
en Hella Haasse: https://youtu.be/lLoGkwbFOqk
cijfers van de Nederlandse
en Waren Autoriteit blijkt dat een
derde van alle getroffen boeren uit
die twee provincies komen. Ook
één op de drie meldingen komt
uit Brabant en Gelderland.
De afgelopen maand zijn er in
heel Nederland driehonderd verdachte gevallen bijgekomen, vooral van rundveehouders. Daarmee
komt het aantal meldingen boven
de 1.600. Vaak blijkt het loos
alarm. Op 330 bedrijven is Schmallenberg daadwerkelijk vastgesteld.

foto’s Do Visser/DG

Umberto Eco, een verteller in hart en nieren

NIJMEGEN – De gemeente Nijme-

Daarvan liggen er 49 in Brabant
en 63 in Gelderland.
Het Schmallenbergvirus werd in
november 2011 voor het eerst waargenomen in Duitsland. De ziekte
komt voor bij koeien, geiten en
schapen, die waarschijnlijk besmet
raken via muggen. Kalveren en
lammeren komen door de ziekte
misvormd of levenloos ter wereld.
Er is nog geen vaccin voor de ziekte. Er zijn geen aanwijzingen dat
ook mensen met het Schmallenbergvirus kunnen worden besmet.
Het Rijksinstituut voor Volks-gezondheid en Milieu onderzocht
ruim driehonderd mensen die werken of wonen op bedrijven waar

Dansschool
weer open
na explosie
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Ook wordt het hekwerk rondom
de aan- en afvoerroutes van de
bussen met Vitesse-supporters verstevigd en verzwaard.
Door borden met de tekst ‘Verboden toegang voor onbevoegden’ te
plaatsen wil de politie ervoor zorgen dat ze sneller op kan treden.
Bovendien worden in vergelijking
met eerdere Gelderse derby’s, die
standaard al in de hoogste risicocategorie vallen, meer agenten ingezet. Normaal zijn dat er 165.
Na afloop van de laatste editie van
NEC - Vitesse in Nijmegen, op 16
oktober vorig jaar, waren er hevige
rellen. Supporters van de Nijmeegse club keerde zich in hun frustratie na de nederlaag (0-1) tegen de
politie, in een poging de suppor-

tersbussen van de bezoekers te bereiken. De NEC-fans hadden zich
verscholen in de bossen nabij het
stadion. Diverse relschoppers werden opgepakt. De politie plaatste
destijds foto’s van verdachten op
het internet, waarna meer arrestaties volgde. Er werden lange stadionverboden uitgedeeld.
NEC is ervan overtuigd dat het deze keer niet uit de hand loopt.
„We waren al weken bezig met de
verschillende scenario’s voor de
play-offs”, zegt algemeen directeur
Jacco Swart. „Dit is de meest uitdagende, maar we zijn niet bang
voor rellen. Iedereen heeft kunnen
zien dat dergelijk gedrag niet onbestraft blijft. Bovendien hebben we
geleerd van de vorige keer.”

NEC-supporters staan maandagmiddag in de rij bij het Goffertstadion om
een kaartje voor NEC-Vitesse te bemachtigen.
foto Gerard Verschooten

Wat willen wij bereiken?
Wij willen het Gebroeders van Lymborch Huis op de oorspronkelijke woon- en werkplek aan de
Burchtstraat in Nijmegen verder ontwikkelen om zo het werk en het verhaal van het geslacht
Maelwael Van Lymborch permanent zichtbaar te maken in een uitnodigend en uniek erfgoedhuis met
winkelfunctie en een hoogwaardig educatief aanbod. Wij willen daarmee een groter en breder publiek
bereiken. Los van de grote culturele waarde van het geslacht Maelwael Van Lymborch en hun werken,
moet ook de visualisatie en presentatie van culturele waarde zijn en een aantrekkingskracht op
zichzelf hebben.
Het Gebroeders van Lymborch Huis is medio 2019 met zeer beperkte middelen ingericht. De
openstelling wordt verzorgd door een groeiend team van vrijwilligers met gastheren/-vrouwen en
gidsen. De openstelling willen wij in de komende jaren verruimen.
Om het verhaal van leven, werk en wereld van de gebroeders Van Lymborch op deze plaats te vertellen
steunt het erfgoedhuis nu vooral op het enthousiasme van het team goed geïnformeerde gidsen en
een museale presentatie die door de gidsen toegelicht wordt. Bezoekers waarderen deze persoonlijke
behandeling en een warm welkom zeer. Een kwaliteit die wij graag behouden maar ook willen
versterken door de inzet van een aantal interactieve middelen en verbeteringen in onze presentatie.
We willen niet alleen maar op traditionele en passieve manier erfgoed zichtbaar maken, maar juist op
een vernieuwende wijze die aansluit bij de behoeftes van een breed publiek en zo een groter publiek
weet te bereiken, passend bij het imago van Nijmegen als oudste en tegelijk bruisende stad.

Het januari-blad uit de Très Riches Heures
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Hoe willen wij dat gaan doen?
Het Gebroeders van Lymborch Huis biedt op de begane grond een ontvangstruimte met cadeauwinkel, filmzaal en
een educatieve presentatie met replica’s en facsimiles van de kunst van Johan Maelwael en de gebroeders Van
Lymborch. Hoe bijzonder dat is blijkt wel uit het feit dat er in onze vaste presentatie nu al meer te zien is van
hun werk dan waar ook ter wereld!
De middeleeuwse en monumentale kelders hieronder zijn onze grootste schat. Ze zijn niet alleen essentieel
als bewijs dat hier het atelier Maelwael lag. Ze maken het voor onze bezoekers mogelijk om daadwerkelijk
in de leefwereld van toen te duiken. Hier onderga je een echte historische sensatie. De commentaren in ons
gastenboek bevestigen dat nu al keer op keer: “wat een ontdekking’’, “een aanwinst voor de stad’’, “prachtig
uitgebreid verhaal”, “what a magnificent fine art!” enzovoorts.
Het verbeteren van de functionaliteit van de kelders, het werken aan een aantrekkelijke presentatie maar vooral
het uitrollen van een beleefconcept dat bezoekers van de begane grond meeneemt naar een indrukwekkende
ondergrondse ervaring zijn voor ons van het grootste belang. Het verhoogt onze aantrekkingskracht en stelt ons
in staat om de beoogde culturele en educatieve activiteiten te kunnen uitvoeren.

