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Een woord vooraf

Het jaar 2020 was een memorabel jaar. Om andere 

redenen dan wij vooraf voorzien hadden. Museum Helmond 

zou in 2020 zijn meest ambitieuze tentoonstelling ooit 

presenteren: Lucas Gassel van Helmond, Meester van het 

landschap. Een prachtig en geslaagd project waar wij nog 

vele decennia met trots op terugkijken. Maar bovenal werd 

2020 memorabel door de covid-19 pandemie. Afgelopen 

jaar gaf het museumteam vorm aan de eisen die de 

nieuwe onzekere situatie aan ons stelden. Zowel facilitair, 

bedrijfsmatig als inhoudelijk werd het een jaar van snelle 

en noodzakelijke adaptie. Om bezoekers betrokken, de 

werkgelegenheid gaande en het museum zowel kwalitatief 

inhoudelijk als financieel gezond in de vaart te houden. 

Dat was geen sinecure en ik wil dan ook beginnen met een 

woord van dank. Aan de medewerkers van het museum 

die creatief en innovatief de ruimte zochten in de nieuwe 

werkelijkheid, of soms geduldig een pas op de plaats 

maakten. Aan onze bezoekers, die ondanks de maatregelen 

bleven komen. En al onze partners en financiers. Het 

museum kende in 2020 een grote bron van fondsen en 

subsidiegevers die hun steun en vrijgevigheid combineerden 

met coulance en een vertrouwen gevend partnerschap. 

Het inhoudelijk programma van 2020 stond als een huis. 

Mooie exposities van goede kunstenaars droegen bij aan 

onze ambities kunst en erfgoed op toegankelijke wijze 

aan het publiek te presenteren. Een ondersteunend 

educatie – en activiteitenprogramma omlijstte de grote 

maatschappelijke rol die het museum voor zichzelf ziet. 

In 2020 kwam Lucas Gassel ‘thuis’. De grote monografische 

tentoonstelling Lucas Gassel van Helmond - Meester van 

het landschap presenteerde voor de eerste keer het 

leven en werk van de zestiende-eeuwse kunstenaar Lucas 

Gassel, die uit de omgeving Helmond afkomstig is. Een 

ambitieus project waarmee een team van professionals een 

belangrijke kunstenaar de aandacht gaf die hij verdient. 

Museum Helmond stelde zich ten doel om in 2020 voor 

het eerst zoveel mogelijk van zijn oeuvre bijeen te brengen 

middels nationale en met name internationale bruiklenen en 

slaagde hier in. 

De herinnering aan de Lucas Gassel expositie is bitterzoet. 

Wat was het een bijzonder project om aan te werken en 

wat ging alles goed totdat het ontzettend mis ging, met 

een lockdown vijf dagen na de opening. Toch kijken we met 

trots en dankbaarheid terug op een uniek project in een 

heel bijzonder jaar. Hoewel covid-19 ons voor onbekende 

uitdagingen heeft gesteld zijn we ook blij met alles wat 

er wél is gelukt. Dan denk ik aan het kunsthistorisch 

onderzoek, de catalogus, de tienduizenden online 

bezoekers, en de geslaagde verlenging. Een bijzondere 

vormgeving, een uitgebreid rand- en marketingprogramma 

droegen bij aan een mooi eindresultaat dat een breed 

publiek aansprak en hoog werd gewaardeerd. We zijn veel 

dank verschuldigd aan de vele bruikleengevers, fondsen 

en subsidiegevers en partners in dit bijzondere project, 

waaronder de Stichting Lucas Gassel. 

Door de omvang en het ongekende ambitieniveau is de 

tentoonstelling over Lucas Gassel een veelbesproken 

onderdeel van onze terugblik op 2020. Het is een 

kenmerkend project voor een museum dat voortdurend 

ambitieus werkt aan de eigen ontwikkeling. We leren en 

groeien. Die hang naar kwaliteit en vooruitgang zie je 

terug in alle aspecten van het museum. Topfotografen 

Mitch Epstein en Harry Gruyaert toonden hun werk 

respectievelijk in de grote Caratzaal van de Kunsthal 

Helmond. De eerste Nederlandse overzichtstentoonstelling 

van Gruyaert verdiende een grote opening die omwille van 

de maatregelen helaas achterwege bleef. Niettemin wisten 

we in de korte tijd dat de expositie in 2020 te zien was 

duizenden bezoekers op de been te brengen. 

Met de herinrichting van Kasteel Helmond in 2016 hebben 

we ons tot doel gesteld ook steeds ruimte te houden voor 

nieuwe accenten en wisselende projecten. De invulling 

van de wisselexpositie in het kasteel gebeurde in 2020 

door de Nederlandse kunstenares Christie van der Haak. 

Zij vertaalde de bijzondere geschiedenis van keizerin 

Maria van Brabant naar een rijke én kleurrijke expositie. 
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Tevens dragen we zorg voor continue verbetering van de 

kasteelpresentaties, uitbreiding en scherpen we ons aan 

de feedback van onze bezoekers.  Hartverwarmend bleek 

dan ook de toekenning van de landelijke Museumkids Award 

2020-2021. Een kroon op ons werk! Deze erkenning zagen 

we tevens terug in de bezoekerscijfers van het kasteel 

die, binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen, 

ongekend hoog waren. Vakantiegangers in eigen land, maar 

ook veel bezoekers uit de eigen regio wisten de weg naar 

het kasteel te vinden. Storytelling door acteurs en gidsen 

bleek een gewaardeerd en succesvol experiment wat we 

zeker zullen doorzetten in komende jaren. De steun van het 

Kickstart Cultuurfonds om de kasteelroute om te leggen via 

de bel-etage schept hiertoe veel mogelijkheden. 

De maatregelen en zorgen rondom de coronapandemie 

vroegen veel van onze aandacht. Toch was er ook voldoende 

ruimte om vooruit te kijken. 

Het museumteam gaat voorwaarts en neemt de unieke 

ervaringen uit 2020 met zich mee. Met veel vertrouwen 

en werkplezier kijk ik uit naar komende jaren. Het team 

werkt aan een inclusief meerjarenprogramma dat de 

positie van Museum Helmond in de stad en maatschappij 

verder verstevigt. Daarbij horen ook toekomstbestendige 

locaties. Met name de Kunsthal verdient een meer open en 

toegankelijke uitstraling en noodzakelijke accommodaties. 

Museum Helmond wordt steeds mooier. 

2020, een memorabel jaar. Met daarin tegenslagen en vele 

onzekere momenten. Maar ondanks dat hebben we een 

mooi programma neergezet, met goede resultaten en de 

blik op de toekomst. Daarom: de trots overheerst. 

Marianne Splint,  Directeur Museum Helmond

Ondertekening van de lening toegekend door Brabant C die tevens een van de grootste subsidiegevers was van de tentoonstelling over Lucas 

Gassel. Naast Marianne Splint (museumdirecteur) Frans van Dooremalen, directeur-bestuurder Brabant C. Helemaal links Ad Snels van de Vereniging 

van Vrienden via welke de subsidie en lening werden aangevraagd.
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Durven groeien

Het aangaan van samenwerkingsverbanden en het 
‘durven groeien’ in de lobby op lokaal, regionaal en 
landelijk niveau, versterken de positionering van Museum 
Helmond. Zo plukken we steeds vaker de vruchten van 
het (structureel) binnenhalen van fondsgelden zoals in 
B5 verband, de vijf grootste gemeenten van Brabant. 
In de Museumvereniging zien we een belangrijke 
samenwerkingspartner. Zo is de museumdirecteur 
bestuurslid van deze landelijke branchevereniging.  
Onze inspanningen zijn mede het gevolg van een meer 
politieke bewustwording, die met een juiste inzet positief 
uitwerken op het museum als cultuurondernemer. 
Wie zaait die oogst! Zoals het befaamde spreekwoord luidt.

Het jaar 2020 is en blijft in alle opzichten een hoogst 

merkwaardig jaar. Een jaar dat we echt nooit meer gaan 

vergeten, en dat bij velen hoofdzakelijk de boeken in gaat 

als verdrietig, somber en verliesgevend. 2020 is het jaar van 

de corona uitbraak, van lockdowns en strenge maatregelen, 

en van ongelooflijke uitdagingen waar een ieder zowel in 

zijn privéleven als op zakelijk vlak vast mee te maken heeft 

gehad. Wat ons toch wel verbond is dat het ons allen betrof 

en aanging, wereldwijd. Geen uitleg nodig. 

Dat betekende zeker niet dat voor ons museum het een 

alleen maar dramatisch en ellendig jaar was. Voor ons is en 

blijft 2020 het jaar van het grootste museumproject ever: 

de unieke overzichtstentoonstelling van ‘onze’ zestiende-

eeuwse meester van het landschap Lucas Gassel van 

Helmond. Oorspronkelijk te zien in maart, moest deze met 

een droombudget tot stand gekomen tentoonstelling al snel 

de deuren sluiten vanwege de coronamaatregelen. Om als 

een geluk bij een ongeluk voor de volle drie maanden weer 

open te gaan in juni. Uiteraard coronaproof met anderhalve 

meter afstand, richtlijnen en een aangepaste routing. 

Ook lag op advies van de Museumvereniging de focus 

vooral op het trekken van bezoekers uit de regio, voor een 

eenduidige koers in lijn met de landelijke besluitvorming. 

Hoewel de omvangrijke marketingcampagne - gedragen 

door een enorm budget, het grootste ooit uit de historie 

van het museum - ook landelijk was ingericht, in het 

coronatijdperk maakten we een start met het afstemmen 

van de resterende campagnes op het verleiden van de 

regionale bezoeker tot een bezoek aan de tentoonstelling.

Wat waren onze bezoekers enthousiast toen de Gassel 

tentoonstelling weer open mocht! Wat kletsten en deelden 

zij volop op onze social media kanalen. Zo positief en zo 

ontzettend hartverwarmend. Nee, ons oorspronkelijke 

doel van minstens 25.000 bezoekers bleek niet haalbaar. 

Dat was best lastig te verteren. Anderzijds, ontdekten we 

dat een ander net zo belangrijk doel gehaald was: ervoor 

zorgen dat iedereen in Helmond en nabije omstreken 

de naam Lucas Gassel zou kennen na afloop van de 

tentoonstellingsperiode. 
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Aan de geluiden uit onze achterban, uit het publiek 

en de media te horen in combinatie met ons eigen 

gevoel en onze waarnemingen plus de resultaten uit het 

publieksonderzoek, kunnen we met recht zeggen dat Lucas 

Gassel een brand is geworden. Met hulp van Visit Brabant 

plaatsten we hem als belangrijke, Brabantse schilder naast 

wereldberoemde collega schilders als Jeroen Bosch en 

Vincent van Gogh. 

Nu de tentoonstelling alweer tot het verleden behoort, 

wil dat zeker niet zeggen dat we ook Lucas Gassel gedag 

hebben gezegd. Zo blijven we in nauwe samenwerking 

met Visit Brabant meebewegen met het oog op mogelijk 

nieuwe kansen voor interessante campagnes over Gassel. 

Bovendien is het door het museum aangekochte werk van 

Gassel ‘Landschap met het offer van Abraham’ in 2021 

te zien in de interactieve tentoonstelling De werkplaats 

van Lucas Gassel, een aanrader voor leerlingen en 

gezinnen en families. Onze eigen Lucas Gassel krijgt na 

de tentoonstelling een eigen plekje in een permanente 

opstelling over deze zestiende-eeuwse meester in Kasteel 

Helmond. 

