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Inleiding 2020. Een jaar waarin het museum 17 weken volledig gesloten is en een nog langere 
periode het museumcafé dicht moet houden. Een jaar waarin groepsbezoek en activiteiten 
bijna niet mogelijk zijn en het ambitieuze project rond Chagall wordt doorgeschoven naar 
2021. Een jaar met 6239 bezoekers, een derde van het beoogde aantal. Een jaar van grote 
onzekerheid. 2020, het jaar van corona.

Vooraf rekenden wij op een veelbelovend jaar, met twee grote meesters in huis: 
Rembrandt en Chagall. De hoopvolle verwachting verdwijnt begin maart achter het gordijn 
van de pandemie. De Rembrandt expositie, in de publiciteit gezet met steun van AVRO-
TROS, sluit al naar één dag. Als op 1 juni het museum heropent, is dat onder een ander 
gesternte. Bezoekersaantallen zijn niet langer prioriteit, het museumbezoek moet veilig 
zijn, reserveren en beperkte aantallen zijn geboden. Juni wordt een maand van aftasten. In 
juli en augustus weten meer mensen het museum weer te vinden, mede dankzij de 
kruidentuin. 
Oude tijden lijken terug te keren met #Blessed.Een expositie met werk van Mathijs Vissers, 
die jongeren uit de wijde omgeving naar het museum trekt. Aansluitend volgt de expositie 
Maria van het Nieuwe Normaal, een project voor alle bewoners van Uden, de gemeente 
die voorjaar 2020 landelijke bekendheid krijgt als brandhaard van het virus. Het verdriet is 
groot, maar kan nauwelijks worden gedeeld. Museum Krona wil hiermee een podium 
bieden voor verwerking, voor het delen van ervaringen, voor troost, zoals Onze Lieve 
Vrouw ter Linde dat al eeuwen biedt.
Als in november de Gemeenteraad instemt met een voorstel van de Raad om voor een 
periode van vier jaar de subsidie van het museum te verhogen, lijkt er ondanks alle 
narigheid en leed toch een mooie afsluiting van een bewogen jaar te komen.

Totdat het virus weer toeslaat en deuren medio december opnieuw op slot gaan.
Een slotakkoord in stijl, zo gezegd, van een jaar dat als hoogst uitzonderlijk de boeken in 
zal gaan.  





Tentoonstellen

Exposities
Genesis – Harry van der Heyden (1941-2019)

1 december 2019 t/m 1 maart 2020
Voorjaar 2019 overlijdt Harry van der Heyden. Hij laat een deel van zijn collectie na aan 
het museum, aanleiding voor het organiseren van een tentoonstelling over deze 
kunstenaar die zijn Brabants-katholieke wortels verbindt met ontwikkelingen in de kunst. 
De expositie is tot stand gekomen dankzij Cor van der Heijden, de broer van Harry.

Passie
17 maart 2020 t/m 15 augustus

Een expositie met eigentijdse interpretaties van motieven geïnspireerd op de Passietijd 
zoals het Laatste Avondmaal, het verraad, het sterven en het verdriet.
De expositie omvat werk van o.a. Marc Mulders en Reinoud van Vught, Raoef Mamedov, 
Thom Puckey en Hans van Hoek. Van Jan de Beus is een monumentale kruisweg te zien, 
van Ignace Schretlen diens langlopende serie ‘Laagvliegers’. Bijzondere aandacht is er voor 
het werk van de in 2017 overleden Wim van de Voort.

De ets van Rembrandt
12 maart 2020 t/m 6 september 

De ets van Rembrandt, die in september 2019 wordt ontdekt tijdens opname van Tussen 
Kunst en Kitsch in Museum Krona, vormt het middelpunt van de tentoonstelling De ets van 
Rembrandt. Naast de ets Landschap met tekenaar worden er ruim 20 andere etsen van 
Rembrandt van Rijn geëxposeerd, waaronder de beroemde weergave van De dood van 
Maria en De verkondiging aan de herders. Deze etsen komen uit particuliere collecties of 
zijn beschikbaar gesteld door Douwes Fine Art.