“Some painters made their career because they can do one thing that’s new or different,
and focus on that, but the Lymborch brothers do all of it.”
James Marrow, Cambridge / Princeton

Een betoverend beleefconcept
Om de bezoeker van het Gebroeders van Lymborch Huis een onvergetelijke ervaring te bezorgen is een
belevingsconcept bedacht. Wij kunnen dat concept nu gaan uitwerken tot concreet plan en dit inzetten in de 14e
eeuwse kelders van het huis. Dit belevingsconcept is uniek voor Nijmegen, is van hoge artistieke kwaliteit en
heeft een opzichzelfstaande aantrekkingskracht.
Hiervoor willen wij een serie van holografische projecties, zogenaamde Pepper’s ghosts, produceren die het
spannende verhaal van de drie broers tot leven brengen met de hulp van professionele acteurs in een serie
van gedramatiseerde scènes. Deze scènes worden één voor één afgespeeld terwijl de bezoeker door de kelder
dwaalt. Op diverse plekken verschijnen onverwachte projecties die ieder een stukje van het levensverhaal van de
gebroeders vertellen. Het verhaal begint in het familieatelier in Nijmegen, vervolgt aan het Franse hof en eindigt
met hun vroege dood door de pest. Een tragisch eind dat weer terugkomt in hun oude huis in Nijmegen waar
hun bezit overerft naar hun als enige achtergebleven zus.
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Een spannend scenario
Bezoekers van het Gebroeders van Lymborch Huis sporen wij aan om de trap naar beneden te vinden. De
trap wordt een verleidelijke entree naar de verborgen meesters van de Middeleeuwen. Deze kleden wij
niet alleen mooi aan. Deze zal je op verwonderende, bijna sprookjesachtige wijze naar zich toe lokken.
Binnen een bepaalde cirkel nodigt de trap je met een zachte stem uit. De treden worden drie stappen
vooruit verlicht en de stem stelt je vriendelijk gerust en leidt de weg.
Met iedere traptrede kom je verder in een andere wereld, de wereld van bijna 650 jaar geleden. Hier is
het schaars verlicht en even moet je wennen aan het donker, je ruikt een eeuwenoude kelder, je voelt de
koelte. Opeens duikt er voor je een persoon op. Het is een hologram van Johan Maelwael die levensecht
voor je staat in het trapgat naar de Burchtstraat. Hij spreekt je direct aan en vertelt over zijn wereld 650
jaar geleden. Dat hij hier het schildersvak had geleerd van zijn vader en dat ie hier beneden, op deze
plek bij toeval een geniale uitvinding deed… olieverf op doek. Regenbestendig schilderwerk op linnen…
het werd een groot succes in de vlaggen en banierenbizz van pa Willem. Maar nog mooier, je kon er ook
schilderijen mee maken. Hij werd door deze vinding direct uitgenodigd om te komen werken voor de
rijkste en machtigste man van zijn tijd, de hertog van Bourgondië. “tja daar zeg je geen nee tegen… dus
daar ging ik, een groot avontuur tegemoet…” (en weg is het hologram).
Twee meter verderop duikt een tweede figuur op, het is een hologram van Metta Maelwael (Monic
Hendrickx) die vertelt over haar werk als borduurster van vlaggen voor hertog Willem op Het Valkhof,
die steeds weer nieuw spul nodig had voor z’n ridderavonturen, een prima klant hoor, maar al dat
geknok, zonde van het mooie goed. En dan die broer van haar, Johan, en zijn malle uitvinding, die met de
noorderzon vertrok. Toen ie opeens twee jaar later steenrijk terugkwam en haar drie oudste jongens de
kop gek maakte met zijn sterke verhalen van het Franse hof… ze kon ze moeilijk dwingen thuis te blijven,
zeker nu ze net weduwe was geworden kon ze de inkomsten van de jongens goed gebruiken (…en weg is
ze).
Door het gat in de muur schijnt een raadselachtig licht uit de tweede kelder. Het lijkt wel goud dat daar
blinkt…
Als de bezoeker doorloopt verschijnen de drie gebroeders Van Lymborch. Ze zijn bezig met het
edelsmeden van een gouden tafelschip. Ze maken grapjes over die malle hertog Van Berry die hen de
meest krankzinnige opdrachten geeft en hen daar rijkelijk voor beloont. In het begin moesten ze wel erg
wennen aan die decadente hertog met z’n extreme smaak en zijn voorliefde voor goud en edelstenen.
Kijk ze hebben ‘m net geschilderd, zoals ie laatst aanzat bij de nieuwjaarsreceptie, met z’n bolle toet
en mallotige bontmuts. Maar het was wel voor het eerst een opdrachtgever die hun werk echt wist te
waarderen… wat, hij moedigde hen aan de gekste dingen te schilderen… en dat hebben ze gedaan…
moet je zien… sneeuw in een schilderij… dat heeft nog niemand eerder gedaan, en het smelt niet eens…
de hertog moest zo lachen toen die het zag… vooral omdat we de boer en boerin zonder broek hadden
geschilderd… dat vond ie wel geslaagd ja. Ha ha, die oude viespeuk!
Opeens klinkt er gebrul uit de andere hoek van de kelder. In het trapgat verschijnt de hertog Van Berry
(Jack Wouterse) in z’n dikke bontmantel. De drie broers schrikken op. “Jongens, hoever zijn jullie met dat
verdomde gebedenboek. Ik wil het werk afzien! En snel, ik heb niet eeuwig de tijd. Ik ben verdomme al
76 en ik voel me helemaal niet lekker de laatste dagen. Schiet in godsvredesnaam op. Ik zie de Lieve Heer
liever in jullie werk dan straks in ‘t echt, ze zeggen dat de hel niet zo’n pretje is… ha ha, kuch kuch… de hel
zoals jullie ‘m schilderden vind ik wel iets hebben, ha ha…”
In een animatie verschijnt de hel van de hand van de gebroeders Van Lymborch. Duivels roosteren
mensen levend aan het spit. Gehuil en gekrijs.
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“Oui, oui, monseigneur, we zullen ons haasten. Maar meester Herman is de laatste tijd ook niet lekker,
dus het vlot niet zo. En we hebben gehoord dat er weer pest heerst in Parijs, monseigneur, kunnen we
niet beter met z’n allen uit de grote stad vertrekken, misschien naar uw kasteel bij Bourges, is dat niet
veiliger?” (het beeld wordt vaag, de jongens verdwijnen)
In een animatie zien we afbeeldingen van de gebroeders Van Lymborch met de hofhouding te paard, de
pest en de dood. Gehinnik en gezang.
Een snikkende jonge vrouw verschijnt met een brief. “wat een verschrikkelijk nieuws uit Parijs. Alle drie,
Johan, Paul, Herman, alle drie dood, zomaar. Ze zeggen de pest. Ze waren nog maar net dertig jaar oud.
Waarom doet God dit, waarom laat ie dit gebeuren, het waren goede jongens, echt waar. En nu krijg ik
dit huis hier en een gebedenboek met miniaturen, geschilderd door mijn broertjes, snik, snik, maar ik wil
geen huis en ook geen gebedenboek, ik wil mijn broers terug!”
En terwijl Greta van Lymborch uit beeld verdwijnt, schijnt er plots licht in de andere hoek. In een
animatie zien we de Très Riches Heures opslaan… pestprocessies, rouwklagers stamelen gebeden,
flagellanten slaan zichzelf met zwepen op de rug, pestslachtoffers worden begraven in een ondiep graf.
Middeleeuws gezang klinkt op. Het gezang sterft even later uit, samen met de beelden van de animatie.
Om de hoek schijnt licht. De eerste kelder is weer zichtbaar, de traptreden lichten op. Het duister sluit
zich achter je in kelder twee. Het is tijd om te gaan.
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Het tentoonstellen van een aantrekkelijke collectie
• Het blijven presenteren van zo veel mogelijk afbeeldingen en replica’s van werken van de Maelwael Van
Lymborchs en deze laten meebewegen met thema’s zoals de seizoenen, feestdagen en actuele gebeurtenissen,
zoals momenteel de parallel die er is met de grote 14e eeuwse pandemie, de pest, in de afbeeldingen van de
Van Lymborchs veel herkennning oproept. Een extra wrang gegeven gezien de dood van de drie broers door de
pest in 1416.
•H
 et blijven tentoonstellen van de twee kostbare facsimiles (Les Belles Heures & Les Très Riches Heures, thans
in bruikleen van Museum Het Valkhof) die op dit moment in een speciale vitrine worden geëxposeerd, en
daarnaast het verwerven van een facsimile van de Bible Moralisée en indien mogelijk mee te werken aan een
nieuw te realiseren facsimile van het fascinerende Wapenboek Gelre (opgeborgen in de Koninklijke Bibliotheek
van Brussel).
•H
 et presenteren van archeologische vondsten gedaan in of gerelateerd aan het Gebroeders van Lymborch Huis.
•H
 et aanbieden van een relevante collectie van merchandise, passend bij onze doelgroepen en de artistieke
kwaliteit van het huis.
Het verleiden van het publiek met meer interactie
• Een touchscreen die bezoekers in staat stelt om zelf, in alle rust, door de ruim 800 afbeeldingen van de
Maelwael Van Lymborchs te bladeren, deze te kunnen uitvergroten en van aanvullende informatie te voorzien.
•H
 et aanbieden van interactieve ‘serious games’ die vooral ook de jonge bezoekers zullen aanspreken.
• Het afspelen van films, animaties en interactieve applicaties op maat.
• Het aanbieden van meer publieksactiviteiten (zie paragrafen b. en c.)

