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2018 was hét jaar na 2017. Dat klinkt als een  
vanzelfsprekendheid maar voor het museumteam was 
het ook een spannend jaar waaruit moest blijken of ons 
succes houdbaar bleek. Het jaar 2017 had namelijk alle 
bezoekersrecords verbroken. Museum Helmond had 
stevig geïnvesteerd in zijn accommodaties, marketing en 
aanbod. Echter, een jaar na de heropening van het kasteel 
en zonder grote blockbusters op het programma moest 
blijken of bezoekers ons blijvend wisten te vinden.  

Het antwoord was gelukkig ja. Gedurende 
het jaar zagen wij dat het programma veel 
mensen op de been bracht. Ook 2018 
sluiten we af met goede bezoekerscijfers 
en een gezonde financiële positie.  
Dat sterkt ons in ons geloof in Museum 
Helmond en de gekozen koers. Een koers 
die er op gericht is het museum verder te 
professionaliseren, het in het midden van 
de samenleving plaatst en het toekomst- 
bestendig maakt. 

Ik stel met trots vast dat in 2018 de 
museumbezoeker zijn of haar hart kon 
ophalen in Museum Helmond. We zorgden
voor een aantrekkelijk cultureel aanbod 
in een gastvrije omgeving. Bij alle goede 
ontwikkelingen in 2018 wil ik graag 
benadrukken hoe belangrijk de gulle 
bijdragen en steun van subsidienten en 
fondsen zijn voor het realiseren van de 

ambities van het museum. Mijn dank 
gaat daarom uit naar hen die in 2018 ons 
museum steunden. Een speciaal woord 
van dank spreek ik uit voor de BankGiro 
Loterij die met hun genereuze bijdrage 
de openstelling van de zolder van Kasteel 
Helmond mogelijk maakte.

De mooie resultaten van 2018 stemmen 
positief over het jaar 2019 waarin wij ons 
wederom met enthousiasme inzetten voor 
de kunst, het erfgoed en bovenal onze 
bezoekers. Mijn speciale dank gaat uit 
naar onze medewerkers, die zich ook in 
2018 met grote betrokkenheid en kennis 
van zaken hebben ingezet voor Museum 
Helmond. Het is dankzij hen dat we terug-
kijken op een mooi museumjaar! 
 
Marianne Splint 
Directeur Museum Helmond

Een woord 
vooraf

Voor u ligt  
het Jaarverslag 2018 van 
Museum Helmond.
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Hoe zetten we Museum Helmond nog beter in de 
spotlichten, zodat we een zichtbaar en herkenbaar 
museum zijn voor onze doelgroepen? Het was een belang-
rijke vraag in 2018 waaromheen een uitgedachte marke-
tingstrategie werd opgetuigd. Een concreet resultaat dat 
hieruit voortvloeide was een grote social media en kasteel-
campagne – voorzien van een eigenzinnig, creatief en 
zichtbaar beeldmerk - die landelijk aandacht genereerde 
voor Kasteel Helmond. 

Aan aandacht gelukkig geen gebrek. Zo bereikt in 2018 
het toegankelijke museumaanbod regelmatig de lokale, 
regionale en landelijke pers. Kwaliteitskunsttentoon-
stellingen en met name fotografie van internationaal 
vermaarde fotografen, trokken naast landelijke pers 
bezoekers uit de diverse windstreken in binnen- maar  
ook buitenland (België, Duitsland). 

In 2018 werd er meer georganiseerd aan bijvoorbeeld 
evenementen dan het jaar ervoor. Het museum(team) is in 
ontwikkeling en dat straalt in positieve zin af bijvoorbeeld 
op het aantal bezoekers op de beide museumlocaties: 
het eeuwenoude Kasteel Helmond en de moderne 
Kunsthal Helmond. In 2018 trok Museum Helmond 70.000 
bezoekers, dit is inclusief een grote kasteelverhuring als 
het succesvolle event ‘Kasteel van Sinterklaas’ (25.000 
bezoekers). We tellen deze verhuring mee in de cijfers, 
omdat het publiek (gezinnen, families, scholieren) een 
volledige tour door het kasteel maakt en op vermakelijke 
wijze verneemt van dit prachtige erfgoed. 

Ook in 2018 hebben we pogingen gedaan toeristen op de 
naburige recreatieparken beter te bereiken. Zo organi-
seerden we in 2018 een ‘Dag voor receptionisten’, na een 
korte uitleg kregen baliemedewerkers van VVV kantoren 
en recreatieparken een rondleiding door het kasteel. 
Vanuit de gedachte: kom zelf kijken hoe mooi en leuk het 
hier is en vertel het door. Het was een investering in tijd 
en menskracht, maar een succesvolle eerste keer. We zien 
daarnaast onder meer in de cijfers terug dat adverteren 
in lokale kranten (huis-aan-huisbladen) bijdraagt aan 

lokale zichtbaar- en herkenbaarheid van het museum. 
Deze kranten vallen gratis op de deurmat en worden 
goed gelezen door inwoners van de stad en omliggende 
gemeenten. We zijn bovendien gestart met het inzetten 
van een plaatselijke fietskoerier die flyers in de stad en het 
Peelgebied verspreidt. Ook dit draagt bij aan een zichtbaar 
museum in de stad en de regio.

Periodiek onderzoeken we waar onze bezoekers vandaan 
komen, bijvoorbeeld via postcodeanalyses. Ook organi-
seren we 1-2 jaarlijks publieksonderzoeken. We werken 
hiervoor samen met professionals van de afdeling Data 
& Intelligence van de gemeente Helmond, waarvan het 
museum formeel een afdeling is. Zo zijn in 2018 de 
resultaten bekend geworden van een onderzoek gedaan 
onder bezoekers van Kasteel Helmond. We wilden 
bijvoorbeeld weten hoe bezoekers oordeelden over de 
vernieuwde kasteelpresentatie die vanaf januari 2017 
te zien was voor het publiek. Het kasteel kreeg als cijfer 
ruim een 8,5!