METEN IS WETEN

Periodiek onderzoeken we waar onze bezoekers vandaan 

komen, bijvoorbeeld via postcodeanalyses. Dat gaat 

sinds 2019 geautomatiseerd via het kassasysteem. 

Ook organiseren we 1-2 jaarlijks publieksonderzoeken. 

We werken hiervoor samen met professionals van de 

onderzoeksafdeling van de gemeente Helmond, waarvan 

het museum formeel een afdeling is. 

Een van de voorwaarden van de grootste subsidiegever, 

Brabant C, was het uitvoeren van een publieksonderzoek 

onder bezoekers van de Lucas Gassel tentoonstelling. Ruim 

650 mensen gaven hun mening over diverse zaken, dat 

was een goede score en gaf een meer dan representatief 

beeld. Zo was de waardering een dikke 8,8 voor de 

tentoonstelling. Van de deelnemers aan het onderzoek 

wilde 97% de tentoonstelling aanbevelen bij anderen en 

45% gaf de hoogste score op de vraag of de expositie 

vernieuwend en onderscheidend was. De meeste bezoekers 

hadden van de tentoonstelling vernomen uit de regionale 

media. Op zich verrassend, want uit algemene onderzoeken 

blijkt vaak de museumwebsite de grootste bron van nieuws 

te zijn. Het gros van de bezoekers kwam uit Helmond 

en omgeving, best logisch aangezien het ging om een 

Helmondse zestiende-eeuwse meester. 

Museumdirecteur 

Marianne Splint 

(achtergrond), 

burgemeester Elly 

Blanksma (links), 

toenmalig Commissaris 

van de Koning Wim van der 

Donk, gastcurator Anna 

Koopstra (voorgrond) en 

conservator Annemieke 

Hogervorst (rechts) tijdens 

de opening in maart. 
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Ook interessant is dat 44% de naam van Lucas Gassel al 

enigszins kende voordat het bezoek aan de tentoonstelling 

plaatsvond. De marketingmachine was al in februari vol 

op stoom aan het geraken met landelijke tv campagnes, 

online en buitenreclame, een speciale NRC uitgave, 

advertorials en reportages in landelijke kunstvakbladen als 

Museumtijdschrift. 

Vanaf augustus 2020 zijn we gestart met een algemeen 

publieksonderzoek dat we een jaar door laten lopen. Wie 

een kaartje koopt, krijgt een dag erna een aftersalesmail 

met een link naar dit onderzoek. In dit onderzoek willen 

we te weten komen hoe mensen onze museumlocaties 

beoordelen. Opvallend is dat Kunsthal Helmond een 

hogere score (8,2) haalt de afgelopen maanden dan het 

kasteel (7,8). Mogelijk heeft dit te maken met de nieuwe 

fotografietentoonstelling die te zien is in de Kunsthal. 

Ook blijkt uit de resultaten van oktober en november dat 

de meeste bezoekers de Kunsthal bezoeken en 60% uit 

Brabant komt. Het algemene publieksonderzoek kunnen 

we periodiek aanvullen met nieuwe vragen. Zoals over de 

kasteelzoldertour, we merken dat deze nog onvoldoende 

bezocht wordt. Met de respons kunnen we mogelijk 

aanpassingen doen, bijvoorbeeld aan de positie ervan op 

de website of aan het intensiveren van informatie aan de 

balies. 

Tevens staat een onderzoek onder scholen in de regio op 

de planning. We willen te weten komen hoe de scholen het 

museumaanbod vinden, welke waardering zij geven en wat 

anders zou kunnen in hun ogen. Het doel is (meer) scholen 

te blijven interesseren voor het museale programma, met 

bij voorkeur een gegarandeerde afname.

De media en met name Omroep Brabant en het Eindhovens 

Dagblad hebben tientallen filmpjes en artikels gepubliceerd 

over Lucas Gassel, we hebben de journalisten bewust het 

project van dichtbij laten meemaken. Zij deden verslag 

van verhalen voorafgaand aan de expositie, ook over de 

stichting Lucas Gassel die samen met het museum en de 

stad werkte aan een stadsbreed programma. Hoogtepunt 

was bovendien dat Omroep Brabant verslag deed in het 

nieuwsjournaal toen het aangekochte werk van Gassel 

bij restauratieatelier SRAL in Maastricht deskundig onder 

handen werd genomen. Ook het nationale NOS heeft 

verslag gedaan van de tentoonstelling. Maar ook landelijke 

dagbladen als NRC besteedden aandacht aan de Lucas 

Gassel tentoonstelling.

Tentoonstelling 'Lucas Gassel van Helmond - Meester van het landschap'
Mening van de bezoekers Informatie van IVA - Analyse en Intelligence , augustus 2020

Bezoekers van Museum Helmond zijn positief over de tentoonstelling 'Lucas Gassel van Helmond - Meester van het landschap'.
De tentoonstelling wordt door bezoekers gewaardeerd met een 8,8. Men is erg te spreken over de kwaliteit van de tentoonstelling. Vier op 
de 5 respondenten is zeer positief verrast of vindt de tentoonstelling leuker dan verwacht. Meer dan de helft van het aantal respondenten 
vindt de tentoonstelling (erg) vernieuwend, ruim twee derde (erg) onderscheidend. Bijna alle respondenten zijn zeker van plan om de 
tentoonstelling bij anderen aan te bevelen.

Uitstekend
Goed

Voldoende
Onvoldoende

Slecht
Weet niet

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Wat vind je van de kwaliteit van de tentoonstelling?

Zeer positief verrast
Leuker dan verwacht
Wat ik had verwacht

Valt wat tegen
Zeer negatief verrast

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Voldeed de tentoonstelling aan je verwachtingen?

8,8

In hoeverre vind je de tentoonstelling vernieuwend en onderscheidend ten opzichte van 
andere culturele activiteiten die plaatsvinden in Helmond en/of Noord-Brabant?

Vernieuwend Onderscheidend

14%

44%
38%

22%

46%

27%

14%

46%

22%

Uit regionale media

Uit landelijke media

Via website van Museum Helmond

Via website lucasgassel.museumhelmond.nl

Via toeristische informatie (het VVV)

Anders

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hoe kwam je op het idee om naar de tentoonstelling te gaan?

Wat is je voornaamste reden om de tentoonstelling te bezoeken?

Kunst / cultuur van internationaal niveau
Om iets nieuws te ontdekken / leren

Dagje / avondje uit (met vrienden / familie)
Afkomst van de schilder

Zakelijk / professioneel bezoek
Interesse in kunst en geschiedenis

De sfeer
Anders

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Lucas Gassel was dé meester van het landschap van de zestiende eeuw.  Museum Helmond presenteerde van 1 juni t/m 30 augustus de eerste grote overzichtstentoonstelling van zijn werk met bruiklenen uit 
Europese musea, maar ook uit de Verenigde Staten en Mexico. Om deze tentoonstelling mogelijk te maken, heeft Museum Helmond subsidie ontvangen van Stichting Brabant C,  een investeringsfonds voor 
kunst- en cultuurprojecten. Voorwaarde voor deze subsidie was o.a. een publieksonderzoek onder bezoekers van de tentoonstelling. Gemeente Helmond heeft het onderzoek in eigen beheer uitgevoerd volgens 
de richtlijnen van Stichting Brabant C. Bezoekers kregen direct na hun bezoek aan de tentoonstelling per e-mail een uitnodiging om hun mening te geven. In totaal hebben 657 bezoekers de digitale vragenlijst 
ingevuld. Deze factsheet geeft de resultaten weer.   

Kende je het werk van Lucas Gassel vóór je bezoek aan de tentoonstelling?

97% van de respondenten zegt de tentoonstelling
te gaan aanbevelen aan anderen.
 
90% van de respondenten denkt absoluut zeker/ 
(zeer) waarschijnlijk vaker andere vormen van 
cultuur te gaan bezoeken na het bezoeken van de 
tentoonstelling.

Erg vernieuwend / erg onderscheidend
Vernieuwend / onderscheidend
Neutraal
Niet vernieuwend / niet onderscheidend
Helemaal niet vernieuwend/ helemaal niet 
onderscheidend

 

Kunst en cultuur van internationaal niveau voornaamste reden om tentoonstelling te bezoeken
Slechts een zesde van de respondenten kende het werk van Lucas Gassel al. Een kwart van de respondenten is door 
de regionale media of via kennissen/vrienden op het idee gebracht om naar de tentoonstelling te gaan. Daarnaast 
hebben lokale / landelijke media  en de website van Museum Helmond een belangrijke rol hierin gespeeld.

16%
 

40%
 

44%
 

Ja, ik kende \zijn werk al
Ik had wel eens van Lucas Gassel gehoord, maar kende 
zijn werk niet
Ik kende Lucas Gassel niet voordat ik over hem las en 
hoorde bij Museum Helmond
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Ons museum kreeg daarnaast ook aandacht in het 

Jeugdjournaal in december, toen Museum Helmond 

werd gekozen tot leukste museumuitje voor kinderen en 

jongeren. De museuminspecteurtjes gaven maar liefst een 

9,3 aan ons museum! De eretitel van Kidsproofmuseum 

geldt heel 2021, en leverde al direct in het eerste weekend 

na onthulling vele extra bezoekers op. Museumkids.nl valt 

onder de brancheorganisatie de Museumvereniging en kent 

op landelijke schaal een uitgebreide fanbase en achterban. 

LET’S GO ONLINE

2020 was ook het jaar waarin we kozen om het museum 

(qua zichtbaarheid) structureel sterker online te 

profileren. We zien onze online kanalen met name als extra 

ondersteuning voor het fysieke museumprogramma. Onze 

social media kanalen dienen dan ook als fanbase op de 

eerste plaats, en als een plek om te delen, informeren, 

inspireren en te enthousiasmeren. Samen met Afdeling 

Online, een club vol enthousiaste en bewogen jonge 

mensen die alles weten van online marketing, hebben we 

periodiek Google Adverts weggezet en advertenties op 

Facebook geplaatst. Daartoe maakten we rapportages 

om door te meten en contentschema’s met diverse 

onderwerpen zoals filmpjes, kleurwedstrijden en kijk- en 

luistercampagnes over Lucas zijn werken. 

Ook de Lucasdag, waar honderden mensen zich via de 

digitale weg voor inschreven (als je naam Lucas was), was 

een van de leuke acties. Vanwege de coronamaatregelen 

moesten we deze publieksactie anders inrichten, wat 

uiteindelijk minder succesvol bleek. Ook kwamen de 

vloggers van Thuismuseum.nl, ook wel My Daily Shot of 

Culture, langs om op eigen wijze verslag te doen over 

de tentoonstelling van Lucas Gassel. Zo leuk! Zij hebben 

tijdens de lockdowns veel volgers gerealiseerd voor hun 

bezoeken bij tal van musea.

Gelukkig hadden we in 2019 de keuze gemaakt om online 

ticketing in 2020 aan te bieden. Dit kon mogelijk gemaakt 

worden in het kader van de grote overzichtstentoonstelling 

over Lucas Gassel. Hiervoor zijn we een samenwerking 

aangegaan met Global Ticket, een bekende partij in 

museumland. Online ticketing is een handig middel om 

de databank van het museum verder uit te breiden: via 

aftersalesmails kunnen we bijvoorbeeld gemakkelijker 

publieksonderzoeken uitvoeren met meer kans op hogere 

respons. Maar bovenal bleek het hebben van online 

ticketing toch wel een gouden greep te zijn in 2020, 

hierdoor konden we de kaartverkoop efficiënt inrichten ten 

tijde van de coronamaatregelen.