Touchscreens verleiden het publiek tot meer interactiviteit, zoals hier in een mede door ons ontwikkelde game in Museum Het Valkhof
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Restauratie en verruiming van de kelders
Dé trekpleister van het Gebroeders van Lymborch Huis bevindt zich verborgen, onder de grond. Hier tref je de
authentieke 14e eeuwse kelder van hun atelier/woonhuis. Extra bijzonder omdat toevallig dit bouwblok van
de Burchtstraat als enige aan de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog is ontsnapt. De hele noordwand,
van Trajanusplein tot aan de Ganzenheuvel, is naoorlogse nieuwbouw, een strook van ruim één kilometer.
Alleen het Stadhuis, onderdeel van die rij, is (bijna volledig) herbouwd en alleen daar zijn nog middeleeuwse
kelders bewaard gebleven. Vooral het gedeelte tussen Marikenstraat en Kelfkensbos, waar het Huis zich bevindt,
heeft momenteel een flinke positieve impuls dringend nodig. Het Van Lymborch Huis kan juist op die plek de
noodzakelijke stepping stone vormen in de richting van de rest van het Valkhofkwartier.
De Burchtstraat was voor de oorlog de hoofdstraat van de stad, de oost-west as die kerk en kasteel verbond en
terug gaat tot de Romeinse tijd. Van de grandeur van deze oudste straat van de oudste stad is nu weinig meer
over. Juist op deze plaats kan een authentiek middeleeuws lieu de memoire in de vorm van een erfgoedcentrum,
helpen om weer iets van de vroegere allure van deze ‘Nijmeegse Champs-Élysées’ te herstellen. En dan zeker
een centrum dat zich hier natuurlijk verbindt met de internationale allure van de kunst van de familie Maelwael
Van Lymborch. Het is een plek die -zowel qua verhaal als qua ligging- de hele geschiedenis van de stad verbindt
met 2000 jaar geschiedenis van West-Europa. Een uitgelezen kans.
De authentieke kelders die de basis vormden van het 14e eeuwse familieatelier en zich uitstrekken onder de
huidige percelen Burchtstraat 63 en 65 zijn in 2014 door een groep vrijwilligers ontdaan van 25 ton puin en afval.
Hierbij kwamen interessante vondsten uit de middeleeuwen aan het licht. Dit opruimen is echter pas het begin
van verder herstel en restauratie.
Een grondige restauratie is voorwaardelijk, voor het volledig kunnen realiseren van het beleefconcept en een
functionele en veilige kelder, maar is ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt noodzakelijk. De restauratie moet
vooral de schade van 80 jaar wanbeheer herstellen. Beide kelders hebben een moderne betonvloer waaronder
zich ongeveer 25 m3 naoorlogs puin bevindt. Onder deze vloer en puinlaag bevindt zich een originele met
plavuizen betegelde vloer. Verder wordt de kelder ontsierd door een steunmuur uit de jaren ‘70 die C&A heeft
laten aanbrengen na een grote verbouwing van het erboven gelegen pand. Daarbij is de draagconstructie
veranderd, onder meer door het slopen van een middeleeuwse tussenwand op de begane grond. Hier loopt
nu de winkelvloer door en is een roltrap geplaatst. Om de kelderruimte van omvang te verdubbelen zou de
middeleeuwse kelder onder het hoekpand van nr. 61 erbij getrokken moeten worden. Deze extra ruimte geeft tal
van mogelijkheden om de ondergrondse beleving uit te breiden met meer functies.

Middeleeuwse kaarsnis in de kelder van het Gebroeders van Lymborch Huis
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In 2014 haalden 30 vrijwilligers 25 ton afval en puin uit de kelders van Burchtstraat 63 en 65

De volgende stappen zouden gezet moeten worden om de kelders beter beleefbaar en toegankelijk te maken1:
1. H
 et creëren van een modern ventilatiesysteem dat de lucht van buitenaf ververst en de huidige
luchtvochtigheid terugbrengt om de ruimtes op een continue temperatuur houden.
2. Het verwijderen van de opgehoogde naoorlogse betonnen vloeren en het onderliggende puin. De onderliggende
plavuizenvloer waar nodig herstellen. Afvoer van het puin zal moeten plaatsvinden via de twee originele (en
nu dichtgemetselde) toegangen aan de Burchtstraatzijde. Hiervoor moeten onder het trottoir aanwezige gaswater en elektriciteitsleidingen worden verlegd.
3. De toegangen aan de straatzijde kunnen vervolgens worden hersteld en als nooduitgang en kijkvenster worden
ingericht.
4. H
 et aanbrengen van een vernieuwde trappartij die de verouderde houten keldertrap dient te vervangen die nu
als toegang dient. Mogelijk kan hier ook een lift worden geplaatst voor minder validen.
5. Het verleggen van moderne gas-, water-, cai- en elektriciteitsleidingen.
6. Het verleggen van de rioolpijp die dwars door de kelder loopt.
7. Het vervangen van de moderne steunmuur onder nr. 65.
8. Het restaureren van het gehavende bakstenen tongewelf en het witte kalkpleisterwerk.
9. H
 et verruimen van de kelderruimte door een doorgang te creëren naar de middeleeuwse kelder van
Burchtstraat 61, deze te verwerven en te restaureren2. Via deze kelder, die parallel loopt aan de Stockumstraat,
kan ook een nooduitgang of uitwendige toegang gemaakt worden.
1
2

Kansen voor het Gebroeders van Lymborch Huis, Hylkema Erfgoed:
https://gebroedersvanlimburg.nl/wp-content/uploads/2020/03/Haalbaarheidsonderzoek-GvLH_Hylkema.pdf
Onderzoeksrapportage: Monumenten Advies Bureau, januari 2019
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De kelders bieden een uitgelezen kans om het verhaal van de verborgen meesters van de middeleeuwen te onthullen in een spannend
belevenisconcept

In 2020 werken wij een restauratieplan nader uit, in overleg met de vastgoedeigenaren. In 2021 maken wij een
investeringsplan en vragen wij fondsen aan (enkele toezeggingen zijn reeds gedaan, onder andere door Stg.
Volksbelang en Donatus). De feitelijke restauratie is beoogd in 2021/2022. Samen met deze restauratie verkennen
wij de mogelijkheid van het betrekken van de kelder onder Burchtstraat 61. Indien de eigenaar hier medewerking
aan wil verlenen, vormt dit een mogelijke fase 2 van de restauratie voor na 2022.