Met onze bescheiden marketingbudgetten maakten we 
ook in 2018 afgewogen keuzes. Zo ging er volop aandacht 
naar het versterken van de positie van Museum Helmond 
op internet. We adverteerden regelmatig online middels 
banners op websites van bekende kunstmagazines.  
Ook plaatsten we doelgerichte content op social media 
met een doorverwijzing naar de museumwebsite. 
Facebookcampagnes laten ieder jaar weer een lichte 
stijging zien van het aantal likes, hier vind je onze fans. 
Instagram voeden we regelmatig met professionele 

Zien en gezien 
worden
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sfeerbeelden en met hulp van een online marketingbureau 
zetten we Google adverts in. We meten aan de hand van 
data in Google Analytics. In het voorjaar van 2018 ging de 
huidige museumwebsite live. Deze voldoet aan de eisen van 
de tijd. Zo is de website huisstijlproof gemaakt en geschikt 
om te tonen op mobiele applicaties. 

Ook het zichtbaar zijn van het museum binnen ‘de hogere 
gelederen’ kreeg de nodige aandacht in 2018. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat Kasteel Helmond is toegetreden tot het 
samenwerkingsverband van de Topkastelen, en dat we 
jaarlijks met afgevaardigden van de bekendste kastelen 
in het land aan tafel zitten. Op deze wijze werken we aan 
de naamsbekendheid en het uitbreiden van het zakelijke 
netwerk van Museum Helmond. Maar ook een ‘Gouden 
Pronkstuk’ mogen leveren tijdens de Museumweek op 
verzoek van de Museumvereniging, of enthousiast ‘ja!’ 
zeggen op de vraag of we mee willen doen met bekende 
tv programma’s als ‘Tussen Kunst en Kitsch’ en ‘Koffietijd’, 
droegen in 2018 bij aan een bekender museum.

ENKELE CIJFERS OP EEN RIJ

Museumbezoeker
Van de bijna 45.000 bezoekers in 2018 (44.312) bezocht 
circa ¼ deel onder andere een gratis event, een tentoon-
stellingsopening of deed mee aan een publieksevent.  

Ook kwamen er bijna 13.000 mensen langs met een 
Museumkaart. Daarnaast vormden de VIP-kaarthouders 
van BankGiro Loterij, jongeren 4-12 jaar, leerlingen van 
Primair en Voortgezet Onderwijs, kinderen/ouders van 
museumkinderfeestjes en volwassenen museumlief-
hebbers de grootste (betaalde) bezoekersgroepen.

Websitebezoek
Een greep uit de cijfers uit Google Analytics:
In de periode januari-december 2018 zagen we een kleine 
58.000 paginaweergaven waarvan zo’n 40.000 unieke 
weergaven. Het bouncepercentage - aantal kliks dat 
na 1 pagina de website verlaat - lag met 23,16 % onder 
het gemiddelde van 41,02%. Het meest bekeken zijn de 
tentoonstellingspagina’s (16.783) op de voet gevolgd door 
die van Kasteel Helmond. De vijfde plek van meest bekeken 
pagina’s was weggelegd voor de fotografietentoonstelling 
over de reizen naar Noord-Korea door Magnum- 
fotograaf Carl De Keyzer, gevolgd door de online collectie. 
De museumwebsite werd het meest bezocht door 35-44 
jarigen (19,9%) en 55-64 jarigen (19,8 %). De groep 18-24 
jarigen bezocht het minst de website (5,8%). Veel meer 
vrouwen (66,9%) dan mannen (33,1) bekeken  
museumhelmond.nl. Zo’n 28,8% van de mobiele gebruikers 
surfte naar de museumwebsite op de Apple Iphone, 
gevolgd door de Apple Ipad (21,4%). Browser Chrome werd 
het meest gebruikt: 42,3%. 

FEESTELIJKE ONTHULLING VAN DE 
GOUDEN PLOEGER MET CABARETIER 
LEON VAN DER ZANDEN



JAARVERSLAG 2018 MUSEUM HELMOND

5

Lucas Gassel  
van Helmond, 
een prestigieus 
project

In 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor de allereerste 
overzichtstentoonstelling ter wereld ooit, over de schilde-
rijen en tekeningen van de zestiende-eeuwse meester van 
het landschap: Lucas Gassel van Helmond, te zien vanaf 
maart 2020. En daarmee is een langgekoesterde wens van 
het museum in vervulling gegaan. 

Naast de eigen inhoudelijke kennis en kunde op dit vlak, 
is voor zo’n grote tentoonstelling de nodige expertise 
gewenst van een kenner op het gebied van zestiende- 
eeuwse kunst. Daarom is Anna Koopstra, gespecialiseerd 
in oude kunst, ingehuurd als gastconservator. Zo is er 
materiaal technisch onderzoek gedaan aan enkele werken 
van Lucas Gassel met financiële steun van de Vereniging 
Rembrandt. Ook is Anna op reis gegaan om een groot 
aantal mogelijke bruiklenen, verspreid door heel Europa 
en daarbuiten, te bekijken. In 2018 zijn tevens de eerste 
bruiklenen aangevraagd.

Om aandacht en betrokkenheid te genereren onder  
vakgenoten is het Lucas Gasselproject bovendien gepre-
senteerd op het internationale jaarcongres van Curators  
of Dutch and Flemish Art (Codart). De aanwezige 
specialisten op het gebied van oude kunst reageerden 
enthousiast op ons plan, om op museale wijze aandacht 
te besteden aan het oeuvre van deze zestiende-eeuwse 
meester van het landschap.

Voor het creëren van het nodige draagvlak bij onder 
andere bruikleengevers, waaronder gerenommeerde 
musea, hebben vooraanstaande kunsthistorici,  

conservatoren en museumdirecteuren – allen specialist op 
het gebied van de oude kunst en werkzaam in binnen- en 
buitenland– op ons verzoek zitting genomen in een weten-
schappelijke adviesraad. Als ambassadeurs voor het Lucas 
Gasselproject helpen zij deuren te openen.