Hans van Hoek, Kruisiging, 1990



Tentoonstellen

Exposities
#Blessed

23 augustus 2020 t/m 1 november
Project speciaal gericht op een jonger publiek waarin een vergelijking wordt getrokken 
tussen de verering van heiligen en de ‘aanbidding’ van hedendaagse internet 
beroemdheden, als vloggers, influencers en gamers. Ze zijn geportretteerd door schilder 
Mathijs Vissers, kleurrijk en modern, compleet met aureolen. 
Zie verder onder Educatie

Maria van het Nieuwe Normaal
17 oktober 2020 t/m 13 december 

Project dat troost wil bieden aan Uden onder corona. In de traditie van OLV ter Linde, 
troosteres in Uden voor over de eeuwen, worden Udenaren uitgenodigd om een voorwerp 
aan te bieden dat herinnert, troost heeft geboden in het voorjaar van 2020, de periode die 
corona in Uden in de greep hield. Daarnaast worden in de expositie vele initiatieven en 
verhalen verbonden. Van de papieren bloemen en vlinders van Brabantzorg, de cartoons 
van Gert de Goede, stopmotions uit het project 'Me, Myself & Quarantaine' van het Udens 
College, de reizende dagboeken, tot de gelaureerde fotoserie van medewerkers van 
Bernhoven, gemaakt door Juri Buller voor de Volkskrant.
Op de expositie verschijnen een gouden deur van een VW Kever, een high-five-machine, 
een kapotte drone en een tondeuse. Maar het meeste indruk maar de indringende 
videoportretten van Udenaren, die het kunstenaarsduo Martin en Inge Riebeek in 
opdracht van het Museum maakte. Omroep Brabant, SBS en KRO/NCRV deden er verslag 
van. 
Bijzonder aan het project is tevens de medewerking van een groot aantal partners, 
waaronder Brabantzorg, Ziekenhuis Bernhoven, Kunst&Co Uden en de steun van Provincie 
Noord-Brabant, Kickstartcultuurfonds, Turingfonds, de Vereniging Rembrandt.



AFGELAST
De meteoriet van Uden

19 december 2020 t/m 31 januari 2021
In 1840 waren arbeiders in de omgeving van Odiliapeel getuige van een inslag van een 
meteoriet. De meteoriet is bewaard gebleven, doch slechts weinig mensen hebben hem 
ooit gezien. Na 180 jaar keert de meteoriet tijdelijk terug naar de gemeente Uden. Het 
zeldzame deel kosmisch gesteente is het middelpunt van een tentoonstelling over 
meteorieten, donderstenen en historische meteorietinslagen, vallende sterren, vuurballen, 
kometen en de ‘Ster van Bethlehem’. Bruiklenen zijn beschikbaar gesteld door o.a. 
Naturalis Biodiversity Center, Het Noordbrabants Museum, het KNMI en de Universiteit 
van Utrecht. 

De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met Sterrenwacht Halley en wordt 
gesteund door Cultuurfonds Uden en Peka-Kroef, Odiliapeel.



AFGELAST
Voor de kerstexpositie in het museum werd het reusachtige 
‘Aanbidding van de Herders’ (1650) van Casper de Crayer
vanuit het Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed naar Uden 
gebracht. Het werk was volledig gerestaureerd en had met 
zijn 320x230 cm een centrale rol in de tentoonstelling. 
Wegens corona bleef de presentatie van het doek echter voor 
het publiek gesloten. 



Educatie
Het aantal scholen dat in 2020 het museum bezoekt, is 
door het Coronavirus lager uitgevallen dan gehoopt. 
Door de aanstelling van een educatiemarketeer en met 
een tentoonstelling gericht op jongeren werd er hard 
gewerkt om de groei van educatie richting 3000 
leerlingen per jaar te doen slagen. Door de beperkende 
maatregelen is het aantal leerlingen dat het museum 
heeft bezocht, blijven steken op 1159. Toch is dit, met 
de 6,5 maand waarin geen educatieprojecten konden 
plaatsvinden (4,5 maand door corona, 2 maanden 
zomervakantie) in acht nemend, geen slecht resultaat. 

Verreweg de meeste leerlingen bezochten het museum vanwege de tentoonstelling 
#Blessed, waarin leerlingen een kunstwerk maakten van hun eigen idool door middel van 
graffiti, markers en collagetechnieken. De leerlingen haalden veel inspiratie uit zowel de 
kunstwerken van Mathijs Vissers als de objecten uit onze eigen collectie. Het project werd 
met een 9 beoordeeld en werd door 434 leerlingen bezocht. Ook met het Udens College 
werd een samenwerking gestart. Helaas moest het educatieproject dat voor de leerlingen 
van 3-havo en 3-vwo werd gemaakt, worden afgezegd door de Coronamaatregelen. Door 
een alternatieve opdracht hebben toch zo’n 275 scholieren op individuele basis het museum 
bezocht.
De overige leerlingen hebben deelgenomen aan andere educatieprojecten: Ganzenveer, 
Koppige Kruiden en Feest! In de Abdij. Laatstgenoemde werd in 2020-2021 uitgebreid van 
groep 7-8 naar groep 5-8. Dit kan als een succesvol besluit worden gezien, aangezien vrijwel 
alle boekingen voor dit project uit groepen 5 en 6 kwamen. Samen met de projecten bij 
tentoonstelling #Blessed, valt Feest! In de Abdij onder het overkoepelende Feest! Weet wat 
je viert, dat voor Museum Krona de grootste trekker van leerlingen is. Feest! wordt 
geïnitieerd vanuit Museum Catharijneconvent en samen met 11 partnermusea maken 
leerlingen in heel Nederland en Suriname kennis met de achtergronden van religies, 
religieuze feesten en immaterieel erfgoed. 