Met wie willen wij dat gaan doen?
•A
 ls belangrijke partners in deze programmalijn zien wij Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland, Erfgoed
Gelderland, Museum Het Valkhof, Stichting Valkhofkwartier, Stevenskerk, Stadsgilde Nijmegen, Rijksmuseum,
kunstenaarshuizen in Nederland en de internationale musea die de kunst van de Maelwael Van Lymborchs
beheren; Mondriaanfonds, Dioraphte, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stg. Volksbelang, Donatus, AWN, Fonds voor
Creatieve Industrie.

B. Gebroeders van Lymborch Huis: Een Huis dat verbindt
Wat willen wij bereiken?
De verrichtingen van het Gebroeders van Lymborch Huis stoppen niet bij de drempel van de Burchtstraat 63. Wij
willen in ons activiteitenprogramma op alle fronten verbindingen aangaan met relevante partners en domeinen.
Deze verbindingen willen wij aangaan op meerdere vlakken:
Geografisch
Wij willen een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de ambities voor het Valkhofkwartier én aanbod
toevoegen aan de binnenstad van de toekomst (‘place to meet’). Dit door middeleeuws erfgoed zichtbaar te
maken op de verbindingslijn Valkhofkwartier-Stevenskerk-Mariënburgkwartier. En door samen te werken met
andere culturele en erfgoedinstellingen. We sluiten aan bij partners die het verhaal van het Hertogdom Gelre
presenteren en zoeken samenwerkingen op om dit verhaal meer zichtbaar te maken.
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Toeristisch-economisch
Wij willen een inspirerende toevoeging bieden aan het cultuur- én cultuurhistorisch aanbod in stad en regio,
als bewijslast voor onze citymarketing (oudste stad met een jong hart) en regiomarketing (het Verhaal van
Gelre) en als een stap in het aantrekkelijk maken van het Valkhofkwartier en de binnenstad van Nijmegen als
geheel. De Burchtstraat is de Romeinse verbindingsweg (oudste straat van Nederland) tussen het legioenskamp
op de Hunerberg en de stad Ulpia Noviomagus in West, de middeleeuwse oost-west as tussen Burchtpoort en
Hezelpoort boven op de heuvelrug, de verbinding tussen Valkhof en Stevenskerk. Een authentieke historische
stepping stone als het Gebroeders van Lymborch Huis tussen deze beide toplocaties verleidt de bezoeker niet
alleen tot een verrassend bezoek, maar draagt ook bij aan waardering en heropleving van deze unieke, doch in
de oorlog zwaar gehavende hoofdstraat van de stad.
Wetenschappelijk
Wij ondersteunen wetenschappelijke initiatieven om nader onderzoek te doen naar het leven en werk van de
Maelwaels en Van Lymborchs, aangezien dit kan rekenen op internationale belangstelling, dit ons ondersteunt in
de kracht en relevantie van onze presentatie en educatie en dit ons internationale netwerkmogelijkheden biedt
(denk aan Rijksmuseum, Musee Condé Chantilly, Louvre, Metropolitan).
Cultuur en erfgoed
Wij zoeken actief samenwerking met andere partners in het culturele en cultuurhistorische veld om vanuit een
gezamenlijke strategie de vele aantrekkelijke verhaallijnen die voortvloeien uit onze rijke geschiedenis naar
bestaand en nieuw publiek te brengen. Wij verbinden in onze activiteiten heden en verleden, kunst en ambacht
door het leven en werk van het geslacht Maelwael Van Lymborch tot inspiratiebron te laten zijn voor jeugd,
ambachtslieden en kunstenaars (zie paragraaf c. Een Huis dat inspireert).
Thematisch
Wij willen ons opstellen als partner binnen een netwerk van vergelijkbare kunstenaarshuizen in Nederland,
als partner van musea die aandacht besteden aan het werk van het geslacht Maelwael Van Lymborch en van
kennisinstellingen die zich verdiepen in hun leven en werk.
Dit biedt de mogelijkheid tot combinatiebezoek, doorverwijzing, praktische ondersteuning, samenwerking in
exposities, uitstapjes, reizen, publicaties etcetera.
Maatschappelijk
Wij willen een huis zijn dat oog heeft voor publieksverbreding en daartoe samenwerking zoekt met
maatschappelijke organisaties; we zijn een organisatie die gelooft in de kracht van vrijwilligers en koesteren hun
betrokkenheid en geven hen de gelegenheid zich te ontwikkelen in onze organisatie en in het culturele domein.
(zie 6 c.).
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Een tegeltableau, een plein vernoemd naar Van Limburg, een presentatie in New York, een jaarlijks festival, de Stichting Maelwael
Van Lymborch is inmiddels initiator van tal van memorabele gebeurtenissen.

Hoe willen wij dat gaan doen?
Aanjagen van het Valkhofkwartier
Te beginnen met de directe omgeving waarin wij gevestigd zijn: het Valkhofkwartier.
De kansen om het Valkhofkwartier te laten uitgroeien tot een culturele en historische hotspot met internationale
allure zijn enorm. Wij onderschrijven de ambities die de gemeente Nijmegen heeft verwoord in haar ‘gebiedsvisie
Valkhofkwartier: laat de verbeelding spreken’ dd. November 20187 volledig en leveren daaraan graag een actieve
bijdrage.

1
Gebiedsvisie Valkhofkwartier, gemeente Nijmegen:
	
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Nijmegen&id=6c81a9bd-ae8d-4bab-be83-c1cda0c40e3a
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Aan de navolgende ambities uit die gebiedsvisie geven wij graag invulling.
We stemmen de programmering van de diverse culturele voorzieningen en activiteiten in het
Valkhofkwartier nadrukkelijker op elkaar af.” 1
We stellen ons als actief partner op en ontwikkelen gezamenlijke programmering, activiteiten en marketingacties
samen met andere Valkhofkwartier ‘bewoners’, culturele en erfgoedinstellingen.
Tijdreis Valkhofkwartier. We profileren het Valkhofkwartier fysiek en conceptueel als dé cultuurhistorische
parel van Nijmegen. Hierbij maken we de historie beter beleefbaar door restauratie en visualisatie.”
We restaureren de kelders en maken uniek materieel en immaterieel erfgoed weer zichtbaar. We ontsluiten dit in
samenwerking met city- en regiomarketingpartners en het erfgoedveld van Nijmegen en Gelre.
Ontmoetingsplaats. We zien het Valkhofkwartier als uniek onderdeel van de bruisende binnenstad van
Nijmegen waarbij het gebied de entree vormt voor bezoekers en toeristen. Hiertoe verbinden we het gebied
met zijn omgeving.”
We stellen niet alleen ons huis open maar willen ook nadrukkelijk buitenshuis aanwezig zijn, door aantrekkelijke
publieksactiviteiten en evenementen in het Valkhofkwartier te organiseren, zelf én in samenwerking.
Culturele hotspot. Het gebied herbergt de belangrijkste culturele instellingen van de stad en kent de
hoogste concentratie rijksmonumenten. Daarnaast vinden er veel evenementen plaats. We willen de
activiteiten beter op de locaties en op elkaar afstemmen.”
De ruimtelijke ontwikkelingen in het Valkhofkwartier nemen in de komende jaren een verdere vlucht. De
gezamenlijke programmering en profilering heeft nog een flinke impuls nodig. Wij merken dat het aangaan van
concrete samenwerkingsrelaties meer tijd en energie vergt dan de meeste partijen binnen het Valkhofkwartier op
dit moment kunnen investeren. Partijen zijn zoekende en voorzichtig krijgen de eerste samenwerkingsverbanden
gestalte. Ze verdienen echter een stroomversnelling zodat we de kansen van het Valkhofkwartier sneller kunnen
verzilveren.
Wij merken dat wij als ‘jonge hond’ in het gebied erg vrij kunnen bewegen. Om de broodnodige impuls aan
deze stroomversnelling te kunnen geven, stellen we daarom de gemeente voor om binnen onze stichting voor
een bepaalde periode een aanjager Valkhofkwartier aan te stellen. Deze aanjager gaat op projectbasis aan
de slag met het inrichten van een overlegstructuur en concrete samenwerkingsprojecten op het gebied van
programmering en promotie. Denk dan aan gezamenlijke toeristische promotie ingebed in de citymarketing
van Nijmegen, het samenstellen van bezoekarrangementen en het optuigen van een aantal gezamenlijke
publieksactiviteiten waaronder tentoonstellingen binnen de instellingen. We denken ook aan het realiseren van
een nieuw terugkerend evenement: het Valkhofkwartierfestival, waar kunstbeleving en -productie centraal staan
en waar de brug tussen verleden en heden geslagen wordt.
Het Gebroeders van Lymborch Huis als centrale hub in de historische binnenstad.