Museumdirecteur 

Marianne Splint bij 

de uitreiking van de 

Kidsaward 2021, links 

Miriam Moll directeur 

Museumvereniging.
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TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN

We zien ook in 2020 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. Via 

betaalde advertorials bestaat tevens de mogelijkheid om 

een persbericht of artikel op te laten nemen. We weten 

uit onze data dat deze aanpakt werkt, dat bezoekers uit 

de omgeving via deze wijze van de bepaalde activiteit of 

tentoonstelling hebben vernomen. Ook de inzet van de 

plaatselijke fietskoerier werpt zijn vruchten af, ondanks 

de coronamaatregelen waren er in 2020 voldoende 

zichtlocaties in Helmond en omgeving, of pasten we onze 

strategie hierop aan. Inmiddels spreekt het museum 

steeds vaker nieuwe doelgroepen aan zoals de minder 

mobiele museumbezoeker die een museumbezoek ook 

aangrijpt om anderen te ontmoeten. Dit aanboren van 

nieuwe doelgroepen gebeurt bijvoorbeeld middels stadse 

verbanden als het HART samenwerkingsverband waarin 

zowel het museum, Het speelhuis (stadsschouwburg), 

De Cacaofabriek (o.a. poppodium, filmhuis en 

verzamelgebouw), Kunstkwartier en Bibliotheek Helmond-

Peel vertegenwoordigd zijn. Samen investeren de partners 

in een medewerker die actief de verbinding opzoekt op het 

gebied van cultuur en welzijn. Het meerjarenprogramma 

Buitengewoon Museum Helmond startte eveneens in 

2020. Als startsein voor een toegankelijk museum voor 

iedereen, zoals voor mensen met bijvoorbeeld een slecht 

zicht en gehoor. Daartoe worden fondsen aangeboord om 

bijvoorbeeld de museumprogrammering aan te passen voor 

toegankelijkheidsdoelen. 

LUCAS

MUSEUMHELMOND.NL

 1 juni  t/m 
30 augustus

LUCAS

MUSEUMHELMOND.NL

LUCAS

Bekijk 
het landschap  
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Adres
Kunsthal Helmond
F.J. van Thielpark 7
5707 BX Helmond

Openingstijden en bezoek
Museum Helmond is in de periode 1 juni t/m 30 augustus 
dagelijks open van 10.00-17.00 uur, ook op feestdagen.  
Op maandag is het museum gesloten. Deze tentoonstelling is 
te zien in Kunsthal Helmond, een locatie van Museum Helmond.

Kaartverkoop
Voor de expositie geldt een toeslag van €2,50. Tickets 
zijn online verkrijgbaar via lucasgassel.museumhelmond.nl. 
Reserveer op tijd, voorafgaand aan je bezoek. Voor groeps-
bezoeken en arrangementen neem contact op met 
sales@museumhelmond.nl.

Activiteiten
Tijdens de tentoonstellingsperiode kun je deelnemen 
aan verschillende activiteiten bij Museum Helmond 
en in de stad.

Mis niets en bezoek voor meer informatie en tickets  

 lucasgassel.museumhelmond.nl

Met dank aan:

MUSEUMHELMOND.NL

1 JUNI    30 AUGUSTUS 2020

Lucas Gassel van Helmond
Meester van het landschap
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De schilderijen, tekeningen en prenten van Lucas Gassel 
komen naar Helmond!

Van 1 juni tot en met 30 augustus 2020 is de eerste 
overzichts-tentoonstelling van deze zestiende–eeuwse 
meester van het landschap te zien in Museum Helmond. 
Bruiklenen uit de hele wereld komen er samen: van België 
tot Spanje en van Mexico tot de Verenigde Staten.

MUSEUM HELMOND /
KUNSTHAL HELMOND
F.J. VAN THIELPARK 7

5707 BX HELMOND

TELEFOON +31 492 587 716

Ruimte voor het landschap
In de zestiende eeuw is Lucas Gassel (ca 1488-1568/69)  
een bekend en succesvol schilder en tekenaar. Kenmerkend  
voor zijn werk is een Bijbels verhaal in de voorgrond terwijl  
in de verte zich een weids en bergachtig landschap uitstrekt. 
Door de tijd heen nemen zijn landschappen steeds meer  
ruimte in. Lucas bevolkt ze met boerderijen, dorpjes, kastelen  
en paleistuinen, rivieren met scheepvaart, mensen en dieren.

Ontrafel de geschiedenis
Over zijn leven is tot op heden weinig bekend. Zijn vader is 
schilder in Helmond en waarschijnlijk vertrekt Lucas kort na 
het begin van de zestiende eeuw naar Antwerpen — toen een 
belangrijke kunststad in het zuiden van het Hertogdom Brabant 
waar Helmond ook deel van uitmaakte. Later woont Lucas in 
Brussel waar hij overlijdt. Na zijn overlijden wordt hij, als een 
belangrijke schilder van zijn tijd, vermeld in vooraanstaande 
kunsthistorische bronnen.

Kom ook en geniet van het landschap door de ogen 
van deze meester. Een unieke kans om zijn bijzondere 
werken samen te zien, voor de eerste keer ooit!
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Ook wordt een van de belangrijkste infokanalen van het 

museum, de website, doorgelicht en doorontwikkeld. 

Niet alleen in het kader van toegankelijkheid maar ook in 

het licht bezien van de Europese richtlijnen WCAG (Web 

Content Accessibility Guidelines). Deze doorontwikkeling 

vindt met ondersteuning van de gemeente Helmond plaats. 

DE CIJFERS OP EEN RIJ

Een greep uit onze cijfers, van bezoek offline èn online:

Bezoekers die langs kwamen

Het jaar 2020 werd door de maatregelen rondom 

covid-19 natuurlijk het jaar van het digitale bezoek. 

Duizenden mensen wisten we te bereiken middels het 

online programma en de media. Gelukkig was er tussen 

de lockdowns door ook nog ruimte voor fysiek bezoek. 

Ruim 33.000 bezoekers kwamen langs, waarvan 12.000 

volwassenen en zo’n 1400 kinderen met een Museumkaart. 

Als gevolg van de diverse lockdowns komen we tot een 

minder gunstig beeld ten aanzien van de bezoekcijfers in 

vergelijking met voorgaande jaren. Overmacht dus. 

Bijna 2000 online tickets hebben we in 2020 gerealiseerd. 

Door de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen 

tussen de lockdowns door, werd online kaartverkoop 

tijdelijk verplicht. In plaats van de beoogde tienduizend 

leerlingen kwamen dit jaar 2000 leerlingen naar ons 

museum voor de diverse scholenprojecten. 

Tevens ontvingen we ruim 1100 bezoekers met een 

VIP-KAART van de BankGiro Loterij, organiseerden 

we ruim 300 kinderfeestjes in het kasteel, kwamen er 

zo’n 220 studenten langs en hadden we 19 bezoeken 

met nieuwkomers (voor het taalproject in de stad in 

samenwerking met de gemeente en de LEV groep). 

Ons museum biedt ook leraren uit België toegang tegen 

een korting, er maakten 11 leraren gebruik van. Op het 

gebied van verhuringen kwamen circa 1800 mensen af op 

het kasteel, grotendeels waren dit gasten van trouwerijen. 

De actie vanuit de Topkastelen (Dagjes weg/naar keuze via 

de Postcodeloterij) waar Kasteel Helmond erkend lid van is, 

bracht ruim 400 bezoekers op de been naar ons kasteel.

Bezoekers die de website bezochten

In Google Analytics zien we dat er ruim 76.000 bezoekers 

de website bezochten in de periode januari-december met 

hoogtepunten in juli en augustus (ruim 11.000 gebruikers 

per maand). De pieken verklaren we door de herstart van 

de Lucas Gassel tentoonstelling (juni tot en met augustus) 

en het zomerprogramma voor families en gezinnen. Van alle 

websitebezoekers in 2020 is ruim 18% een terugkerende 

bezoeker. 

Deze pagina’s bezochten onze gebruikers vooral: de 

homepagina/museumhelmond.nl, de pagina van het 

kasteel, de ticketpagina en die van tentoonstellingen 

waaronder die van Lucas Gassel. De Google Ads-campagnes 

behaalden ruim 7,5 duizend kliks, waarvan die rondom het 

kasteel en het museum algemeen het hoogst scoorden. 

De meeste bezoekers keken op hun smartphone of tablet 

als ze de website van het museum bezochten. Via Chrome 

keek maar liefst 41%, gevolgd door Safari. Slechts 1,5% 

keek via Internet Explorer. Android en iOS zijn de meest 

gebruikte besturingssystemen: ruim 51 en respectievelijk 

48% op de voet gevolgd door Windows met 24%. De 

meeste bezoekers van onze website, ruim 90%, komen uit 

Nederland (Noord-Brabant, Helmond, Zuid- en Noord-

Holland, Amsterdam en Rotterdam) gevolgd door België 

met circa 3% (Brussel, Antwerpen en Gent). 65 Plussers 

vormden de grootste groep bezoekers van de website, 

gevolgd door 55-64 jarigen en opvallend/afwijkend van 

2019: 25-34 jarigen. Ruim 58% van de websitebezoekers is 

vrouw, dit percentage ligt iets lager dan in 2019. Ruim 51% 

van de bezoekers kwam uit bij onze website door organisch 

te zoeken dus niet gestuurd door advertenties.

We nemen deze cijfers uit Analytics serieus en bepalen 

samen met Afdeling Online waar er bijgestuurd kan worden 

bijvoorbeeld via Google Ads. We vergelijken ze niet per se 

met het jaar ervoor, want onze tentoonstellingen en het 

aanbod in evenementen is vaker variërend dan hetzelfde. 

Dat maakt vergelijken niet altijd voor de hand liggend en of 

zinvol. 
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Lucas Gassel
van Helmond,
een prestatie 
van formaat

In 2020 brak dan eindelijk de opening aan van het 
grootste project ever uit de historie van ons museum: 
de tentoonstelling over de landschapsschilderingen van de 
zestiende-eeuwse meester Lucas Gassel van Helmond. 
En daarmee werd een langgekoesterde wens in maart van 
dat jaar werkelijkheid. Helaas moest de tentoonstelling 
na amper een week de deuren sluiten, vanwege de 
coronamaatregelen. Heel jammer want wat hadden we 
keihard gewerkt. Oh zo blij waren wij met de heropening in 
juni, de tweede kans.

Het woord dat wellicht het beste bij het kunsthistorische 

onderzoek en de daarbij behorende Lucas Gassel 

tentoonstelling past is uitdaging. Het was een lang 

gekoesterde wens van Museum Helmond om het leven en 

werk van Lucas Gassel (ca. 1488 – 1568/1569) te duiden en 

te delen met zijn stadsbewoners en de rest van de wereld. 

Toch heeft het jarenlang geduurd voordat we de uitdaging 

echt konden aangaan om Lucas Gassel en zijn werk het 

podium te geven dat hij verdient. De complicerende factor 

zat niet alleen in het feit dat zijn werken over de hele 

wereld verspreid waren geraakt in de loop der eeuwen, 

maar van sommige werken was het niet eens duidelijk 

waar ze waren gebleven. Het was ook een uitdaging om de 

juiste gastconservator te vinden die de Zuid-Nederlandse 

zestiende-eeuwse kunsthistorie als specialisatie heeft. 

Aan Anna Koopstra uiteindelijk de bijzondere taak om 

alle potentiële bruikleengevers over de hele wereld te 

bezoeken. Van Berlijn tot Brussel, van New York tot Mexico. 

En met succes! Alle werken van Lucas Gassel en een aantal 

referentiewerken die in staat waren om te reizen, 

hebben in het voorjaar 2020 de reis naar Helmond 

afgelegd. 