Een dergelijk project is kostbaar, daarom is in 2018 gestart 
met fondsenwerving. Hiervoor is een bidbook en een 
Marketing- en Communicatieplan ontwikkeld. Daarnaast 
zijn er gesprekken gevoerd met diverse fondsen om 
goodwill te creëren voor dit prachtige project.  
Naast financiële ondersteuning vanuit de gemeente Hel- 
mond en de Vereniging Rembrandt werd die ook ontvangen 
van Zabawas; beide voor een aanzienlijk bedrag. In 2019 
heeft de Turing Foundation een mooie, financiële bijdrage 
geschonken. Museum Helmond kan zich met deze bijdrage 
scharen in de rij van toonaangevende Nederlandse musea 
die juist door de steun van de Turing Foundation een 
spraakmakende tentoonstelling kunnen maken. 

Uit een voorname zestiende-eeuwse bron, van de 
schrijver Karel van Mander, weten we dat Lucas in zijn tijd 
een belangrijk schilder was. Om een zo groot mogelijke 
zichtbaarheid te verkrijgen voor de schilderijen van Lucas 
Gassel van Helmond, is in 2018 tevens gestart met de 
voorbereidingen voor een themajaar via een stichting. 
Via laagdrempelige activiteiten en een toptentoonstelling 
streven we naar naamsbekendheid van deze middeleeuwse 
schilder onder een breed publiek. 

“ Wie een prestigieuze expositie 
met oude kunst wil realiseren 
moet vroeg beginnen”.
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JACOB BINCK, ‘PORTRET VAN LUCAS 
GASSEL’,GESIGNEERD EN GEDATEERD 
1529 (DETAIL)

GRAVURE, 162 X 128 MM
BRABANT-COLLECTIE/BIBLIOTHEEK 
UNIVERSITEIT VAN TILBURG
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Kunst kijken
Bij Museum Helmond staan drie unieke collecties centraal: 
Stadshistorie, Mens en Werk en Moderne & Hedendaagse 
kunst. Een bezoek aan Museum Helmond is als een reis 
door de tijd: je leert op een toegankelijke manier over 
eeuwen aan kunst en bijzondere verhalen.  
In Kasteel Helmond presenteren we het verhaal van het 
kasteel en zijn bewoners, aangevuld met de topstukken 
uit de stadshistorische collectie. In een aparte toren-
zaal tonen we periodiek een wisseltentoonstelling, die 
in onderwerp aansluit bij het kasteelverhaal. In Kunsthal 
Helmond staan tijdelijke kunst- en fotografie tentoon-
stellingen centraal, het thema is veelal actueel en altijd 
verbonden aan de collecties Mens en Werk en Moderne & 
Hedendaagse kunst.

Het jaar 2018 bracht ons een bont palet  
aan tentoonstellingen: 

Dat arbeid, werkplek en werkomstandigheden veranderen 
was goed te zien in Kunsthal Helmond in de tentoonstelling 
Van Spierkracht tot Robotproof  (3-03 t/m 09-09-2018). 
De stoere arbeider van toen is nu vaak de man of vrouw die 
achteroverleunend naar een beeldscherm staart. En de 
kleine werkplaatsen die ooit midden in de stad lagen, lijken 
te zijn ingewisseld voor anonieme blokvormige gebouwen 
langs de snelweg. Dat de zaken soms blijven zoals ze 
waren maar met een ander gezicht, toont deze expositie. 
Sleutelwoorden: compassie, humor, verwondering en 
verontwaardiging. 

Deelnemende kunstenaars: Maximilien Luce, 
Anton van Rappard, Pieter de Josselin de Jong, 
Jan Toorop, Hans van der Meer, Cas Oorthuys, 
Reinier Gerritsen, Edward Burtynsky, Michael 
Wolf, Michaele Borzoni en Vincent Fournier.

De kunstwerken van de Amsterdamse kunstenaar Martin 
Fenne (1964) zijn haast schilderingen met textiel. Dat kon  
je heel mooi met eigen ogen bekijken in de expositie  
The Fabrication of the Image (27-03 t/m 25-05-2018).  
Belangrijke inspiratiebronnen voor Fenne zijn naast zijn 
directe leefomgeving, de afbeeldingen die via (digitale) 
media dagelijks tot ons komen. Van belhuizen en afge- 

dankte matrassen in de grote stad tot de portrettering van 
ontheemde vluchtelingen. Dit laatste was het uitgangspunt 
voor zijn succesvolle serie Sleepers (2007 – 2013).

De ‘Rodin van België’. Zo wordt Constantin Meunier 
(1831 Etterbeek/Brussel –  Elsene/Brussel 1905) ook 
wel genoemd vanwege zijn vernieuwende invloed op de 
beeldhouwkunst eind 19e eeuw. Het was indrukwekkend 
en ontroerend te zien in Kunsthal Helmond (10-10 2017 t/m 
04-03-2018) hoe Meunier ‘zijn’ boeren, fabrieksarbeiders 
en mijnwerkers vol menselijke waardigheid toonde en 
hen zo een realistisch gezicht gaf. Op dit vlak was hij die 
volgens eigen zeggen ‘die mensen heeft liefgehad’ een 
inspiratiebron voor vele kunstenaars waaronder Jan en 
Charley Toorop, Else Berg, Harmen Meurs, Herman Heijen-
brock en Vincent van Gogh. 