1

Bovengenoemde citaren komen uit Gebiedsvisie Valkhofkwartier, gemeente Nijmegen
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Het Gebroeders van Lymborch Huis als centrale hub in de historische binnenstad

Het kansrijke verhaal van Gelre
Wij willen grensoverschrijdend, dus zowel in de provincie Gelderland als ook daarbuiten (in Nederland én
Duitsland), samenwerken met partners die het verhaal van Hertogdom Gelre delen om samen het interregionale
verhaal van Gelre zichtbaar te maken.
De kunstenaarsfamilie Maelwael Van Lymborch was drie generaties lang de belangrijkste hofleverancier van de
Gelderse hertogen. Ze leverde heraldisch schilderwerk, wapenschilden, wanddecoraties, beschilderde beelden,
geborduurde vlaggen, paardendekken en edelsmeedwerk. Zo’n 50 jaar lang maakte ze honderden producten
die de hertogen van prestige moesten voorzien. Haar kunst en ambacht is daarmee direct verknoopt met de
hoogtijdagen van de Gelderse geschiedenis en gaf daar ook op unieke wijze vorm aan. Het Wapenboek Gelre (nu
in het bezit van de Koninklijke Bibliotheek van Brussel) is daar één van de mooiste bewijzen van.
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Het Wapenboek Gelre uit het atelier van de Maelwaels, nu in de Koninklijke Bibliotheek Brussel
Filmtip:
Het Wapenboek Gelre in het Rijksmuseum: https://youtu.be/bq1_HZUPUrw

We willen in de komende jaren actiever participeren in projecten die tot doel hebben om het ‘Verhaal van Gelre’
uit te dragen. Vanuit dit netwerk willen wij een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een Ontdekkingstocht
Gelre: uitwisseling van exposities en activiteiten, afstemming op het gebied van educatie en promotie, routes en
arrangementen ontwikkelen.
Kennis & verdieping
De stichting wil de kennis over het kunstenaarsgeslacht Maelwael Van Lymborch bevorderen, onder andere
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 wetenschappelijk
onderzoek bevorderen. Dit doen wij door de sinds 2018 autonome Stichting Maelwael Van Lymborch Studies te
ondersteunen. De verrichtingen van deze zusterstichting zijn voor ons van groot belang om ons internationaal op
de kaart te zetten en om onze presentatie en educatie accuraat, actueel en relevant te maken en houden.
In 2018 verscheen de eerste bundeling van twaalf wetenschappelijk artikelen over leven en werk van de
Maelwael Van Lymborchs in een internationale uitgave van Brepols. Iedere twee jaar staat een nieuwe uitgave op
stapel. Kennisoverdracht staat centraal; de nieuwste onderzoeksresultaten, komen nu ter beschikking, niet alleen
aan een publiek van specialisten maar juist ook aan een breed publiek.
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Context
Twee eeuwen lang, tot de oprichting van de Stichting Maelwael Van Lymborch in 2002, is er in Nederland vanuit
wetenschappelijke hoek verbazingwekkend weinig interesse getoond voor het werk van de familie Maelwael
Van Lymborch. Hierdoor is de Nijmeegse component ten onrechte onderbelicht gebleven. Daar is opmerkelijke
verandering in gekomen. Met de Maelwael Van Lymborch Studies willen we het wetenschappelijke internationale
onderzoek en discours verder versterken en verankeren, zodat de stichting erkend wordt als kennis- en
expertisecentrum. Het heeft al verrassende resultaten opgeleverd, zoals de internationale herinvoering van de
authentieke Nijmeegse familienamen Maelwael en Van Lymborch. En de ontdekking dat de befaamde ‘Keizeren keurvorsten’-tekening uit het Wapenboek Gelre, internationaal beschouwd als het belangrijkste wapenboek
van Europa uit de Late middeleeuwen, is vervaardigd in het atelier van Herman en/of Willem Maelwael in de
Burchtstraat. Deze tekening staat letterlijk aan het begin van die beroemde realistische traditie in de Nederlandse
beeldende kunst en is dus van Nijmeegse origine.
Wij ondersteunen de Stichting Maelwael Van Lymborch Studies bij hun volgende activiteitenprogramma:
•
•
•
•

Jaarlijkse lezingen en cursussen rond het thema Maelwael Van Lymborch
Tweejaarlijkse publicatie Maelwael Van Lymborch Studies
Meertalige wetenschappelijke website Maelwael Van Lymborch Studies
Het onderzoeken van de mogelijkheid voor een leerstoel Maelwael Van Lymborch Studies aan de Radboud
Universiteit. Het aansturen op een internationaal meerjarenproject, waarbij het gehele oeuvre van de
gebroeders Van Lymborch nieuw of opnieuw materiaal-technisch wordt onderzocht. De stichting Maelwael
Van Lymborch Studies 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 onder anere infrarood-reflectografieën, Macro
XRF, pigmentanalyse, microscopie en perkamentonderzoek onderzoeksproces wordt filmisch vastgelegd en zal
leiden tot een internationale documentaire voor verspreiding via TV, internet en social media.

Het Gebroeders van Lymborch Huis, thuisbasis voor de ‘MVL-studies’

“The smallness of it is part of the excitement. It’s always been the excitement in art,
very large things and very small things. The small things are secret.”
Patricia Stirnemann, Bibliothèque Nationale
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Met wie willen wij dat gaan doen?