Een andere grote uitdaging waar Museum Helmond zich 

voor gesteld zag was het bekostigen van zo’n kostbaar 

project. CODART (Curators of Dutch and Flemish Art) dat 

op 9 maart een kennisevent aan Gassel wijdde in Kasteel 

Helmond met deelnemende kunsthistorici uit binnen- en 

buitenland, zei niet voor niets ‘a fundraising effort of 

unprecedented breath was launched for the museum.’ 

Tot onze grote vreugde konden we vanaf het 

allereerste begin rekenen op de ruimhartige steun van 

gerenommeerde fondsen waaronder Gemeente Helmond, 

Brabant C, Turing Foundation, Vereniging Rembrandt 

(dankzij haar Schoufour-Martin Fonds), BankGiro Loterij, 

Mondriaan Fonds, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, 

Fonds21, Stichting Zabawas, Rabobank Helmond Peel 

Noord, deBuren, Fonds voor Cultuurparticipatie en de 

Vereniging van Vrienden van Museum Helmond. 



JAARVERSLAG 2020 MUSEUM HELMOND

11

Ook werden we door diverse ambassadeurs bijgestaan 

doordat zij bereid waren hun kennis te delen en gerichte 

adviezen te geven. En nadat we de uitdaging waren 

aangegaan om al die werken op een zodanige wijze te 

presenteren dat ieder werk de letterlijke en figuurlijke 

spotlight kreeg die het verdiende, stonden we voor een 

obstakel dat niemand had zien aankomen, de covid-19 

pandemie. Met onder andere een sluiting van drie maanden 

van alle musea tot gevolg. 

Ook deze uitdaging zijn we aangegaan. We organiseerden 

een online programma met online workshops en 

activiteiten en achter de schermen werkten we hard aan 

een verlenging van drie maanden. Dat lukte! Van juni tot en 

met augustus 2020 hebben we nog duizenden bezoekers 

mogen ontvangen, bezoekers die hebben genoten van het 

werk van Lucas Gassel. Ze hebben met eigen ogen kunnen 

zien hoe op ieder schilderij kleine details zichtbaar worden 

hoe langer je kijkt. 

Bezoekers genoten van alle details, van kleine mensjes, lieflijke heuvels en bergen en 

meanderende rivieren die het werk van Lucas Gassel zo kenmerken. 
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Veel verliep anders dan vooraf gedacht, maar niettemin 

stellen we met tevredenheid vast dat we ondanks of 

wellicht zelfs dankzij al deze uitdagingen onze ambities 

ruimschoots hebben verwezenlijkt. Lucas Gassel en 

zijn werk staan voor eens en altijd op de kaart, hij is 

toegevoegd aan de rij van bekende Brabantse tijdgenoten 

zoals Hieronymus Bosch (ca. 1450 -1516) en Pieter Brueghel 

de Oude (ca. 1525-*1569). Een plaats waar hij thuishoort  

om nooit meer te vergeten.

VOOR GASSEL DE WERELD OVER

Gastconservator Anna Koopstra trok voor haar onderzoek 

langs talloze musea en verzamelaars in Europa, de VS en 

zelfs Mexico en deed materiaal-technisch onderzoek 

naar de schilderwijze van Gassel. Op basis hiervan wist 

zij schilderijen definitief aan de kunstenaar, zijn atelier 

of een navolger toe te schrijven. Met deze kennis stelde 

ze de expositie samen die zo’n 80 bruiklenen van 32 

bruikleengevers wereldwijd omvatte. 

De bruiklenen waren afkomstig van vooraanstaande musea, 

archieven, kunsthandels en verzamelaars als het Louvre, 

het Rijksmuseum, het Koninklijk Museum voor Schone 

Kunsten van België, de Koninklijke Bibliotheek Brussel, 

The Metropolitan, het Wadsworth Atheneum Museum of 

Art, Museo Soumaya – Fundación Carlos Slim. Een werkelijk 

unieke samenwerking aangezien de meeste eigenaren 

Museum Helmond niet kenden. 

Bijna alle bekende gedateerde en gemonogrammeerde 

schilderijen van Gassel waren te zien naast zijn tekeningen 

en prenten naar zijn ontwerp. Samen bood dit een 

fantastisch overzicht van het leven en werk van Lucas 

Gassel. De bruiklenen waren geplaatst in een sfeervolle 

inrichting naar ontwerp van Kinkorn en met grafische 

vormgeving van Frederik de Wal. In de informatieoverdracht 

naar bezoekers hebben we gekozen voor ondersteunende 

middelen zoals toegankelijke zaalteksten en gratis 

zaalboekjes in Nederlands, Engels en Duits en een 

introductiefilm en audiotour.
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EEN KLOEKE CATALOGUS

Al vroeg in het traject kregen we met behulp van het 

Martin-Schoufour fonds van Vereniging Rembrandt, de 

gelegenheid om een gedegen kunsthistorisch onderzoek 

uit te voeren. Omdat er relatief weinig geschreven 

bronnen zijn over het leven en werk van Lucas Gassel 

was gastconservator Anna Koopstra genoodzaakt haar 

onderzoek vooral op de werken zelf te richten. Het 

onderzoek naar het oeuvre van landschapsschilder 

Lucas Gassel heeft niet alleen een interessante expositie 

opgeleverd maar resulteerde ook in een kloeke, rijk 

geïllustreerde catalogus. 

Geassisteerd door enkele gastauteurs, schreef Anna 

Koopstra over haar (materiaal-technische) onderzoek en 

legde vast wat historisch over Gassel en zijn Helmondse 

tijd bekend is. Ook schreef zij bijna alle uitgebreide 

toelichtingen bij de bruiklenen. De catalogus van 200 

pagina’s met afbeeldingen van alle bruiklenen naast 

ondersteunende infraroodreflectogrammen, uitvergrote 

details en kunstwerken waarmee vergelijkingen werden 

getroffen, werd uitgegeven door Waanders in een oplage 

van 1000 stuks. Het is het eerste handboek over Lucas 

Gassel gebaseerd op gedegen kunsthistorisch en technisch 

onderzoek. De belangstelling vanuit het publiek en met 

name de kunsthistorische wereld bleek groot. Dit overzicht 

van alle nu bekende kunstwerken van Lucas Gassel zal zeker 

de basis vormen voor toekomstig verder onderzoek. 

Catalogus ‘Lucas Gassel van Helmond’

Wie nu wil weten of een schilderij of tekening een ‘echte 

Gassel’ is, kan dit aan de hand van de door Koopstra 

verzamelde en gepubliceerde informatie onderzoeken.

Lucas Gassel zijn jeugdige 

hoofd vereeuwigd in een 

modern mobiel, hangend in 

de entreehal van Kunsthal 

Helmond.
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Kunst, foto’s en verhalen

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 de kasteelvleugel
tonen we periodiek een wisseltentoonstelling, die
in onderwerp aansluit bij het kasteelverhaal. 
In Kunsthal Helmond staan tijdelijke kunst- en fotografie- 
tentoonstellingen centraal, het thema is veelal actueel en 
altijd verbonden aan de museumcollectie.

IMAGINAIRE LANDSCHAPPEN

In Kunsthal Helmond toonden we van 13 oktober 2019 

tot en met 16 februari 2020 de hedendaagse 

kunsttentoonstelling Imaginaire landschappen. De 

expositie was een prelude op de overzichtstentoonstelling 

Lucas Gassel van Helmond, meester van het landschap. 

Overkoepelend thema waren landschappen die 

stijlkenmerken hadden die ook in het werk van Gassel terug 

te vinden zijn. Zoals het feit dat het landschap belangrijker 

was dan de figuren, dat de landschappen verhalend waren, 

en dat je bijvoorbeeld fictief door het landschap kon 

reizen. Daarnaast kon het landschap ook geconstrueerd of 

gefantaseerd zijn. 

Uiteraard betrof deze expositie hedendaagse kunst waarbij 

het landschap eerder onderzocht wordt dan slechts 

weergegeven. En waarbij het concept in het kunstwerk een 

grotere rol speelt dan in de zestiende eeuw. De expositie 

bracht kunstenaars samen als David Godbold, Julian 

Opie, Axel Huette, Hans van der Meer, Hans Aarsman, Gijs 

Frieling, Marwan Bassiouni, Hans Op de Beeck, 

Sven Kroner, Eelco Brand, Julienne Tullemans, Tahné Kleijn, 

Paul de Maat, Peter Vermeulen, Bert Loerakker en anderen. 

Onze bezoekers waardeerden de keuze en de samenhang 

van de kunstenaars en kunstwerken. Daarnaast bleek het 

een opvallend toegankelijke tentoonstelling, aldus de 

reacties in het gastenboek.
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MARIA VAN BRABANT, KEIZERIN 

MET WERK VAN CHRISTIE VAN DER HAAK

De tentoonstelling Maria van Brabant, Keizerin te zien van 

28 januari tot en met 25 oktober 2020 was een beeldend 

eerbetoon aan het leven van Maria van Brabant (1189-1260), 

vrouwe van Helmond en een vooraanstaand inwoner van 

de stad. Zij geldt als een voorbeeld van een sterke vrouw 

die veel invloed heeft gehad op de cultuur en geschiedenis 

van haar tijd, maar die in de geschiedschrijving niet of 

nauwelijks wordt genoemd. Kunstenaar Christie van der 

Haak (Den Haag, 1950) liet zich door Maria van Brabant 

inspireren en gaf met nieuwe kunstwerken en patronen 

haar eigen, hedendaagse visie op deze middeleeuwse 

geschiedenis. Christie transformeerde een hele vleugel in 

Kasteel Helmond om tot een nieuwe werkelijkheid, ter ere 

van Maria van Brabant.

Maria van Brabant wordt geboren in 1189/1190. Ze is de 

oudste dochter van hertog Hendrik I van Brabant (1165-

1235). Tot aan de geboorte van de eerste zoon (Hendrik II 

in 1207) is Maria voorbestemd om haar vader op te volgen 

als hertogin. Deze toekomstige machtspositie maakt haar 

al op jonge leeftijd tot een begerenswaardige bruid. Het 

hertogdom Brabant is een wijdverbreid en rijk domein met 

aanzienlijke invloed. De hertog is zich goed bewust van 

zijn machtspositie, maar streeft altijd naar meer. Hij sluit 

allianties en vecht mee in oorlogen, maar zijn steun is ook 

te koop voor geld en goederen. Dit maakt hem dikwijls tot 

een aantrekkelijke maar ook onvoorspelbare bondgenoot. 

In deze machtspolitiek speelt Maria bijna haar hele leven 

een belangrijke rol.

Als ze na de dood van haar vader de heerlijkheid Helmond 

krijgt zet ze zich ook hier in voor de ontwikkeling van de 

stad en de omliggende gebieden. Ze neemt intrek in een 

houten burcht, die later bekend zal staan als ’t Oude Huys. 

Maria bouwt haar vesting uit tot een centrum van cultureel 

en hoofs leven waar geregeld dichters en muzikanten 

verblijven. Veel van haar tijd gaat echter ook op aan de 

totstandkoming van haar klooster Locus Imperatricis. Dit 

klooster in Binderen niet ver van Helmond, zou tot ver na 

Maria’s dood in 1260 een geliefde plek blijven voor ‘reine 

maagden uit adelijk geslacht’.