In Kunsthal Helmond waren schilderijen, 
tekeningen en sculpturen van Meunier te zien 
omringd door kunst uit de museumcollectie Mens 
en werk en bruiklenen van Belgische tijdgenoten 
waaronder Pieter de Josselin de Jong, Jan 
en Charley Toorop, Anton van Rappard, Suze 
Robertson, W.H. Mesdag, Herman Heijenbrock, 
Emile Thijsebaert, George Higuet, Edward 
Portielje, Léon Brunin, Camille Pissarro en A-Th. 
Steinlen. Sculpturen: onder andere Charles 
Octave Levy en Hildo Krop. In de filmzaal werd 
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TENTOONSTELLING  
‘DPR KOREA GRAND TOUR’

OPENING TENTOONSTELLING
‘THE FABRICATION OF THE IMAGE’ 
MARTIN FENNE
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‘Misère au Borinage’ (1934) van Joris Ivens 
getoond, over de werk- en leefomstandigheden 
van  mijnwerkers in de Borinage. De expositie 
is mede mogelijk gemaakt door de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten in Brussel, Panorama 
Mesdag, Belfius Bank (Brussel), Museum Hof van 
Busleyden in Mechelen, Patrick Derom Gallery 
(Brussel), Musée des Beaux-Arts (BAL) in Luik en 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Niets is wat het lijkt. Althans in Mixed Zone (10-09-2017 
t/m 18-02-2018). In de expositie in Kunsthal Helmond 
kon je als bezoeker kunst bekijken waarin (sub)culturen, 
gender, alter-ego’s, af- en herkomst en identiteit een rol 
spelen. Je zag er bijvoorbeeld schilderijen en foto’s van 
aanhangers van Feyenoord, een carnavalsvierder in een 
snackbar, een transgender in LA, een Robbie Williams die 
grimlacht tussen plassende politie agenten én van  
mensen uit diverse culturen die elkaar ontmoeten in de 
Helmondse volkswijk Leonardusbuurt.

In de tentoonstelling kon je werk bekijken van 
onder meer Rammellzee, Robert Combas, Frans 
Franciscus, Sven Kroner, Wim Delvoye, David 
Godbold, Martin Parr, Michael Wolf, Martijn van 
de Griendt, Justine Kurland, Steven Meisel en 
Philip-Lorca diCorcia. Speciale gasten waren 
de Helmondse kunstenares Tahné Kleijn en het 
Deens/IJslandse duo Laerke Kersten & Davið Már 
Gunnarson, die de culturele mix die Helmond 

vandaag is in een meeslepende soundscape 
omzetten. In een projectieruimte in de tentoon-
stellingszaal was de film ‘The Dust Channel’ (2017) 
te zien van de Israëlische kunstenaar Roee Rosen. 

 
Fantastisch om te zien! De foto’s die de Belgische Magnum 
fotograaf Carl De Keyzer (1958) maakte tijdens zijn reizen 
naar Noord-Korea in 2015 en 2017. Hij bezocht gedurende 
60 dagen meer dan 220 locaties in het meest geïsoleerde 
land ter wereld. In de tentoonstelling DPR Korea Grand 
Tour in Kunsthal Helmond (17-06- t/m 23-09-2018) zagen 
we de impact die macht heeft op het alledaagse leven. 
Tijdens zijn reizen wist De Keyzer binnen een beperkte tijd 
ten volle zijn capaciteiten te benutten. Nét even eerder of 
later afdrukken dan officieel de bedoeling was. Nét iemand 
in beeld brengen die officieel buiten beeld had moeten 
blijven. Of een combinatie van beeldelementen samen-
brengen die vragen oproepen bij de kijker. In zijn foto’s 
spreekt de absurditeit van deze nauwelijks te bevatten 
werkelijkheid die Noord-Korea heet.

In de filmzaal was de veelgeprezen documentaire 
‘Under the Sun’ (2016) te zien, van de Russisch-
Letse regisseur Vitaly Mansky, over het maken van 
een propagandafilm.

De éminence grise van de geëngageerde fotografie is de in 
het voormalig Tsjechoslowakije geboren Magnum fotograaf 
Josef Koudelka (Morovia, Tsjechië 1938). Zijn zwart-wit 
foto’s op uitzonderlijk groot formaat kon je bewonderen 

OPENING TENTOONSTELLING 
JOSEF KOUDELKA
‘INDUSTRIES’
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in Kunsthal Helmond in de tentoonstelling Josef Koudelka 
Industries (16-10-2018 t/m 27-01-2019).  
In het beeld speelt de fotograaf met alle mogelijkheden die 
hij heeft om een grote ruimte weer te geven. Landschaps-
vormen komen op je af of zuigen je de diepte in. Om de 
verwoestende werking van het landschap door de industrie 
kon je niet omheen, maar tegelijkertijd was het werkelijk 
waar genieten van de prachtige weergave en het spel dat 
Koudelka speelt met vormen. 

De expositie werd samengesteld door fotocu-
rator François Hébel voor de biënnale Photo/ 
Industria2017 in het Italiaanse Bologna onder 
auspiciën van Fondazione MAST en vond plaats in 
samenwerking met Magnum Photos Parijs.  

Kunst van beroemde kunstenaars als Karel Appel, Asger 
Jorn, André Masson en Barbara Hepworth toonden we in 
Kunsthal Helmond in de tentoonstelling Lyrische abstractie 
(22-09-2018 t/m 17-03-2019). Tevens een eerbetoon aan 
de Helmondse kunstenaar Bert Loerakker die in 2018 zijn 
zeventigste verjaardag vierde. Wat opvalt bij de kunst van 
Loerakker is zijn liefde voor het landschap. 

In de tentoonstelling was vooral werk uit de 
museumcollectie Roef-Meelker te zien,
zo genoemd vanwege de schenking aan het 
museum van de gelijknamige familie.

Al bijna een eeuw wordt er getrouwd in Kasteel Helmond. 
Hoe dit precies in zijn werk ging en wat er werd gedragen 
ontdekten de bezoekers van Kasteel Helmond in de 
tentoonstelling Voor elkaar gemaakt (13-01-t/m 21-10-
2018). Als kers op de (bruids)taart was er een prachtige 
bruidsjurk van Royal Dutch te zien beschikbaar gesteld 
door Vlisco, bekend van de kleurrijke Dutch wax die zo 
populair is in Afrika. Bijzonder aan de tentoonstelling  
was dat een groot aantal bruidsjurken en trouwfoto’s in 
leen werden gegeven door bruidsparen die ooit in het 
kasteel trouwden. 