Mathijs Vissers, Coronation of the Virgin, 2019



Marketing & Communicatie

De nieuwe heldere en toonaangevende positionering (Krona. Met aandacht, waarin de 
kracht schuilt in de combinatie van Kunst, Klooster en Kruidentuin) is terug te zien in het 
aanbod van en de marketing voor tentoonstellingen, (educatie)projecten en activiteiten. In 
navolging hierop is in samenwerking met Arthur & Brent, Atelier Willem Noyons en ID and
More gewerkt aan een online vertaalslag, zodat Krona bij een bredere community onder 
de aandacht gebracht kon worden. Zo werd er eind mei een nieuwe website 
gepresenteerd in combinatie met online ticketing mogelijkheden (realisatie eind juli). 
Online zijn er vanaf dat moment 1.915 tickets verkocht. 7.122 unieke gebruikers hebben 
de site bezocht, waarvan 6.730 nieuwe gebruikers.

2020 was een bijzonder jaar waarin het 
coronavirus het museum dwong tot 
stilstand. Aan de andere kant was er 
volop beweging, zeker op het gebied 
van marketing & communicatie. Samen 
met bureau Arthur & Brent is de 
merkstrategie van Krona aangescherpt. 



Marketing & Communicatie

Voor de tentoonstellingen en activiteiten werden de diverse online kanalen van het 
museum op maat ingezet. De aandacht werd gevestigd op tijdelijke tentoonstellingen, 
vaste collectie, de tuin en het klooster door nieuwsberichten, verhalen, evenementen, 
video’s en linkjes naar relevant persartikelen en radio- & tv-uitzendingen. De digitale 
nieuwsbrief heeft een vaste groep lezers en blijft groeien (ultimo 2020: 1.538), net als de 
diverse social media accounts. Facebook gaat van 1.493 naar 1.831 volgers, voornamelijk 
in het tweede semester gerealiseerd. Het hardst groeiende medium is Instagram, dit 
maakte een groei van bijna 43 volgers naar 390 aan het einde van dit jaar. En sinds eind 
oktober heeft Museum Krona ook een Twitter-account.

Naast de exposure op en groei van de social en online mediakanalen is Museum Krona ook 
in diverse dag- en weekbladen, radio- en televisie-uitzendingen aanwezig, als Trouw, 
Brabants Dagblad, DTV, Udens Weekblad tot NPO Radio 5, AVRO TROS en SBS6.



Bezoekers
Over de periode 2010-2013 trok het museum gemiddeld 
11.000 bezoekers. Vanaf 2014 ligt de prioriteit bij de 
verbouwing en de vernieuwing van het museum. Vanaf 
de heropening in 2019 werkt het museum aan een groei 
van het aantal bezoekers richting de 20.000 op 
jaarbasis. In datzelfde jaar wordt met 16.734 bezoekers 
een belangrijke stap gezet. Voor 2020 zijn de 
verwachtingen hoog. Met Rembrandt en Chagall moet 
de mijlpaal van 20.000 ruimschoots gehaald kunnen 
worden.

Als 2020 iets duidelijk maakte, is het wel dat bezoekerscijfers niet heilig zijn. De musea in 
ons land hebben de afgelopen jaren alles uit de kast gehaald om deze cijfers te doen laten 
stijgen. Met succes. Zorgelijke geluiden over de kosten van blockbusters en ongemakken 
die grote bezoekersstromen veroorzaken, werden genegeerd.