Christie van der Haak (1950, Den Haag) werd na haar 

opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende 

Kunsten bekend met kleurrijke schilderijen vol decoratieve 

patronen. De kunstenaar ontwikkelt zich ook al snel in 

andere disciplines waarbij ze werkt met uiteenlopende 

materialen. Zo verschijnen haar patronen onder andere 

op keramieken schalen, kleden, stoelen, glaswerk en 

behang. Recentelijk weet Christie van der Haak deze 

uiteenlopende disciplines te verenigen in hedendaagse 

gesammtkunstwerken. Door de tentoonstellingsruimte 

volledig aan te kleden en in te richten met patronen 

Een bezoek aan de 

tentoonstelling Maria van 

Brabant, Keizerin was een 

beleving op zich!
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veranderde Van der Haak het ‘gevoel’ van de ruimte. 

Elk patroon kent een unieke structuur en ziel. In de 

tentoonstellingsruimte zorgden deze structuren met 

elkaar en de tentoonstellingsruimte voor een geheel 

nieuwe betekenis. In 2015 won Christie van der Haak de 

Ouborgprijs, de belangrijkste kunstprijs van de gemeente 

Den Haag.

Een bezoek aan de tentoonstelling was een beleving 

op zich. De bezoeker liep haast letterlijk door en over 

de kunstwerken. Het was een totaalervaring die een 

geheel nieuwe en soms overrompelende betekenis gaf 

aan het verhaal van Maria van Brabant. Toch beoogde de 

tentoonstelling geen historische vertelling te zijn. Veel 

meer was het een beeldende interpretatie door een 

kunstenaar, een interpretatie van aspecten uit het leven 

van Maria van Brabant. Zo is haar kortstondige functie als 

keizerin door Christie van der Haak verbeeld in een grote 

ontvangstruimte, die zo was ingericht als ware het Maria 

van Brabant zelf die bezoek ontvangt. Ook was er een 

ruimte ingericht als ‘schatkamer’. Van der Haak toonde 

hier nieuwe glaswerken en sculpturen die reflecteren op de 

rijkdom van het leven van Maria van Brabant. Op basis van 

archiefmateriaal maakte Christie een interpretatie van het 

gezicht van Maria, door Van der Haak vastgelegd in diverse 

nieuwe kunstwerken. Zo wordt Maria van Brabant zowel de 

inspiratie voor de tentoonstelling als het kunstwerk zelf.

De tentoonstelling werd samengesteld door gastcurator 

Reyer de Vos in samenwerking met Christie van der Haak. 

Dankzij de ondersteuning van het Mondriaanfonds konden 

we deze expositie realiseren.

ABSTRACT!

Felle kleuren, intuïtieve penseelstreken, figuratieve 

abstractie en een vrije vormentaal. In Kunsthal Helmond 

presenteerden we van 15 september 2020 tot en met 

23 maart 2021 de tentoonstelling Abstract! De meeste 

werken in deze tentoonstelling behoorden tot École de 

Paris of Cobra, twee grotendeels abstracte stromingen die 

ontstonden rond het midden van de 20e eeuw. 

Daarnaast was er een speciale hoek ingericht rond Barbara 

Hepworth. Museum Helmond bezit een belangrijk werk 

van haar. ‘Orpheus (Maquette 2) [Version i]’ uit 1956 van 

Barbara Hepworth (1903-1975), één van de grootste Britse 

beeldhouwers van de vorige eeuw. 

Net als de kunstenaars behorende tot École de Paris en 

Cobra, zette Hepworth de werkelijkheid om naar een 

abstracte voorstelling. In deze sculptuur verwijst ze naar 

Orpheus, de dichter en musicus uit de Griekse mythologie, 

die zijn lier gebruikte om dieren en de natuur te temmen. 

Dit kwetsbare kunstwerk onderging in 2010 een grote 

restauratie en is nu weer in volle glorie te zien. Van de 

Turing Foundation ontvingen we een extra ‘Corona’ 

gerelateerde subsidie om Hepworth extra in het zonnetje 

te zetten.

De kunstwerken in Abstract! behoren tot de Roef-Meelker 

kunstcollectie vernoemd naar Pieter Roef senior die de 

werken in 1999, 2000 en 2001 aan Museum Helmond 

schonk. Behalve van Hepworth, kon je er ook werk bekijken 

van onder andere Karel Appel, Asger Jorn, André Masson, 

Pierre Alechinsky, Corneille, Constant, Lucebert, Alfred 

Manessier, Roger Bissière, Nicolaas de Stael, Geer en 

Bram van Velde, Theo Wolvekamp en Jaap Wagemaker. 

De tentoonstelling werd aangevuld met enkele abstracte 

werken uit de collectie Moderne en Hedendaagse kunst 

zoals van de graffiti kunstenaar Rammellzee, Joop Vugs en 

de Helmondse schilder Bert Loerakker. 

Gastcurator Sophie Beekelaar stelde de tentoonstelling 

samen met ondersteuning van conservator Frank Hoenjet. 

Ontwerper Anouk Stoffels tekende voor een kleurrijke 

vormgeving van de expositie met gerelateerde kleurbanen, 

passend bij de diverse kunstwerken en aangebracht door 

de gehele expositie. De tentoonstelling kwam tot stand met 

steun van Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation.

Het beroemde beeld van Hepworth in de vitrine in het midden van de zaal.
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HARRY GRUYAERT - RETROSPECTIVE

Vanaf 29 september 2020 kon je in Kunsthal Helmond de 

eerste overzichtstentoonstelling ooit in Nederland bekijken 

van de Belgische fotograaf Harry Gruyaert (Antwerpen, 

1941). Hoewel niet zo bekend in Nederland, wordt hij 

gerekend tot dé Europese pionier van de kleurenfotografie. 

De tentoonstelling is verlengd en duurt voort tot en met 

19 september 2021, want inmiddels behoorlijk gehinderd 

door diverse lockdowns. Mooie recensies in onder meer 

NRC Handelsblad en Metropolis M gaven blijk van de grote 

waardering voor deze Belgische fotograaf, woonachtig in 

Parijs en lid van Magnum Photos.

Harry Gruyaert fotografeert zowel de hectiek van de straat 

als de stilte van een kustlandschap. Zijn naam wordt vaak 

in een adem genoemd met Amerikaanse fotografen als 

Saul Leiter, Joel Meyerowitz, William Eggleston en Stephen 

Shore. In de jaren zeventig van de vorige eeuw ontdekte 

Gruyaert de rijkdom van kleur, dat in de fotografie tot dan 

toe voorbehouden was aan reclamefotografie. In Gruyaerts 

fotografie zien we verzadigde kleuren met vaak opvallende 

accenten in rood, groen of blauw. 

“De kleur is een middel, een manier om datgene wat ik 

zie te beeldhouwen. De kleur illustreert geen onderwerp 

of een scène, maar is een waarde op zichzelf”, aldus 

Gruyaert. Daarnaast bepalen licht en contrasten zoals 

clair-obscur veelal de beleving van zijn foto’s. 

Alledaagse leefomgeving

De oorsprong van al zijn werk is eenvoudigweg onze 

alledaagse leefomgeving. In de beeldkeuze lijkt Gruyaert 

wel steeds een wereld vast te leggen die doordrenkt is van 

vluchtigheid. Zijn foto’s bezitten wonderlijke combinaties 

van aan- en afwezigheid van dingen en mensen. De 

eenzaamheid die een deel van zijn oeuvre kenschetst, 

wordt benadrukt door het feit dat we een gezicht of een 

gelaat vaak niet zien. Gezichten worden bedekt door 

een schaduw van een hoofddeksel, ze zijn afgewend, 

hoofden zijn van achteren gefotografeerd of het hoofd 

wordt bijvoorbeeld aan het zicht onttrokken door een 

prominent aanwezige ballon. Een deel van Gruyaerts 

oeuvre is melancholisch gekleurd. Gruyaert is een fanatiek 

fotograaf: altijd zoekende naar bijzondere locaties, nieuwe 

onderwerpen, motieven, lichtval en kleuren. 

Sensualiteit in licht en kleur
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Tegen De Standaard verwoordde Gruyaert in 2018 zijn 

motivatie: “Ik heb geen boodschap, ik wil geen verhaal 

vertellen met mijn foto’s. Ik ben geen journalistiek 

fotograaf. Ik bedoel niet, ik werk alleen voor mezelf, voor 

mijn persoonlijk plezier, mijn eigen ontdekking. Ik zoek 

altijd naar sensualiteit, zowel in licht als in kleur. (…) Het is 

voor mij essentieel dat het plezier dat ik voel bij het maken 

van mijn foto’s overkomt bij wie er naar kijkt. En verder 

heeft iedereen zijn interpretatie. Voor mij gaat beeldende 

kunst om emotie.” 

Digitale diaprojecties

Harry Gruyaert – Retrospective toonde meer dan 150 

fotowerken. Te zien waren onder meer zijn series in Las 

Vegas, Rusland, Marokko, India en natuurlijk België. Uit 

zijn alom bejubelde serie kustlandschappen met de titel 

‘Rivages’ wordt een ruime keuze getoond.  Daarnaast 

werden er diverse digitale diaprojecties vertoond, 

begeleid door speciaal voor het doel gecomponeerde 

muziek: de recente dubbelprojectie ‘Made in Belgium’, 

zijn fascinerende serie ‘Last Call’ over vliegvelden, 

zijn poëtische serie ‘Irish Summers’  én de recente 

documentaire over de fotograaf uit 2019. 
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Schenkingen, aankopen 
& bruiklenen

Ook in 2020 kochten we werken aan, gaven deze in 
bruikleen en mochten deze toevoegen als eigendom aan 
onze drie collecties Modern en Hedendaags, Mens en Werk 
en Stadshistorie. 

Tracey Snelling

Anno Lampe en Lex Plompen schonken midden in 

coronatijd een prachtige mini installatie van Tracey Snelling 

(1970, VS). Deze Amerikaanse kunstenares maakt mini-

installaties met verwijzingen naar de populaire beeldcultuur 

van popmuziek en B-films. De geschonken mini-installatie 

‘Blood, sweat and tears’ bestaat uit een hotel op een rots 

waarbij we door de ramen filmfragmenten zien uit de Brits-

Franse film ‘The Girl on a Motorcycle’ (1968) met onder 

meer Alain Delon en Marianne Faithful. Ondertussen horen 

we fragmenten van de Rolling Stones song ‘As Tears Go by’ 

dat overigens ook bekend is in een vertolking van Faithful.

Hans Kuijs

Hans Kuijs (1948, Helmond) bood ons eveneens midden in 

coronatijd aan om uit zijn grote oeuvre aquarellen enkele 

werken uit te kiezen voor de collectie. Hans Kuijs woont 

en werkt al vele jaren in het Limburgse Leveroy, maar 

woonde en werkte in de jaren 70, 80 en 90 in Helmond. 

Het museum koos voor de drie groot formaat aquarellen 

met de titel ‘Bardo’ uit 2010 . De titel is ontleend aan  

een Tibetaanse term uit het boeddhisme, en gaat over 

de overgang van de ene toestand in de andere. Volgens 

de kunstenaar tonen de drie aquarellen de weg tussen 

overlijden en herboren worden.

Aquarel Begemann-terrein

In 2020 schonk Anny Scheepers (Helmond, 1940) aan 

ons museum haar aquarel ‘Gezicht op het voormalige 

Begemann-terrein na de sloop’ uit 1998. Het werk toont 

het terrein waar ooit de befaamde Begemannfabriek heeft 

gestaan, dat nu de locatie is van Kunsthal Helmond en 

een complex woningen. De aquarel is opgenomen in de 

Stadshistorische collectie.