De tentoonstelling kreeg subsidie van het 
Rabobank Coöperatiefonds omdat deze voor en 
door het publiek tot stand is gekomen.

GESCHONKEN,  
GERESTAUREERD EN UITGELEEND

Aan de prestigieuze overzichtstentoonstelling van de 
Nederlandse kunstenaar René Daniels leenden we in 2018 
vier schilderijen van Daniels uit, afkomstig uit de Heden-
daagse kunstcollectie. De werken waren te zien in WIELS 
in Brussel (2018-2019). Tevens bezocht de curator van het 
Museum of Fine Arts (MFA) in Boston ons museum om vier 
werken van graffiti kunstenaar Rammellzee te bekijken. 
Dit in het kader van een grote overzichtstentoonstelling 
in 2021-2022 bij MFA. Beeldend kunstenaar Sven Kroner 
schonk in 2018 een vroeg en groot werk uit zijn oeuvre, 

getiteld ‘Baggersee’ (1999) dat 320 x 280 cm meet.  
Met deze erbij heeft Museum Helmond vijf werken van  
deze kunstenaar in zijn bezit voor wat betreft de Heden-
daagse kunstcollectie. Opvallend aan de werken van 
Kroner in zijn vroege periode is dat hij alledaagse onder-
werpen schilderde waar menige hedendaagse kunstenaar 
aan voorbij ging: (bier)drinkende jongeren, kamperende 
toeristen, badende mensen aan een rivier. 

De Mens en Werkcollectie en collectie Stadshistorie zijn 
verder uitgebreid in 2018 met de volgende werken: drie 
foto’s van Magnum fotograaf Steve McCurry, foto’s van 
de buitenzijde van het kasteel (particuliere schenking 
Stadshistorische collectie), ets en tekening Peter Dillen 
(particuliere schenking Stadshistorische collectie), vijf 
foto’s uit de serie Bankrun (2015-2016) van de Nederlandse 
fotograaf Reinier Gerritsen en het schilderij ‘Roodververij 
te Haarlem (Haarlemse Katoenmaatschappij)’ van Anthon 
van Rappard (langdurig particulier bruikleen).

Ook schonk een nazaat van de laatste kasteelfamilie 
Wesselman van Helmond foto’s en andere voorwerpen  
die in 2019 zijn uitgezocht en vastgelegd. Deze nazaat,  
de Brit Mark Luis Earp, vond ze in zijn huis op de Britse 
Kanaaleilanden.

“Het zijn niet alleen familiefoto’s op en rond het 
kasteel, maar ook bijvoorbeeld van het kerkelijk 
huwelijk van freule Emilie in het protestantse 
kerkje in Helmond”, vertelt museumconservator 
Annemieke Hogervorst. “Ook bevindt zich tussen 
de foto’s een menukaart ter gelegenheid van de 
koperen bruiloft van het echtpaar Wesselman en 
De Jonge Van Zwijsbergen.”

Tevens is een historische brief uit 1811 geschonken en 
toegevoegd aan de Stadshistorische collectie. De brief is 
geschreven door kasteelheer Carel Frederick Wesselman 
senior aan zijn zoon die op dat moment in Parijs is om de 
aanleg van het kanaal door Helmond te bepleiten.  
De aanleiding van de brief is de begroting van het kanaal 
die Carel Frederick junior vergeten is mee te nemen. 
Aan bruiklenen (collectie Mens en Werk) zijn twee foto’s 
van Magnum fotograaf Edward Burtynsky in 2018 uitge-
leend aan de expositie ‘Workflow’ in Cultuurcentrum 
Sint-Niklaas in België. In Panorama Mesdag waren twee 
werken van Pieter Josselin de Jong te zien in de expositie 
‘Pieter Josselin de Jong, een vergeten meester’.  
Een werk van Peter Alma kon je bekijken in het Rijks-
museum (Amsterdam) in de expositie ‘Eyeopener, kunst-
handel M.L. de Boer.’ 

Aan Huis Doorn hebben we in 2018 een weegschaal voor 
brood (Stadshistorische collectie) uitgeleend voor de 
tentoonstelling ‘Tussen 2 vuren, het neutrale Nederland 
tijdens de Eerste Wereldoorlog.’
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In de Mens en Werk collectie waren een aantal werken aan 
restauratie toe, zoals ‘Stilleven met blaasbalg, hamer en 
hakmes’ van Peter Alma. Dit schilderij -olieverf op doek 
– is vakkundig behandeld door de Stichting Restauratie 
Atelier Limburg. Bij Restaura zijn twee werken van Hildo 
Krop gerestaureerd: ‘Pieter Jelles Troelstra, sculptuur van 
ceramiek’ en een voorstudie van ‘schip en aanbouw’. 

EEN TOEGANKELIJKE COLLECTIE

Om de collectie zoveel en zo goed mogelijk toegankelijk 
te maken voor het publiek, onderhouden we regelmatige 
contacten met een aantal specialisten op dit gebied.  
Zo is er samen met stadsarcheoloog Theo de Jong in 2018 
gewerkt aan de verbetering van de beschrijving van circa 
550 archeologische objecten uit de collectie Stadshistorie. 
Deze objecten zijn opnieuw onder de loep genomen en 
uitgebreid bekeken, ook in hun onderlinge samenhang. 
Hiermee is de beschrijving op een dusdanig niveau 
gebracht dat dit gepubliceerd is op de collectiewebsite 
van museumhelmond.nl. 

Voor een optimale digitale ontsluiting zijn in 2018  
wederom een groot aantal foto’s (+/- 200) gemaakt.  
Dit zijn kwaliteitsfoto’s op de website waarbij je mooi 
kunt inzoomen op details. Voorjaar 2018 is de huidige 
museumwebsite live gegaan. De website bestaat uit twee 
onderdelen: een aantrekkelijke ‘voorzijde’ in museum-
huisstijl waarop we het museumprogramma en praktische 

museuminformatie vermelden, en een collectiewebsite 
waarop een groot deel van de museumobjecten digitaal is 
ontsloten voor het publiek. De collectiewebsite valt qua 
beheer onder regie van de medewerker digitalisering.