• In deze programmalijn zijn voor ons belangrijke partners: Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland, Museum
Het Valkhof, De Bastei, De Lindenberg, Besiendershuis, WOII informatiecentrum, Stichting Valkhofkwartier, Huis
voor de Binnenstad, CPRN, Huis voor de Nijmeegse Geschiedenis, Gilde Nijmegen, Toerisme VAN, Internationale
Hanzebond, NBTC Holland Marketing, Erfgoed Gelderland, Ridders van Gelre/Omroep Gelderland, Gelderse
Kastelen, Klooster Graefenthal, Verein Geldern, Museum Kurhaus Kleef, Museum Katharinenhof Kranenburg,
Euregio Rijn-Waal.
• S pecifiek voor kennis & verdieping: Radboud Universiteit, Museum Het Valkhof, Rijksmuseum, Stichting
Maelwael Van Lymborch Studies, diverse internationale partners en musea zoals Bibliothèque Nationale de
France, Musée Condé Chantilly, The Metropolitan Museum of Art New York, Musée des Beaux Arts Dijon

C. Gebroeders van Lymborch Huis: Een Huis dat inspireert
Wat willen wij bereiken?
Het werk van het geslacht Maelwael Van Lymborch behoort tot de absolute top van de schilderkunst; in hun
tijd al en heden ten dage rekenen kenners het nog steeds tot de top en het begin van de gerenommeerde
Nederlandse schilderkunst. Het werk van deze ‘Rembrandts van de middeleeuwen’ is al sinds de totstandkoming
een inspiratiebron voor velen. Er valt nagenoeg geen geschiedenisboek in de Westerse wereld open te slaan,
of je komt daarin het werk van de gebroeders tegen. Hun techniek is van ongekend hoog niveau, toentertijd
baanbrekend maar ook nu nog een voorbeeld voor moderne makers. De thematiek van hun afbeeldingen is
ook voor eigentijds publiek nog steeds relevant en tot de verbeelding sprekend. Maar ook hun levensverhaal is
bijzonder en zou regelrecht geschikt materiaal kunnen zijn voor een fraai kinderboek of filmproductie.
Wij zijn daarom van mening dat de gebroeders Van Lymborch, de grondleggers van de Nederlandse schilderkunst
en absolute meesters in hun tijd, een inspiratiebron kunnen zijn voor jeugd, talenten in ontwikkeling en
hedendaagse kunstenaars en daarom zetten wij daar op in met ons activiteitenprogramma.

Hoe willen wij dat gaan doen?
Naast educatie vanuit het Huis, door rondleidingen en multimediale middelen, willen wij jaarlijks een
aantrekkelijk activiteitenprogramma aanbieden met daarin onder andere:
Educatief aanbod primair onderwijs
Wij ontwikkelen en bieden lesprogramma’s voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw aan die passen bij
de leerlijnen en leefwereld van de leerlingen uit het primair onderwijs, uitgaande van het principe ‘ontdekkend
leren’ en bedoeld ter bevordering van erfgoededucatie als rijke leeromgeving binnen en buiten de school. Onze
lesprogramma’s zijn activerend van aard en vormen gezamenlijk een coherent geheel van het verhaal van de
gebroeders en het curriculum van het onderwijs. Wij stemmen de inhoud van deze lesprogramma’s af met
relevante partners, bijvoorbeeld in het Valkhofkwartier en binnen het Verhaal van Gelre. De lesprogramma’s
worden zowel in het Gebroeders van Lymborch Huis of in het Valkhofkwartier aangeboden, als in de klas.
Filmtip:
Ambachtelijk schilderen bij GvLjr: https://youtu.be/tS9dxNSbV-U
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We vertalen in onze jeugdeducatie een klassiek verhaal naar het hedendaagse. Immers, drie jonge talentvolle
broertjes die zo verrekte goed zijn in wat ze doen en plotseling ontdekt worden door een rijke baas die ze een
decadent leven biedt. Hoe je een carrière kunt bouwen door creatief te zijn en je passie te volgen. Het laat zich
makkelijk vertalen naar inspirerende verhalen voor de jeugd van nu.

De Stichting Maelwael Van Lymborch organiseerde in de loop der jaren tal van educatieve activiteiten onder de naam GvLjr en bezocht
zelfs 23 basisscholen met een ridder te paard.

Publieksevenementen:
We organiseren een jaarlijks eigen publieksevenement, dat is ofwel het Gebroeders Van Lymborch Festival (2021,
2024) en in de tussenliggende jaren een kleinschaliger festival: de Gebroeders van Lymborch Dagen(2020, 2022,
2023).
Gebroeders van Lymborch Festival
Het festival wordt een laagdrempelig middeleeuws festival georganiseerd in en rondom gebieden in onze
binnenstad die verwijzen naar de middeleeuwen (rond de St. Stevenskerk, Valkhof, Grote Markt, Hezelstraten).
De Blijde Incomste, een grootse intocht van middeleeuwse figuranten die zo authentiek mogelijk de personages
uit het werk van de Van Lymborchs tot leven brengen, vormt het hoofdbestanddeel. Van 2005 tot en met 2018
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werd het festival jaarlijks georganiseerd. Door de frequentie van het festival te wijzigen van jaarlijks naar eens in
de drie jaar wordt een ‘sense of urgency’ gecreëerd, met andere woorden een exclusieve belevenis, een festival
dat je niet mag missen. Hierdoor ontstaan tevens tijd en ruimte om spectaculaire ingrediënten aan de Blijde
Incomste en andere programma-onderdelen toe te voegen.
Gebroeders van Lymborch Dagen
Dit wordt een evenement waarin het atelier Maelwael aan de Burchtstraat en het werk van de gebroeders
centraal staan door ambachten te demonstreren, bezoekers uit te nodigen actief aan de slag te gaan met kunst
en ambacht, kunstenaars worden uitgenodigd zich te laten inspireren door de werken van de gebroeders en hun
miniaturen tot leven gewekt worden.
Valkhofkwartierfestival
We tuigen samen met onze partners in het Valkhofkwartier een nieuw festival op, waar de brug tussen verleden
en heden geslagen wordt. Dit wordt een tweejaarlijks festival waarin de instellingen de gelegenheid nemen
hun aanbod in gezamenlijkheid te presenteren, waarin alle kwaliteiten van het Valkhofkwartier als culturele en
historische hotspot tot hun recht komen. Een vernieuwend festival waar kunst en erfgoed zullen samenkomen
en waar het rijke verhaal van het Valkhof dient als bron voor tal van publieksactiviteiten.

GvLjr stimuleert ontdekkend leren

Serious Games
We bieden in het Gebroeders van Lymborch Huis interactieve middelen aan met serious games die een jongere
doelgroep zullen aanspreken maar ook begrijpelijk en verhelderend zijn voor een oudere doelgroep.
Artist/author in residence
We nodigen jonge artiesten en auteurs, uit binnen- of buitenland uit zich door de Van Lymborchs te laten
inspireren en nieuw werk te vervaardigen (denk aan een kinderboek, jeugdfilm, moderne miniaturen).
Rondleidingen in het Gebroeders van Lymborch Huis en in de binnenstad
Denk aan uitleg over middeleeuwse ambacht, kunst en architectuur, de relatie tussen kerk en hof, de opkomst
van de gegoede burgerij en middeleeuwse gildes, andere middeleeuwse gebouwen en kelders in Nijmegen.
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Kledingatelier
De stichting beschikt over een omvangrijke collectie van middeleeuwse kleding. Deze collectie, in totaal
circa 350 middeleeuwse kostuums en bijbehorende objecten van alle rangen en standen, is gemaakt in ons
eigen kledingatelier met meerdere deskundige kledingmakers. Pronkstukken uit deze collectie zijn de zeer
natuurgetrouw vervaardigde kostuums van historische edelen, gebaseerd op de in de miniaturen van de
gebroeders afgebeelde personages. De collectie is aangevuld met burgerkleding die worden ingezet tijdens
publieksactiviteiten en educatie. De collectie heeft tot doel om de miniaturen van de gebroeders tot leven te
wekken door re-enactment tijdens onze eigen activiteiten en bij gelegenheid ook bij activiteiten van andere
partijen. Onze kledingstukken worden tentoongesteld in het Gebroeders van Lymborch Huis en in bruikleen
gegeven aan musea en erfgoedinstellingen. Ze zijn al eerder geëxposeerd in het Metropolitan Museum of Art en
de Pierpont Morgan Library in New York en Museum Het Valkhof in Nijmegen.
Briljante ambacht
In samenwerking met Made in Nijmegen/Smeltkroes besteden wij aandacht aan de waarde van creatieve en
lokale ambachten. We nodigen makers uit zich te laten inspireren door de fijne ambachten van het geslacht
Maelwael Van Lymborch en presenteren die producten in het Huis.