WE KOCHTEN AAN

Eelco Brand

Van Eelco Brand (1969, Rotterdam) verwierf het Museum 

het videowerk ‘ZS movi’ uit 2014. Het is een filmpje in een 

oneindige loop. We zien een berglandschap bij avond, dat 

lijkt op het imposante wegennetwerk van de Europabruecke 

in het grensgebied van Duitsland en Oostenrijk. We zien 

zowel de continue beweging van auto’s op de snelweg in de 

verte, maar beleven ook de humoristische geluiden van een 

autootje dat tegen een berg nabij omhoog rijdt. Het werk 

fascineert in al zijn eenvoud, maar is complex van opzet. 

De gehele voorstelling is door Brand op een computer 

geanimeerd.

Martin Voorbij

Martin Voorbij (Vinkeveen, 1965) werkt veelal met gevonden 

voorwerpen. Dat kunnen natuurlijk ook schilderijen zijn. 

Voorbij geeft ze een nieuw leven, door de objecten 

of voorstellingen opnieuw te rangschikken. De oude 

schilderijen die hij nu voor grote tableaus inzet zijn 

oorspronkelijk gemaakt door amateurkunstenaars of 

lokale kunstenaars uit heel Europa die zeer traditioneel 

schilderen. Dat levert idyllische plaatjes op van oude 

herbergen, vakwerkhuisjes, kerkjes, gezellige steegjes, 

landweggetjes, een molenwaterrad, watervallen én 

bergen. Het bijzondere is dat Voorbij deze werken als een 

alchemist en een soort Dr. Frankenstein aaneensmeedt 

tot wonderlijke taferelen, waar veel verschillende 

perspectieven te ontdekken zijn: letterlijk en figuurlijk. Ons 

oog dwaalt over het doek en zoekt een houvast, maar dat is 

moeilijk te vinden. Van een iets grotere afstand lijkt het of 

Voorbij wel degelijk een democratisch perspectief voor al 

die schilderijtjes heeft gevonden. 



JAARVERSLAG 2020 MUSEUM HELMOND

20

Ondanks de bescheiden individuele kwaliteit én karakter 

van ieder doek op zich heeft Voorbij al deze kleine talenten 

als een artistieke Louis van Gaal opgezweept tot een 

onoverwinnelijke groep die samen een ongekend mooie 

teamprestatie neerzetten. De nieuw gevormde doeken met 

gevonden materiaal zijn in de handen van Voorbij pareltjes 

van landschapsschilderkunst geworden, die zonder het 

te weten een knipoog zijn aan de zestiende-eeuwse 

Helmondse meesterschilder Lucas Gassel. Eerder werden 

deze werken tentoongesteld in het TAC in Eindhoven onder 

de titel ‘Herkader en Revitaliseer’, geheel volgens de visie 

van hergebruik, duurzaamheid en een frisse blik op de 

toekomst. 

Hoofdje Maria van Brabant

Uit de expositie over Maria van Brabant verwierf het 

museum een prachtig hoofdje van Maria van Brabant 

zelf. Het is uitgevoerd door Marjolein van der Meij in 

samenwerking met kunstenaar Christie van der Haak. 

De beeltenis is in 3D in klei uitgevoerd. Dit kleiportret 

is gebaseerd op het zeventiende-eeuwse eeuwse 

Memoriën boek van Anthonio de Succa uit Antwerpen. De 

Succa had destijds de opdracht om koninklijke families 

te portretteren, gebaseerd op graven in kerken en 

kathedralen.

Christie van der Haak: “Nooit heb ik in de geschiedenis 

lessen op school gehoord over keizerin Maria van Brabant. 

Zij is kinderloos 70 jaar geworden, dus lang aan de macht 

geweest. Zoekend naar informatie over haar kwam ik 

erachter dat er geen portret van haar is te zien. 

Men dacht dat ze te zien was op het graf naast haar 

moeder in de kathedraal in Leuven. Maar dat blijkt niet 

Maria maar juist haar moeder te zijn. 

Het beeld van Maria van Brabant is eerst gedurende de 

Tachtigjarige Oorlog en later in de Tweede Wereldoorlog 

volledig verwoest. Misschien is zij zo zonder beeltenis 

vergeten in de tijd. Onderzoek door Reyer de Vos en 

mijzelf leidde naar de Koninklijke Bibliotheek in Brussel, 

alwaar wij het Memoriën-boek van Anthonio de Succa* 

vonden. Dit zijn tekeningen uit de zeer vroege zeventiende 

eeuw. De Succa had de opdracht gekregen om koninklijke 

families op graven te portretteren, zo gelijkend mogelijk. 

Deze tekeningen van de jonge Maria zijn door Marjolijn van 

der Meij gebruikt om een nieuw kleiportret te maken. Zo 

kunnen we er toch iets bij voor stellen.”

Christie van der Haak, beeldend kunstenaar.

*Anthonio de Succa (Antwerpen, vóór 1567 – 1620)

Dit schilderij van 

Martin Voorbij, ook te 

zien in de expositie 

Imaginaire landschappen, 

verwierven we in 2020. 

Kunstenaar Christie van der Haak naast het hoofdje van Maria van Brabant.
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Cor Jaring

Voor de collectie Mens en Werk is in 2020 bij het 

Haarlemse veilinghuis Bubb Kuyper een zwart-wit foto van 

Cor Jaring (1936 Amsterdam – Amsterdam 2013) gekocht. 

De foto, een portret van een slachter in het toenmalige 

Gemeentelijk Abattoir aan de Veelaan in Amsterdam uit 

1965, is een typische Jaring. De fotograaf, zelf afkomstig 

uit een arbeidersmilieu, legt het dagelijks leven en werk 

van de gewone man in Amsterdam vast. Hij doet dit met 

een recht-toe-recht-aan benadering en een voorkeur voor 

‘excentriek volk’. Met zijn foto’s vertelt hij een verhaal over 

de Amsterdamse mensen die hij als sterke persoonlijkheden 

weergeeft.

Een echte Gassel in ons bezit

In de collectie van Museum Helmond bevinden zich twee 

panelen waarvan tientallen jaren gedacht is – bij het één 

met meer twijfels dan het andere - dat zij van de hand 

van Lucas Gassel waren. Al snel bleek uit onderzoek door 

gastcurator Anna Koopstra dat geen van beiden een 

Gassel was. Een teleurstelling uiteraard die resulteerde in 

het grote verlangen om een ‘echte’ Gassel te verwerven. 

Tijdens haar onderzoek stuitte Koopstra in de VS op het 

schilderij Landschap met het offer van Abraham. Een 

unieke vondst want op de markt komen zelden gedateerde 

en gesigneerde werken beschikbaar. Met steun van de 

Vereniging van Vrienden van Museum Helmond waren we 

in staat het werk aan te kopen, dat daarna een restauratie 

onderging bij SRAL (Stichting Restauratie Atelier Limburg). 

Door de aankoop is de aanwezigheid van panelen van 

de hand van Lucas Gassel in de Collectie Nederland 

verdubbeld. Tot dan was er slechts één werk in openbaar 

bezit, het Bonnefantenmuseum in Maastricht heeft 

Gassels Vlucht naar Egypte in permanente bruikleen uit de 

Rijkscollectie. 

Landschap met het offer van Abraham heeft alle typische 

kenmerken van een echte Gassel: hij neemt ons mee in 

het Bijbelverhaal én schildert een prachtig landschap. 

Links vooraan is Abraham die zijn zoon wil offeren te 

zien en vervolgens dwaalt het oog van de kijker via een 

zandpad langs een aantal andere scènes uit het verhaal 

en een dorpje naar een prachtig berglandschap, vol met 

kleine figuren en voorname gebouwen. Ook een rivier met 

scheepjes ontbreekt niet. De huizen in het dorp zijn typisch 

Brabants. Gassel werd niet voor niets door zijn vriend 

Dominus Lampsonius, een Vlaamse schilder en schrijver, 

betiteld als een kunstenaar die ‘met gheleerde handt’ (met 

kennis en kunde) ‘landschap en hut’ (landschappen en 

gebouwen) schilderde. De architectuur geeft hij met veel 

aandacht voor het detail weer waarbij hij zowel voorname 

fantasiegebouwen als de werkelijkheid van de zestiende-

eeuwse Brabantse boerderij op het paneel vastlegt. Al 

met al een zeer waardvolle aanwinst voor de collectie van 

Museum Helmond en de collectie Nederland.

Portret van een slachter, Cor Jaring

Landschap met het offer van Abraham, Lucas Gassel (ca. 1490 – 1568/9), 

olieverf op paneel. Gesigneerd met het monogram LG en gedateerd (ANO 

1539) op het altaar. Het werd voorjaar 2020 gerestaureerd door Luuk 

Hoogstede van Stichting Restauratie Atelier Limburg (sRAL).
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DE BRUIKLENEN

Yinka Shonibare

Museum der Moderne in Salzburg bereidt een grootse 

overzichtstentoonstelling voor van de Brits-Nigeriaanse 

kunstenaar Yinka Shonibare CBE (Londen, 1962). In dat 

overzicht tonen zij ook een van de sleutelwerken uit 

Shonibares oeuvre, ‘Cannonball heaven’ uit 2011, dat 

zich in de collectie van Museum Helmond bevindt. Het 

retrospectief zou aanvankelijk plaatsvinden in 2020 maar is 

vanwege de coronapandemie verplaatst naar medio 2021.

Olievelden in Kazakhstan

Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (MHKA) zoekt 

in de expositie Monocultuur – een recent verhaal met 

open blik naar wat het concept monocultuur inhoudt. Het 

onderwerp wordt niet alleen vanuit een historisch, sociaal, 

cultureel en ideologisch perspectief benaderd, maar 

ook vanuit een filosofisch, linguïstisch en zelfs agrarisch 

oogpunt. De tentoonstelling geeft een tentatief beeld 

van de verschillende manifestaties van monocultuur en 

de manier waarop deze in kunst en propaganda worden 

weerspiegeld, met als doel tot enkele conclusies te komen 

die relevant kunnen zijn voor de maatschappij en de 

cultuur in het algemeen. Voor het onderdeel ‘Sovjet-Unie’ 

op de tentoonstelling is hét voorbeeld van de socialistische 

utopie die toen door de USSR werd uitgedragen, het 

schilderij Olievelden in Kazakhstan van Mahkmut Usmanov, 

uit de collectie Mens en Werk.

Peter Alma

Door de langdurige sluitingen van de musea als gevolg 

van de maatregelen rondom covid-19 zijn veel exposities 

verlengd of verschoven in tijd. Zo verlengde museum Gouda 

de succesvolle tentoonstelling ‘Stilleven’ voor meer dan 

een jaar. Peter Alma’s Stilleven met blaasbalg, hamer en 

hakmes was daardoor heel 2020 in Gouda te zien. 

Fabriek van Theo Stiphout

Museum More vroeg voor de expositie Nieuwe kaders- 

schilderkunst, fotografie, film het schilderij Fabriek van 

Theo Stiphout in bruikleen. Het schilderij wordt op de 

expositie en in de catalogus geplaatst binnen het kader 

waarop de cinematografie van het Interbellum architectuur 

in beeld brengt.

Walter Crane, Jan Toorop en anderen

Godinnen van de Art Nouveau, de expositie van 

het Amsterdamse Allard Pierson, toont met talloze 

kunstvoorwerpen de vele wijzen waarop de vrouw werd 

verbeeld door kunstenaars in de kunst van rond 1900. Voor 

de tentoonstelling die eind 2020 begon vroeg het museum 

een viertal werken uit de collectie Mens en werk en één uit 

de Stadshistorische collectie in bruikleen: Walter Crane, 

The Triumph of Labour, 1891, houtgravure, van Jan Toorop 

de kleurenlitho’s Arbeid voor de vrouw uit 1898 en Kaarsen 

inpakken uit zijn serie Kaarsenfabriek Gouda van 1905,  de 

ets Ein Weberaufstand van Käthe Kollwitz (1897) en Henri 

Privat-Livemont, affiche voor Helm Cacao – Nederlandsche 

Cacofabriek Helmond, 1900, kleurenlitho. 