Een greep uit de cijfers (bron, Google Analytics):

In de periode januari-december 2018 zien we dat de 
collectiepagina op de 6de plek staat van best bekeken 
pagina’s. In de periode januari-december 2018 zagen we 
ruim 8500 paginaweergaven, hiervan is ruim 5300 een 
unieke weergave. Het uitstappercentage lag met 15,5% 
lager dan het gemiddelde (26,12%). Het bouncepercentage 
(het percentage kliks wat maar 1 pagina bekijkt en dan 
afhaakt) was wat hoger met 46,6% dan het gemiddelde 
(42,01). Dit is deels te verklaren uit de overgang medio 2018 
van de vorige naar huidige museumwebsite. De huidige 
collectiewebsite is in sfeer en praktisch gebruik zodanig 
aangepast dat dit een positieve weerslag heeft op de 
cijfers in Analytics. 

“ Op de museumwebsite is sinds 
2011 een groot deel van de col- 
lectie in te zien door het publiek. 
Daarmee waren wij één van de 
eerste musea in Nederland die 
hun collectie digitaal ontsloten.”

PETER ALMA,  
‘STILLEVEN MET BLAASBALG,  
HAMER EN HAKMES’, 1918
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Kinderen, 
dé toekomst

Museum Helmond stimuleert leerlingen al op jonge  
leeftijd om op eigen wijze naar kunst te kijken en van 
cultuur te genieten. Dat doen we onder begeleiding  
van professionals. Inmiddels heeft het museum een lang- 
jarige reputatie opgebouwd op dit gebied. We weten uit 
ervaring en uit onderzoek dat een bezoek aan ons museum 
een verrijking kan zijn voor de leefwereld van kinderen en 
jongeren. Bovendien, ‘jong geleerd is oud gedaan’.  
Kom je op jonge leeftijd in aanraking met kunst en cultuur 
dan is de kans groot dat je uit eigen beweging op volwassen 
leeftijd vaker musea gaat bezoeken. 

“ Kinderen van nu zijn de museum-
bezoekers van de toekomst”

Het Kunstmenu op school is een mooie verrijking voor 
leerlingen om in aanraking te komen met kunst en cultuur 
bij Museum Helmond. Voor groep 5 en 6 van het basison-
derwijs verzorgen we een leuk en leerzaam programma dat 
overwegend positief werd ontvangen in 2018. Het aanbod 
voor het Kunstmenu sluit aan bij reguliere tentoonstel-
lingen in Kunsthal Helmond, of bij het kasteelverhaal en 
de wisseltentoonstelling in Kasteel Helmond. Een project 
bestaat bijvoorbeeld uit een voorbereiding op school, een 
bezoek aan de tentoonstelling en een activiteit. Het bezoek 
met activiteit duurt 60 tot 90 minuten afhankelijk van de 
aard van het project, de voorbereidingstijd op school 1 uur.

Meedoen met dit Kunstmenu is niet alleen leuk en 
leerzaam, het is ook nog eens lucratief want het biedt een 
gegarandeerde afname van 50 tot 60 schoolgroepen.  
En steeds meer scholen van buiten Helmond maken 
gebruik van het vrije aanbod. Naast basisschoolleerlingen 
verzorgt het museum ook het aanbod voor leerlingen uit  
de tweede klas van het voortgezet onderwijs. 

In 2018 bezochten leerlingen van 19 klassen de fotografie-
tentoonstelling Industrial Landscapes, over het werk van 
Magnum fotograaf Josef Koudelka.  

Aansluitend voerden zij een foto opdracht uit waarbij zij 
de foto's uit de expositie als inspiratiebron gebruikten. 
De leerlingen fotografeerden de omgeving van Kunsthal 
Helmond op basis van de klassieke beeldelementen uit de 
fotografie; perspectief, standpunt en compositie.  
Het project werd begeleid door een rondleidster van het 
museum en een vakdocent fotografie. 

Naast leerlingen die naar ons museum gaan in het kader 
van het Kunstmenu, waren er tevens schoolbezoeken in 
2018 in het kader van het vrije aanbod. Leerlingen deden 
in dit geval mee met een rondleiding in Kunsthal Helmond 
of in Kasteel Helmond, een speurtocht in middeleeuwse 
outfit of kregen kunstkijkles.

De scholen zijn in het algemeen positief over het museum-
aanbod, al wisselt de afname van het Kunstmenu per 
school en per jaar. Zo hebben het Vakcollege en de Jan van 
Brabant Deltaweg in 2018 geen gebruik gemaakt van het 
aanbod in het Kunstmenu. Niet meedoen heeft meerdere 
reden, soms kan een school het organisatorisch niet 
geregeld krijgen, soms is het aanbod minder in trek.  
Dus wij zijn blij met het Kunstmenu!
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SCHOLIEREN IN ACTIE
FOTOGRAAF: FOTOSTUDIO5700.NL
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Kom meedoen

Ieder jaar organiseert Museum Helmond (nieuwe) activi-
teiten voor een breed publiek. Dit programma is laagdrem-
pelig van karakter, voor alle leeftijden en verschillende 
doelgroepen (gezinnen, families, kunst- en erfgoedlief-
hebbers) en sluit aan bij het tentoonstellingsaanbod.  
Met een veelzijdige programmering streven we ernaar 
zoveel mogelijk mensen te bereiken, verrijken, inspireren 
en enthousiasmeren om niet één keer maar veel vaker een 
bezoek te brengen aan ons prachtige museum. 

“ Onze boodschap aan het grote 
publiek: een bezoek aan  
Museum Helmond is een unieke en 
bijzondere ervaring, en blijft je een 
leven lang bij.”