De ambachtsfamilie Maelwael was de inspiratie voor de expositie van Made in Nijmegen in Museum Het Valkhof

Naast bovenstaande activiteiten grijpen wij gelegenheden aan in en buiten Nijmegen, in binnen- en buitenland,
om ons verhaal verder te brengen. Denk aan Open Monumentendagen, 024Geschiedenis, Gelredagen,
Erfgoedfestival Gelderland, middeleeuwse thema-events etcetera.
Voorts organiseren we prikkelende en leerzame workshops, nodigen inspirerende sprekers uit voor lezingen
en voordrachten, en werken we samen met partners in het Valkhofkwartier en in het culturele veld en de
erfgoedsector aan een verbindend activiteitenprogramma (zie b. in dit hoofdstuk).

Met wie willen wij dat gaan doen?
Aan deze programmalijn willen wij werken met de volgende partners: Erfgoed Gelderland, De Lindenberg, CESN,
Museum Het Valkhof, De Bastei, Besiendershuis, Stevenskerk, Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, Soester
Fehde, Woud der Verwachting, Cotardie, Smeltkroes, Made in Nijmegen, musea in binnen en buitenland, Fonds
voor Cultuurparticipatie, Mondriaanfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Dioraphte, VSB fonds.
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6. ORGANISATIE
A. Bestuur
Tegelijk met de transitie van onze stichting is 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’. De
volgende verdeling van aandachtsvelden wordt gehanteerd:
•
•
•
•
•
•

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid, aandachtsveld erfgoed & fondsen
Lid, aandachtsveld personeel & interne organisatie
Lid, aandachtsveld educatie

B. Werkorganisatie
Om de ambitie van de stichting te kunnen waarmaken is een professionele werkorganisatie noodzakelijk,
gebouwd op een basis van professionals aangevuld met vrijwillige functies:
Professionals (zzp’ers):
• Directeur / zakelijk leider
• Huismeester / conservator Gebroeders van Lymborch Huis
Vaste werkorganisatie (vrijwilligers):
• Medewerker secretariaat
• Medewerker administratie
• Medewerker marketing, communicatie (incl. websitebeheer)
• Medewerker kledingatelier
• Medewerker technische zaken en automatisering
• Gastheren en – vrouwen Gebroeders van Lymborch Huis
• Gidsen Gebroeders van Lymborch Huis
• Medewerker educatie
• Museumdocenten
Daarnaast wordt de werkorganisatie bijgestaan door commissies in wisselende samenstelling:
• Commissie marketing en presentatie
• Activiteitencommissie
• Educatiecommissie
• Coördinatorenoverleg evenementen
Deze vaste werkorganisatie wordt aangevuld met een flexibele schil van vrijwilligers en stagiaires (onder andere
Radboud Universiteit, HAN, ROC) en waar strikt noodzakelijk bijgestaan door tijdelijke inhuur van professionals,
die eerlijk gecontracteerd en gehonoreerd worden (conform de Fair Practice Code).
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C. Draagvlak, vrijwilligers en publieksverbreding
De kracht van de organisatie dankt de stichting grotendeels aan het maatschappelijk draagvlak. Dankzij dit
draagvlak kan de stichting rekenen op de inzet van trouwe vrijwilligers. Voortdurend denken wij na hoe wij
hen de nodige impulsen kunnen bieden, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en groeien, geprikkeld worden met
nieuwe kennis en activiteiten. Een divers activiteitenprogramma zorgt ook voor een divers vrijwilligersbestand
en vice versa. Om het maatschappelijk draagvlak vast te houden en telkens nieuwe vrijwilligers te interesseren
willen wij blijven innoveren en verbreden. Het bestaande vrijwilligersbestand moeten wij meenemen in deze
innovaties. Het belang van zorg voor nieuwe en bestaande vrijwilligers vraagt om aandacht en dus ook tijd.
Momenteel beschikken wij niet over een bezoldigde vrijwilligerscoördinator. Deze zorg is nu toebedeeld aan het
bestuur, en de directeur en conservator1. Wij achten het, met de ambitie tot groei en de Fair Practice Code in
gedachten, noodzakelijk om hier een groeiende menskracht voor te kunnen vrijmaken.
We zijn ons ervan bewust dat erfgoed vooral een oudere, autochtone doelgroep aanspreekt. Het verbreden van
ons publiek vraagt daarom om extra zorg en aandacht. We zullen voortdurend zoeken naar innovatieve methodes
en ook populaire vormen om zo voor een breed publiek op verrassende wijze het werk te tonen en te vertalen
naar intrigerende presentaties en activiteiten die de brug slaan tussen verleden naar heden en zoeken naar de
universele kracht van de werken van de gebroeders. Wij willen veel aandacht laten uitgaan naar het aanspreken
van een jonge doelgroep, vanuit ons geloof dat het levensverhaal van de gebroeders nu en in de toekomst een
tot de verbeelding sprekend verhaal zal blijven. We mikken niet alleen op publiek met een meer dan gemiddelde
tot (zeer)hoge belangstelling voor historie, maar verleiden met laagdrempelige activiteiten en een prikkelende
presentatie ook de toevallige passant. Om nieuwe doelgroepen te aan te trekken zoeken wij samenwerking
en aansluiting bij inburgeringscursussen, introductieprogramma’s van HAN en RU, welkomstprogramma’s voor
nieuwkomers etcetera. Samen met Driestroom gaan wij speciale bezoekarrangementen samenstellen.
De functionaliteit van het Gebroeders van Lymborch Huis willen wij optimaliseren. Ons streven is om de kelder
onder Burchtstraat 61 te betrekken bij het Gebroeders van Lymborch Huis en een directe ingang vanuit de
openbare ruimte te creëren. Daarmee zouden wij de toegankelijkheid van de kelders kunnen vergroten, ook voor
minder-validen. Technisch is dat haalbaar, of dit financieel haalbaar is verkennen wij in samenwerking met de
vastgoedeigenaren. Via een VR beleving maken we de kelders beleefbaar voor mensen die niet naar de kelders
durven of kunnen.

D. Huisvesting
Sinds januari 2020 is het kledingatelier en secretariaat van de stichting gehuisvest in de Krayenhoffkazerne.
Tot november 2019 beschikten wij over een externe loods, die door een noodlottige brand volledig verloren is
gegaan. Deze twee ontwikkelingen samen geven dat wij een aanzienlijke besparing hebben gerealiseerd t.b.v.
de huisvesting van opslag en backoffice. Prioriteit gaat immers uit naar onze ‘front office’, het Gebroeders
van Lymborch Huis. Het Gebroeders van Lymborch Huis is in eigendom van een vastgoedbelegger, die een
marktconforme huur vraagt.