Reinier Lucassen

Kunstmuseum Den Haag leende in 2020 ons schilderij 

‘Llansa’ van Reinier Lucassen (Amsterdam, 1939) voor hun 

grote overzichtstentoonstelling van Lucassen.
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Een leven 
lang leren

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 
langjarige reputatie opgebouwd op dit gebied. 
We weten uit ervaring en uit onderzoek dat een bezoek aan 
het museum een verrijking kan zijn voor de leefwereld van 
kinderen en jongeren. 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.

Lucas Gassel, een echte meester! Onder deze naam 

vond er bij de tentoonstelling Lucas Gassel van Helmond, 

Meester van het landschap het scholenproject plaats 

voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Het project 

bestond uit een voorbereiding op school, een bezoek aan 

de tentoonstelling en de werkplaats en een verwerking 

op school. De leerkrachten ontvingen als begeleiding een 

docentenhandleiding. 

De rode draad van het project was de vraag: hoe word je 

meesterschilder net als de zestiende-eeuwse meester 

Lucas Gassel van Helmond? In de voorbereiding op school 

maakten de leerlingen met film, animatie en een ontdek-

en doe-boekje kennis met de landschapsschilder Lucas 

Gassel en vier van zijn bekendste schilderijen. In het 

museum bekeken de leerlingen onder begeleiding van 

een museumdocent de tentoonstelling en specifieker, 

de sleutelstukken uit het project: de vier schilderijen 

uit de voorbereiding. In de tentoonstelling was een 

werkplaats ingericht waar de leerlingen aan de slag 

gingen met vier meesterproeven. Schilderen op glas, een 

landschap samenstellen met decorstukken en schilderijen 

onderzoeken en restaureren. Om tenslotte in een Battle 

Game hun kennis te testen. Terug op school maakten de 

leerlingen hun meesterstuk. 

Om zichzelf daarna meesterschilder te kunnen noemen wat 

met een certificaat werd beloond.

Het project dat mede mogelijk is gemaakt door het Fonds 

voor Cultuurparticipatie, VSBfonds en Stichting Zabawas, 

werd met groot enthousiasme door de scholen ontvangen. 

Totdat na één week het museum drie maanden op slot ging 

als gevolg van de covid-19 maatregelen. De scholen hebben 

het project niet meer bezocht omdat de zomervakantie 

voor de deur stond en veel scholen gehoor gaven aan het 

advies geen buitenschoolse activiteiten te organiseren.
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VAN FILMS, PUZZELS TOT KLEURPLAATWEDSTRIJDEN

Al waren de deuren van het museum dicht, we bleven 

in beweging. We bedachten het onlineprogramma Aan 

de slag met Lucas! met films, puzzels, zoekopdrachten, 

kleurplaatwedstrijden en als cadeau het diploma 

meesterschilder. Ook ontvingen de kinderen het ontdek- 

en doe-boekje op hun thuisadres. Op social media 

zagen we terug dat het onlineprogramma door scholen 

als thuiswerkopdracht werd gegeven en dat ouders met 

kinderen een virtueel museumbezoek met hun kinderen 

organiseerden. Zo leuk!

Bezoeker in beeld

“Met het gezin gingen we een eindje fietsen om in 

‘Helmond’ te komen. Daar moesten we eerst onze fiets 

in de ‘fietsenstalling’ (4 pionnen) zetten. Daarna door de 

entree met garderobe en toiletten naar binnen. Na het 

scannen van de museumjaarkaarten hebben we eerst wat 

gedronken in het restaurant. Vervolgens kregen we een 

digitale rondleiding door het atelier. We vonden het goed 

verteld en geïllustreerd. We hadden meteen zin in meer. 

We bekeken vervolgens drie landschappen en luisterden 

naar de verhalen. En kwamen erachter dat prentenboeken 

ook vol landschappen staan en dat een landschap maken 

niet moeilijk hoeft te zijn. Kijk maar naar de tekeningen van 

Max Veldhuis. Tot slot zijn we het ‘atelier’ ingegaan om zelf 

een landschap te maken. De regels waren: je mag alles 

uitproberen, er moet een verhaaltje in zitten en scheuren 

of krassen mag niet. De tips waren beginnen met wat je het 

belangrijkste vindt en wat onderaan staat is dichtbij, dus 

groot en bovenaan is ver weg, dus klein. Dankjewel dat jullie 

de moeite hebben genomen zulke mooie presentaties online 

te zetten. We hebben ervan genoten en komen het graag 

eens in het echt bekijken.” 

In 2021 willen we al die duizenden leerlingen die zo graag de 

tentoonstelling bezocht hadden, alsnog deel laten nemen 

aan het project. Daarvoor wordt de werkplaats van Lucas 

Gassel opnieuw opgebouwd in Kasteel Helmond, die het 

gehele jaar door te bezoeken is niet alleen voor leerlingen 

maar ook voor families en gezinnen.

Harry Gruyaert, kleurentovenaar

Het jaar 2020 stond ook in het teken van het 

onderwijsproject Harry Gruyaert, kleurentovenaar bij de 

tentoonstelling Harry Gruyaert, Retrospectief voor leerjaar 

2 van het Voortgezet Onderwijs. 

In de tentoonstelling bekeken en bespraken de leerlingen 

samen met de museumdocent een aantal foto’s in de 

tentoonstelling met name uit de serie ‘Made in Belgium’. 

De leerlingen bereidden zich voor via de app izi.TRAVEL 

met daarin onder andere fragmenten uit de documentaire 

‘@Harry Gruyaert photographer’ en informatie over de 

workshop. In de workshop gingen de leerlingen actief 

aan de slag met een foto-opdracht op een locatie dicht 

bij Kunsthal Helmond. In de foto-opdracht waarin de 

leerlingen zelf de hoofdrol speelden, kwamen typische 

Gruyaert-kenmerken aan bod: afgewende of bedekte 

gezichten, vreemde afsnijdingen en kleuraccenten. Met 

een zelf gemaakte kleurenfilter werden de foto’s bewerkt.  

Het resultaat werd via Instagram gedeeld via smartphones. 

De proeffoto’s maakten de leerlingen met hun eigen 

smartphones.

Patronen ontdekken en ontwerpen

Bij de tentoonstelling Maria van Brabant, Keizerin 

ontwikkelden we het scholenproject Patronen ontdekken 

en ontwerpen voor leerjaar 3 van het Voortgezet 

Onderwijs. De kern van het werk van Christie van der 

Haak zijn de patronen die zij ontwerpt. Het zijn eerst 

en vooral autonome tekeningen die ontstaan door 

herhaling en spiegeling. Deze patronen zijn onderwerp 

voor de workshop: patronen herkennen en vastleggen, 

patroonontwerp en bewerking. In de 1,5 uur durende 

workshop Patronen ontdekken en ontwerpen gingen 

de leerlingen aan de slag met de wandtapijten als 

uitgangspunt. Hoe ontwerpt Christie van der Haak haar 

patronen, welke patronen ontdekken we zelf in het kasteel 

en hoe kunnen we zelf patronen ontwerpen. Aan het 

project namen 14 klassen deel. 
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Kijk, luister en verwonder

Ieder jaar organiseert Museum Helmond (nieuwe) 
activiteiten voor een breed publiek. Dit programma 
is laagdrempelig van karakter, voor alle leeftijden 
en verschillende doelgroepen (gezinnen, families, 
kunst- en erfgoedliefhebbers) 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.

Zo jammer was het! We hadden zo’n toffe activiteiten 

in het hoofd om uit te voeren bij de tentoonstelling over 

Lucas Gassel. Maar veel mocht niet meer als gevolg 

van de coronamaatregelen. Groepsbijeenkomsten, 

lezingen en rondleidingen konden plotseling niet 

doorgaan. Veelal konden we hier inzetten op digitale 

oplossingen, zoals online kunstkijklessen of tours. Gelukkig 

werd niet alles geschrapt. Naast het complete Lucas 

Gassel Stadsprogramma uitgerold over de stad door 

Stichting Lucas Gassel en zijn partners, hadden we een 

activiteitenprogramma georganiseerd dat paste bij de 

Lucas Gassel tentoonstelling.

LUCAS GASSEL THE MOVIE

Voor de tentoonstelling over Lucas Gassel ontwikkelden 

we een introductiefilm in samenwerking met Beam It Up, 

tekstschrijver Rik Janssen en stemacteur Steye van Dam. 

Deze twaalf minuten durende film diende als belangrijke 

laagdrempelige introductie en tevens goede vervanger van 

rondleidingen. Zowel on- als offline is de film veel bekeken. 

Deze film was beneden in de filmzaal Engels ondertiteld 

en boven in de expositiezaal voorzien van Nederlandse 

ondertiteling.

HEET JIJ LUCAS?

In het kader van de Lucas Gassel expositie hadden we het 

plan opgepakt om een Lucasdag te organiseren. Wij wilden 

dit onder meer gebruiken om dwars door de Nederlandse 

samenleving Lucassen en hun familie op verrassende wijze 

te verbinden aan de zestiende-eeuwse schilder. Daarvoor 

werd samengewerkt met reclamebureau Groep5700 uit 

Helmond. Er werden leuke attenties bedacht, gezamenlijke 

activiteiten en uiteraard kon een groepsfoto niet 

ontbreken. Hoewel er reeds honderden aanmeldingen 

binnenstroomden werd al snel duidelijk dat de maatregelen 

rondom covid-19 roet in het eten gooiden. 
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We hebben in plaats van afgelasting gekozen voor een 

omdraaiing. Er werd een Lucas-actie opgezet, alle 

Lucassen die het museum bezochten ontvingen een 

goodiebag met leuke souvenirs van de Lucas Gassel 

tentoonstelling. In totaal zijn er zo’n 50 Lucassen in het 

museum geweest.

JAMMIE, KUNSTPROEVEN MET LUCAS

Omdat rondleidingen op zaal niet mogelijk waren door 

de covid-19 maatregelen heeft het museum drie online 

kunstkijklessen georganiseerd. Deze kunstkijklessen waren 

gratis voor de deelnemers en werden gegeven door onze 

museumdocenten. In totaal hebben circa 200 deelnemers 

deze ‘Kunstproeven met Lucas’ gevolgd. We hebben 

hierover veel complimenten ontvangen.

VAN STADSARCHEOLOOG TOT HEEMKUNDEKRING 

HELMONT

In het licht van de Lucas Gassel tentoonstelling en het 

Stadsprogramma, heeft Heemkundekring Helmont in 

samenwerking met stadsarcheoloog Theo de Jong het 

verhaal van Lucas Gassel gepresenteerd in diverse etalages 

in de stad. De kleding werd verzorgd door Museum 

Helmond.

TIENTALLEN LEZINGEN

Lezingen, partnerevents en kennisdagen, ze gingen helaas 

niet meer door. Gelukkig was er ook nog een periode 

voor covid-19. In de twee voorbereidende jaren voor de 

expositie en vlak voor de lockdown hebben de conservator, 

gastconservator en directeur tientallen lezingen 

gegeven aan diversen geïnteresseerden van probusclubs, 

ondernemersavonden, vakgenoten, docenten en diversen 

geïnteresseerden. Na de lockdown gingen we hier online 

mee door.