In 2018 zagen we een toename van het aantal events, dat 
heeft onder meer te maken met de groei en ontwikkeling 
die het museumteam momenteel doormaakt.  
Activiteiten dragen onder meer bij aan de betrokkenheid 
van bezoekers bij het museum. In dat kader is een nieuw 
Evenementenplan ontwikkeld met focus op de stip op de 
horizon: waarheen gaan we via welke middelen  
en activiteiten. In totaal kwamen ruim 13.000 bezoekers  
af op onze publieksactiviteiten in 2018. 

-  Nieuwjaarsbijeenkomst voor  
Museumvrienden

-  Interview met Magnumfotograaf  
Carl de Keyzer

-  Opening Tentoonstelling  
‘DPR Korea Grand Tour’

- Vaderdag
- Moederdag
- Opa en Omadag
- Brabant Nacht
-  Opening tentoonstelling ‘Joseph 

Koudelka - Industrial landscapes’

- Kom paaseieren zoeken
-  Doe mee met de Nationale Museumweek
- Trouwen voor 1 dag
- Lentekasteel Helmond
- Landelijke dag van het kasteel
- Middeleeuwse bruiloft
- Zomerkasteel Helmond 
- Workshops voor kinderen 
- Open monumentendagen
- Herfstkasteel Helmond
- Nacht van Cultuur
- Winterkasteel Helmond

Een greep uit het  
activiteitenaanbod: 
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Trouwen voor 1 dag
Je mag trouwen met wie je maar wil, hoe mooi is dat. 
Dit evenement dat plaatsvond tijdens de Nationale 
Museumweek (april) trok veel bekijks uit Helmond en regio, 
en was een activiteit bij de tentoonstelling ‘Voor elkaar 
gemaakt’. Dankzij steun van Rabobank Helmond werd deze 
bijzondere dag financieel mogelijk. 

Middeleeuwse bruiloft
Het lijken de middeleeuwen wel: een middeleeuws 
huwelijk vindt plaats op het bordes van het kasteel op het 
binnenplein. Kinderen maken suikerbrood en liefdesdrank, 
er wordt geserveerd en geproost. In 2018 was speciaal 
voor ‘Landelijke dag van het kasteel’ een samenwerking 

opgezet met acteurs, professionele troubadour en een 
middeleeuws cateringbedrijf. Mede mogelijk gemaakt met 
subsidie van het Rabobank Coöperatiefonds.

Seizoenskastelen
Kasteel Helmond vormt in de schoolvakanties een 
authentiek decor voor een ideaal dagje uitje in de vorm van 
de vier seizoenskastelen: Zomerkasteel Helmond, Herfst-
kasteel Helmond, Winterkasteel Helmond en Lentekasteel 
Helmond. De programmering was ook in 2018 speciaal 
afgestemd op het seizoen en trok families en gezinnen, 
afkomstig uit stad en regio en het land (waaronder gasten 
van recreatieparken uit de omgeving). Ook bezocht een 
groot aantal VIP kaarthouders van de BankGiro Loterij 
de zoldertour ‘Kasteel in Brand!’ Deze tour gaat over de 
waargebeurde kasteelbrand in 1549 en over spannende 
intriges en complotten, want nog altijd is niet duidelijk hoe 
de brand ontstond. In de zomer van 2018 werd het kasteel 
‘behangen’ met gezellige zomerse taferelen, in de winter 
verrijkt met sfeervolle winterversieringen. We werkten 
tevens samen Schaatsbaan Helmond: voor een mooi prijsje 
kon je schaatsen en het Winterkasteel bezoeken. Nieuw 
en succesvol was de lampionnentocht door een sfeervol 
verlicht Winterkasteel, dat was genieten.

DE VERHALENVERTELLER VERTELT 
TIJDENS WINTERKASTEEL HELMOND
FOTOGRAAF: FOTOSTUDIO5700.NL

TENTOONSTELLING  
‘VOOR ELKAAR GEMAAKT’
FOTOGRAAF: WILLEKE MACHIELS
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Monument in de spotlichten
Gratis geopend was het museum tijdens Open Monumen-
tendag. Er waren in het kasteel diverse activiteiten te doen 
voor families, gezinnen en erfgoedliefhebbers.  
Van een mini-expositie over archeologie tot middeleeuwse 
spellen en speurtochten. Het thema in 2018 was ‘Proeven 
van Europa’ en speciaal hiervoor werden lekkere kasteel-
hapjes uitgedeeld onder bezoekers. Het vergroten van  
de publieksaandacht voor een monument als Kasteel 
Helmond is reden voor ons om deel te nemen aan dit 
landelijke event.

Week voor de Ouderen
Vier dagen lang bezochten groepen ouderen die beperkt 
mobiel zijn in 2018 Kasteel Helmond. We streven een 
inclusief museum na, en dat betekent dat we ook aandacht 
op maat geven aan groepen bezoekers die een bepaalde 
zorg nodig hebben. 

Nacht van Cultuur
Dé culturele nacht van Helmond werd ook in 2018 georga-
niseerd door de vijf Helmondse kunst- en cultuurinstel-
lingen: de Cacaofabriek, Het Speelhuis, Kunstkwartier 
Helmond, Bibliotheek Helmond-Peel en Museum Helmond. 
Iedereen is welkom en kan gratis meedoen met een 
laagdrempelig, hip, gek, inspirerend, lekker en leuk 
programma. Doel: het vergroten van het culturele aanbod 
in de stad, het bevorderen van cultuurparticipatie en 
‘gewoon’ lekker samenwerken met elkaar.

“Wij kinderen en leiding van Scouting Esjeeka uit 
Tilburg hebben enorm genoten van het kasteel, de 
speurtocht, en de workshop. Een uitje dat ons kamp  
compleet maakt. Grote complimenten voor de service 
en enthousiasme van het personeel. Wij komen graag 
eens terug!” 