1

Directeur en conservator besteden in 2020 0,6 fte aan de organisatie.
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7. MEERJARENBEGROTING
De stichting heeft in het verleden naast structurele provinciale en gemeentelijke subsidies incidenteel
projectsubsidies ontvangen voor het uitvoeren van haar activiteiten. Een structurele inkomstenbron blijft
noodzakelijk voor het voortbestaan van onze stichting en onze activiteiten. Fondsen buiten de steun van
gemeente en provincie om willen wij uitbreiden. Dankzij de realisatie van het Gebroeders van Lymborch Huis
en de mogelijkheden daarmee om jaarrond een aantrekkelijk cultureel en educatief programma aan te bieden
vergroten voor ons wel de mogelijkheden voor externe fondsen voor specifieke projecten en impulsen. Vanuit het
Gebroeders van Lymborch Huis is het ook mogelijk zelf inkomsten te genereren. In het verleden bedroegen de
eigen inkomsten slechts 7% van de totale begroting. Wij schatten in dat een hoger bedrag van eigen inkomsten
haalbaar is, mits wij mogelijkheden krijgen om het beleefconcept te realiseren en de functionaliteit van de
kelders kunnen vergroten. Dat vraagt in de komende jaren een extra investering. Procentueel rekenen wij daarom
met een gelijkblijvend percentage van inkomsten uit sponsoring, activiteiten, merchandise en ticketverkoop.

A. Begroting
KOSTEN
2021
Beleefconcept en presentatie Gebroeders van Lymborch Huis
€ 100. 000 € 110.
Restauratie kelders*
PM
Aanjagen Valkhofkwartier
€ 25. 000 € 10.
Gelre ontdekkingstocht
€ 10. 000
€ 5.
Educatief programma
€ 13. 000
€ 2.
Publieksevenementen (GvL festival, Dagen, Valkhofkwartierfestival) € 100. 000 € 45.
Overige activiteiten 'Een huis dat inspireert'
€ 20. 000 € 20.
Gebroeders van Lymborch Huis
€ 38. 000 € 38.
Werkorganisatie
€ 60. 000 € 62.
Operationeel
€ 12. 500 € 12.
TOTAAL
€ 378. 500 € 306.
BATEN
Gemeente Nijmegen
Provincie Gelderland
Fondsen
Sponsoring en donaties
Activiteiten, rondleidingen, e.d.
Merchandise, verkopen MvL-huis
Entreegelden MvL-huis & kelders
TOTAAL

€ 185.
€ 75.
€ 95.
€ 12.
€ 3.
€ 6.
€ 2.
€ 378.

SALDO t.l.v. of t.g.v. Eigen Vermogen

2023

000
PM
000
000
500
000
000
500
500
500
000

€ 15. 000
PM
€ 10. 000
€ 0
€ 13. 000
€ 45. 000
€ 21. 000
€ 39. 000
€ 65. 000
€ 12. 500
€ 220. 500

2024

totaal

€ 25. 000
PM
€ 5. 000
€ 0
€ 2. 500
€ 101. 000
€ 21. 000
€ 40. 000
€ 70. 000
€ 12. 500
€ 277. 000 €

€ 250. 000 21%
PM
€ 50. 000 4%
€ 15. 000 1%
€ 31. 000 3%
€ 291. 000 25%
€ 82. 000 7%
€ 155. 500 13%
€ 257. 500 22%
€ 50. 000 4%
1. 182. 000

2021
2022
000 € 130. 000 € 125.
000 € 52. 500 € 45.
000 € 90. 000 € 15.
000 € 12. 000
€ 9.
000
€ 4. 500
€ 5.
000
€ 8. 000
€ 9.
500
€ 9. 000 € 12.
500 € 306. 000 € 220.

2023
2024
000 € 130. 000
000 € 65. 000
000 € 45. 000
000 € 10. 000
000
€ 5. 500
000
€ 9. 000
500 € 12. 500
500 € 277. 000 €

totaal
€ 570. 000 48%
€ 237. 500 20%
€ 245. 000 21%
€ 43. 000 4%
€ 18. 000 2%
€ 32. 000 3%
€ 36. 500 3%
1. 182. 000

€ 0

€ 0

* Kosten en investeringsplan worden t.z.t. gevat in een separaat restauratieplan.
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2022

€ 0

€ 0

€ 0

B. Risicostrategie
Bij de totstandkoming van dit beleidsplan is een SWOT-analyse meegenomen in de samenstelling. Deze is tot
stand gekomen op basis van een eerdere brede consultatie onder diverse partners en stakeholders.
Sterkte
Wereldkunst

Zwakte
Geen originele werken in
Nijmegen
Onbekendheid bij grote
publiek

Kansen
Bedreigingen
Toenemende aandacht
Teruglopende subsidies
voor cultureel erfgoed
Past in lokaal en provinci- Minder vrijwilligers
aal beleid

Enthousiaste vrijwilligers

Vrijwilligersorganisatie

Middeleeuwen onderdeel
Nijmeegse geschiedenis
Potentie om internationale bezoekers te trekken

Zeer beperkte structurele
middelen
Weinig fte beschikbaar
voor nodige impulsen

Afbeeldingen goed te
vermarkten
Vergrijzing
en studenten RU
Voorgenomen impulsen
Valkhofkwartier en kop
Burchtstraat

Veel kennis aanwezig

Concurrentie vergelijkbare steden
Beperkte reserves voor
onverwachte tegenvallers

Internationale waardering
Opgebouwde naamsbekendheid in de regio
Permanente locatie
Ontwikkeling Valkhofkwartier
In de afgelopen jaren kon onze stichting rekenen op structurele steun vanuit de gemeente Nijmegen en
de Provincie Gelderland (gezamenlijk circa 130.000 euro). Deze steun is voor ons het fundament onder ons
bestaan geweest en heeft gemaakt dat wij onze basis, de werkorganisatie en de exploitatie van het Gebroeders
van Lymborch Huis, op orde konden houden. Indien dat fundament in de toekomst zou wegvallen, zal het
stichtingsbestuur het drastische besluit moeten nemen om alle activiteiten van de stichting te staken. De kans
op een dergelijke drastische beslissing achten wij gering, aangezien het draagvlak bij de gemeente en provincie
groot is. Recente ontwikkelingen laten zien dat onze doelstellingen goed aansluiten bij recent geformuleerde
ambities en beleid. Financiële ruimte om extra impulsen aan het huis te geven en onze activiteiten uit te
breiden willen wij verkrijgen door onze inkomsten te laten toenemen, meer externe fondsen en een hogere
bijdrage vanuit gemeente en provincie. de begroting is opgebouwd uit een basiscomponent (voorziet in het
voortzetten van het programma 2019 plan) en een ontwikkelcomponent (als ‘plus’ beschreven in dit plan). Deze
ontwikkelcomponent is afhankelijk van aanzienlijke extra middelen. De omvang van deze nieuwe middelen zijn
bepalend voor het tempo van realisatie en inhoud van uitvoeringsplannen.
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8. TOT SLOT
In het begin van deze eeuw genoten de gebroeders van Lymborch bekendheid in een kleine, kunstzinnige
kring. Tentoonstellingen en festivals hebben daarin enorme verandering gebracht: de gebroeders worden breed
gewaardeerd en hebben de belangstelling van velen op zich weten te vestigen. We staan nu op het punt van
een volgende transitie: de belangstelling en waardering uitbouwen in permanente aandacht via een huis. Een
huis dat staat, dat verbindt en dat inspireert. Een Nijmeegs huis dat een grote historische en kunstzinnige schat
herbergt, boeiend voor inwoners en toeristen, voor jong en oud, nationaal en internationaal. Dit transitiemoment
kunnen we waarmaken met de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers en met de (financiële) ondersteuning van
vele partijen, waarbij de gemeente Nijmegen en provincie Gelderland twee onontbeerlijke schakels zijn.
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