ONDERZOEKEN IN LUCAS’ WERKPLAATS 

Tijdens de zomervakantie van 2020 hadden we een mooi 

programma opgetuigd. Elke woensdag- en vrijdagmiddag 

zetten we museummedewerkers in om onze jonge 

bezoekertjes te begeleiden in de Werkplaats van Lucas 

Gassel. Hieraan hebben circa 100 jonge bezoekers 

deelgenomen. Ze konden niet alleen tekenen en kleuren 

naar hartenlust, maar ook onderzoeken en ontdekken 

hoe de schilderijen van Lucas Gassel zijn opgebouwd en 

geschilderd.
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DE SEIZOENSKASTELEN

Iedere vakantie organiseren we voor families en gezinnen 

in Kasteel Helmond een leuk en leerzaam programma dat 

aansluit bij het jaargetijde. Bijvoorbeeld Zomerkasteel en 

Herfstkasteel Helmond. Omdat 2020 in alle opzichten een 

ander jaar was dan voorgaande jaren, werd het programma 

erop aangepast. Geen knutselactiviteiten en workshops 

meer, of horeca, maar met inzet van acteurs die op 

inspirerende wijze het kasteelverhaal vertelden aan het 

rondwandelende publiek. De inzet van acteurs bood niet 

alleen een interessant en betaalbaar perspectief, een keer 

iets anders, ook konden we op deze manier de corona 

richtlijnen redelijk goed handhaven. Druk was het zeker 

tijdens de zomer- en herfstvakantie. Dat zal vast te maken 

hebben met het op en af sluiten van musea, theaters en 

winkels. Eenmaal weer open willen mensen weer graag een 

kijkje komen nemen, is onze conclusie. 

SLUITING VLAK VOOR KERST, VETTE PECH

In 2020 vond ook nog de landelijke Open Monumentendag 

plaats. Jammer genoeg gingen er ook een aantal jaarlijkse 

evenementen niet door, zoals Winterkasteel Helmond. Wat 

wel een domper was, omdat vlak voor de Kerstvakantie 

musea de deuren weer moesten sluiten net als scholen 

en zowat het hele openbare leven. Gelukkig konden we 

snel schakelen en lieten we onze acteurs kasteelverhalen 

vertellen in korte filmpjes die we deelden op onze social 

media kanalen.  

Kasteelheer Wesselman in een gezellig gesprek met jonge bezoekertjes.
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Kasteel (te) huur

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 er - onder normale 
omstandigheden - de jaarlijkse lintjesregen er plaats.

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. Ook in 2020 trouwden er stellen hoewel het er in 

aantallen behoorlijk minder waren dan in voorgaande jaren 

vanwege de coronamaatregelen. Kasteel Helmond is met 

recht sinds jaar en dag een populaire trouwlocatie. 
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SHOPPEN IN DE MUSEUMWINKEL

Ook op het vlak van verhuring was 2020 een relatief slecht 

jaar, vanwege de coronamaatregelen. Opvallend is wel de 

omzet van de museumwinkels van de beide locaties, die is 

verhoogd in vergelijking met 2019. We zagen deze trend:  

• De gemiddelde besteding per bezoeker is meer dan 

 verdubbeld. Waarschijnlijk komt dit door de verkoop van 

 de catalogus over Lucas Gassel. Deze is speciaal 

 ontwikkeld bij de tentoonstelling over deze 

 zestiende-eeuwse meester van het landschap.

• De gemiddelde productprijs is met 2,41 gestegen naar 

 7,78. Dat betekent dat het winkelaanbod is verbeterd 

 en dat bezoekers bereid zijn meer geld uit te geven in 

 de museumshop.

• Het aantal kopers is flink toegenomen. In 2019 kocht één

 op de 10.43 bezoeker een winkelproduct, in 2020 één op 

 de 6.92 bezoekers.

• De maanden dat de Lucas Gassel tentoonstelling te zien 

 was laten een groei in aantal verkochte producten zien. 

 Dit kan komen door de vele gepersonaliseerde producten 

 die in die maanden te koop waren. Gepersonaliseerd 

 slaat aan.

• Ondanks de sluiting van het museum als gevolg van de 

 coronamaatregelen zijn er maar liefst 157 producten 

 meer verkocht dan in 2019. Toch leuk.

In het Kasteelcafé in Kasteel Helmond en het tijdelijke 

Museumcafé Lucas in Kunsthal Helmond was een verhoging 

en tevens een verlaging van de omzet merkbaar:

• De gemiddelde besteding steeg van €0.89 naar €1.02.

• De gemiddelde productprijs steeg met €0.42 naar €3.00.

• Ruim 5457 producten werden er minder verkocht.

NOG MEER KASTEEL TE ZIEN 

De collega’s van Facilitaire Bedrijfsvoering hielden 

zich in 2020 onder andere bezig met het vrijmaken 

van extra kasteelruimte om te betrekken bij de vaste 

kasteelpresentatie. Zo wordt dankzij een bijdrage uit het 

Kickstart Cultuurfonds in het kader van de maatregelen 

rondom corona, in de ruimte onder de kasteelpoort, een 

voormalige opslag van onder andere containers, een nieuwe 

balie met kassa en andere infobronnen gecreëerd waar 

bezoekers hun eerste ontvangst hebben. De vrijgekomen 

ruimte in het kasteel waar bezoekers voorheen hun kaartje 

kochten, wordt hiermee vrijgespeeld voor een infopunt en 

winkel. Ook is de bel-etage, waar de oudste kasteelzalen 

te zien zijn en waar verhuurd en getrouwd wordt, officieel 

bij de routing van het kasteelverhaal getrokken. Bezoekers 

kunnen er een kijkje nemen en lezen er meer over de 

historische schilderijen die er hangen. Tot slot, is de 

alleroudste kasteeltoren op de bel-etage voor het eerst 

ingericht als stijlzaal en te zien voor het publiek. Deze 

toren diende voorheen als opslag en als slaapkamer van 

Sinterklaas in november en december, een evenement 

verzorgd door de Stichting van Sinterklaas.

Het tijdelijke Museumcafé Lucas tijdens de 

opening van de Lucas Gassel tentoonstelling. 

Aan de muur werken van de Helmondse 

fotograaf Peter Verreussel. Hij maakte deze 

foto’s speciaal voor de parallel tentoonstelling 

‘Goeikes II’. Zijn inspiratiebron was natuurlijk 

Lucas Gassel.
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Hart voor
de zaak

Het team van Museum Helmond bestond in 2020 uit
100 medewerkers waarvan 17 betaalde krachten. 
Zij zijn formeel ambtenaar bij Museum Helmond dat een 
afdeling is van de gemeente Helmond. De museumfuncties 
groeiden in aantal in 2020 en zijn gevarieerd: er is een 
directeur, een conservator -2 in totaal, verantwoordelijk 
voor 3 museumcollecties-, een coördinator Educatie, 
een coördinator Marketing, Pers en Communicatie, 
een coördinator Fondsenwerving, een coördinator 
Publieksactiviteiten, een collectieregistrator, een hoofd 
Facilitaire Bedrijfsvoering en zo verder. Er zijn iets meer 
vrouwen dan mannen vertegenwoordigd in dit kernteam. 

Ons museum is blij met de grote groep vrijwilligers 

die iedere dag weer vrijwillig meehelpen, tegen 

een kleine vergoeding. Zo droegen in 2020 ruim 47 

vrijwilligers hun unieke steentje bij aan de dagelijkse 

bedrijfsgang. Zij verrichtten baliewerkzaamheden 

in Kasteel Helmond en Kunsthal Helmond, gaven 

rondleidingen aan het publiek, werkten als suppoost of 

ondersteunden in de museumwinkel en -horeca en bij 

tentoonstellingsopeningen. In 2020 is verder gewerkt aan 

het inbedden van kwaliteit en structuur in de aansturing 

van de front office. Dat betekent dat in het najaar van 2021 

er zes vaste baliemedewerkers (vast dienstverband bij de 

gemeente Helmond) worden ingezet, met ondersteuning 

van vrijwilligers. Om de gewenste kwaliteit te leveren 

worden zij periodiek geschoold. Ook denken wij dat door 

deze vaste constructie de kwaliteit van de geleverde 

diensten verbetert, en kan er makkelijker en eenduidiger 

worden gecommuniceerd. 

In 2020 bestond het museumteam verder uit 

6 medewerkers ingehuurd via Reïntegratiebedrijf Senzer, 

en 21 uitzendkrachten. Een aantal van hen is al jaren bij ons 

werkzaam en een toegewijde steun en toeverlaat.

TIJDELIJKE INHUUR

Voor de grote overzichtstentoonstelling van de meester 

van het landschap Lucas Gassel die in 2020 plaatsvond, 

is expert vijftiende- en zestiende-eeuwse kunst Anna 

Koopstra ingehuurd. Ook kwam er tijdelijke ondersteuning  

van voormalige stagiaires (afgestudeerd HBO en WO) bij dit 

omvangrijke project, in de functies van registrator en junior 

conservator. 
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Baten en lasten

BATEN Gerealiseerd Begroot

Entreegelden  € 154.435,78  € 198.500,00 

Entreegelden expositie Lucas Gassel  € 24.825,73  € 58.500,00 

Subsidies exposities  € 27.812,00  € 56.225,00 

Subsidies expositie Lucas gassel*  € 404.157,23  € 520.400,00 

Nog te ontvangen subsidies expositie Lucas Gassel**  € 150.526,00 € -

Subsidie Acteurspoule  € 24.150,00  € 24.150,00 

Bijdrage vrienden Museum: restauratie collectie Lucas Gassel  € 9.405,00  € 9.405,00 

Museumwinkel  € 51.180,60  € 57.000,00 

Verhuur kasteel / huwelijk  € 30.860,43  € 52.000,00 

Horeca  € 37.749,31  € 62.000,00 

Bijdragen COVID19 Steunfonds  € 116.330,13  € -   

Totaal  € 1.031.432,21  € 1.038.180,00 

LASTEN Gerealiseerd Begroot

Exposities & Activiteiten  € 232.536,02  € 222.500,00 

Expositie Lucas Gassel  € 712.646,06  € 682.770,00 

Acteurspoule  € 28.613,47  € 34.150,00 

Collectie / depot  € 37.123,35  € 47.000,00 

Museumwinkel  € 30.381,81  € 38.000,00 

Verhuur kasteel / huwelijk  € 9.520,25  € 10.000,00 

Horeca  € 17.523,56  € 30.000,00 

Urenkosten Personeel inclusief overhead  € 899.325,52  € 920.255,00 

Inhuur Personeel  € 400.377,80  € 319.000,00 

Bestuur & administratiekosten  € 20.863,65  € 20.000,00 

Huisvestingkosten Kasteel   € 95.848,46  € 145.872,00 

Huisvestingskosten Kunsthal  € 155.915,84  € 189.314,00 

Kapitaallasten  € 118.186,08  € 118.186,00 

Verzekeringen  € 50.794,00  € 50.794,00 

Bezuinigingstaakstelling 2020  € -    € -90.000,00 

COVID Proof maken museum 2020  € 8.698,13  € -   

Totaal  € 2.818.354,00  € 2.737.841,00 

*  Inclusief € 45.777 deel lening van Brabant C die terug betaald moet worden in de komende jaren.  
**  De verantwoording van de expositie Lucas Gassel is ingediend bij de subsidieverstrekkers. De definitieve toekenning is nog 
 niet van alle subsidieverstrekkers ontvangen. Het opgenomen bedrag is het toegekende bedrag van de beschikkingen. 
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