LEKKER KNUTSELEN  
MET HET GEZIN
FOTOGRAAF: FOTOSTUDIO5700.NL



JAARVERSLAG 2018 MUSEUM HELMOND

17

Kasteel (te) huur

Ja, ik wil
In Kasteel Helmond wordt al bijna 100 jaar getrouwd 
voor de wet. In de vele eeuwen van het bestaan van 
deze grootste waterburcht van Nederland, trouwden er 
voorname kasteelheren en dames van stand. Sinds de jaren 
twintig van de vorige eeuw wordt er ook het burgerhuwelijk 
gesloten. Vanwege dit historische feit, is er in 2018 een 
tentoonstelling aan gewijd, onder andere voor en door 
het publiek. Want een groot deel van de trouwjurken en 
persoonlijke trouwfoto’s die er te zien waren, werden 
tijdelijk beschikbaar gesteld door echtparen die ooit in het 
kasteel hun mooiste dag beleefden. Ook in 2018 trouwden 
er volop stellen, ruim 100. Kasteel Helmond is met recht 
sinds jaar en dag een populaire trouwlocatie.

Met de uitbreiding van het museumteam in 2017 met een 
coördinator publiekszaken, hebben de kasteelverhuringen 
en aanverwante horeca activiteiten in 2018 een vlucht 
genomen. De eeuwenoude en authentieke stijlzalen in 
Kasteel Helmond worden wekelijks verhuurd aan tal van 
bedrijven en organisaties. Maar ook worden er congressen 
en politieke vergaderingen gehouden in de authentieke, 
middeleeuwse waterburcht. Tevens vindt de jaarlijkse 
lintjesregen er plaats. 

LIZZY WON EEN BRUILOFT,  
EN TROUWDE IN HAAR VLISCO JURK  
MET SANDER 

‘HET KASTEELVERHAAL’ IN
KASTEEL HELMOND
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Het team van Museum Helmond bestond in 2018 uit 10,85 
fte, dat zijn 13 betaalde medewerkers in vaste dienst.  
Zij zijn formeel ‘ambtenaar’ en maken deel uit van de 
afdeling Museum Helmond van de gemeente Helmond. 
De museumfuncties worden bijna altijd ingevuld door 1 
persoon, dat wil zeggen er is een directeur,  
een conservator (2 in totaal, verantwoordelijk voor 3 
museumcollecties), een coördinator Educatie, een coördi-
nator Marketing, Pers en Communicatie, een coördinator 
Publieksactiviteiten, een collectieregistrator, een boek- 
houdkundige en zo verder. De balans tussen de beide 
geslachten: circa 60% is vrouw en 40% man. 

Vrijwilligers
Een museum anno nu heeft praktisch geen bestaan zonder 
de welkome hulp van mensen die vrijwillig meehelpen, 
tegen een kleine vergoeding. Zo dragen in 2018 ruim 40 
vrijwilligers hun unieke steentje bij aan de dagelijkse 
bedrijfsgang. Zij verrichten baliewerkzaamheden in Kasteel 
Helmond en Kunsthal Helmond, geven rondleidingen aan 
het publiek, werken als suppoost of ondersteunen in de 
museumwinkel en -horeca en bij tentoonstellings- 
openingen. In 2018 is er meer structuur gekomen in het 
balietoezicht. Ook zijn de voorbereidingen gestart voor 
een vernieuwde aanpak om in toenemende mate te werken 
met professionele museumdocenten. Dit vloeit voort uit 
nieuwe randvoorwaarden die bijvoorbeeld het  
onderwijs stelt.

Betaalde krachten
Daarnaast waren bij Museum Helmond in 2018 zo’n 24 
medewerkers aan het werk waaronder weekendwerkers  
en betaalde krachten die zijn ingehuurd via Reïntegratie- 
bedrijf Senzer. Een aantal van hen is al jaren bij ons 
werkzaam en een toegewijde steun en toeverlaat.

Stagiaires en starters
Traditiegetrouw vinden stagiaires en starters een leuke 
en leerzame plek bij ons museum. Veelal op het vlak van 
tentoonstellingen vervullen bijvoorbeeld net afgestu- 
deerde kunsthistorici hun rol als junior conservator.  

 
Maar ook stagiaires vanuit communicatieopleidingen of 
vanuit het onderwijs komen langs voor een studieop-
dracht. In 2018 heetten we de net afgestudeerde kunst-
historica Sophie Beekelaar welkom. Zij vervulde de rol 
van junior conservator en richtte de trouwtentoonstelling 
in Kasteel Helmond in. Ook maakte ze een handleiding 
voor collega’s van de technische dienst voor het opzetten 
en installeren van het complexe kunstwerk ‘Cannonball 
heaven’ (2011) van de Brits/Afrikaanse kunstenaar  
Yinka Shonibare. 

Hart voor 
de zaak 

CANNONBALL HEAVEN, TENTOON-
STELLING ‘CALL TO ACTION’ (2019)
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Baten 
en lasten

 Gerealiseerd Begroot

Entree € 173.549 58.746
Museumwinkel 44.822 17.266
Overig 32.755 13.882
Vereniging Rembrandt /
Lucas Gassel 10.000 10.000
Collectie 1.752 -
Verhuur kasteel 57.239 22.876
Museumhoreca 52.016 -

Totaal 372.133 122.770

   
Personele uitvoering 747.804 856.978
Inhuur personeel 375.841 212.350
Bestuur- en administratie 26.206 22.940
Huisvesting Kasteel Helmond 43.621 43.621
Huisvesting Kunsthal Helmond 79.989 127.970
Kapitaallasten 161.210 178.975
Exposities en evenementen 304.483 170.002
Voorbereiding expo Lucas Gassel 69.993 70.000
Verzekeringen 50.794 50.794
Collectie en depot 19.061 61.369
Museumwinkel 34.487 9.476
Verhuur kasteel en huwelijk 24.055 22.877
Nieuwe kasteelpresentaties 277.256 232.000
Museumhoreca 26.695
Bezuinigingstaakstelling   -67.500

Totaal 2.241.495 1.991.852

BATEN 

LASTEN