Corona dwingt tot een pas op de plaats. De collectie beleeft een belangrijke revival. Musea 
hebben prachtige collecties in huis, maar veel ervan blijft in de depots. Dit omdat 
bezoekers de eigen collectie vaak negeren en de pers voor presentaties van de collecties 
geen belangstelling hebben. Maar nu het publiek alleen gedoceerd, in kleine groepen naar 
binnen mag, maakt de eigen collectie zijn herintrede in de musea. Exposities met veel 
bruiklenen zijn gecompliceerd en onbetaalbaar zonder inkomsten uit kaartverkoop en 
horeca. Vooral de Vereniging Rembrandt, opgericht om de publieke collecties in Nederland 
met aanwinsten te versterken, juicht de nieuwe ontwikkeling toe en stelt subsidies voor de 
presentatie van de eigen collectie beschikbaar. Ook Museum Krona maakt daar dankbaar 
gebruik van om de presentatie van OLV ter Linde te versterken. 

Of het gaat om een tendens of om een eenmalig gebeuren is nog niet te zeggen. 2020 was 
vanuit het ‘oude perspectief’ gezien geen topjaar. Met 6239 wordt bij lange na de 20.000 
niet gehaald. Maar in vergelijking met andere museale instellingen vallen de resultaten 
mee. Bovendien, een jongere doelgroep weet het museum te vinden. Vooral #Blessed 
bracht twintigers en dertigers binnen.

Uitsplitsing bezoekers 
Betalende bezoekers 1196
Bezoekers museumjaarkaart 2951
Educatie 1159
Gratis bezoekers 933

Totaal 6239



Bezoekersaantallen

2014: voorbereiding van de verbouw - uitwerking plannen en werving van fondsen

2015: voorbereiding van de verbouw - uitwerking plannen en werving van fondsen

2016: museum wegens verbouw gesloten, 5190 bezoekers voor projecten extern in Uden en Den Bosch

2017: museum wegens verbouw gedeeltelijk gesloten

2018: museum wegens verbouw een deel van het jaar gesloten

2019: museum heropent met 16.734 bezoekers

2020: door Covid-19 enkele maanden gesloten of beperkt open
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Raoef Mamedov, Laatste Avondmaal, 1998



Deze geheel geëmailleerde kelk van Johanna, Jan en 
Eloy Brom uit 1942 behoort al jaren tot de 
meesterwerken van het museum. In 2020 krijgt de kelk 
gezelschap van een kelk van edelsmid Willem 
Kloosterman. Mogelijk voelde Kloosterman zich 
uitgedaagd door de firma Brom en trachtte hij met deze 
geëmailleerde kelk te bewijzen dat hij op technisch vlak 
niet voor hen onderdeed.
Rechtsonder een opmerkelijke versie zondvloed met 
eenzaam dobberend de ark van Noach door een 
onbekende graveur uit ca 1625, schenking van het 
Bijbels Museum. 

In 2020 krijgt het museum opnieuw veel werken aangeboden om de collectie te 
versterken. Twee momenten springen eruit. In het begin van het jaar kan dankzij een 
donatie van een particulier en steun van de Vrienden van het Museum overgegaan worden 
tot verwerving van het vijfdelige fotowerk ‘The Last Supper’ van de Russische cineast-
fotograaf Raoef Mamedov. In januari komt de kunstenaar over uit Moskou om de 
achtergronden van zijn versie van het laatste avondmaal, met een cast van mensen met 
het Downsyndroom, toe te lichten. Met het internationaal vermaarde fotowerk uit 1998 
heeft het museum een belangrijk werk in huis gekregen dat velen weet te ontroeren en 
bijblijft.
Eind mei vindt een tweede belangrijk moment plaats als het Bijbels Museum besluit een 
deel van haar verzameling grafiek af te staan aan Museum Krona. Het Bijbels Museum is 
enige jaren terug een nieuwe koers ingeslagen. Het pand aan de Herengracht in 
Amsterdam is opgegeven, de collectie herbestemd. Het Bijbels Museum gaat verder als 
instituut dat exposities, geïnspireerd op de Bijbel, organiseert met externe partners. Een 
daarvan is Museum Krona dat najaar 2021 onderdak zal gaan bieden aan de expositie Tijd 
& Eeuwigheid.   

Aanwinsten



Bruiklenen

Museum Krona geeft in 2020 bruiklenen aan:

•Museum M, Leuven
•KMGK, Brussel
•Museum Catharijneconvent, Utrecht
•Schunck, Heerlen
•Kunsthal, Zwolle

Museum Krona ontvangt in 2020 bruiklenen van:

•Particulieren
•Douwes fine art, Amsterdam
•Naturalis Biodiversity Center, Leiden
•Het Noordbrabants Museum, Den Bosch
•Rijkdienst Cultureel Erfgoed, Rijswijk/Amersfoort
•KNMI, De Bilt
•Universiteitsmuseum, Utrecht

OlV Ter Linde, Mechelen, ca 1510.  
Uitgeleend aan Museum 

Catharijneconvent voor 
exposite Wonderen



Fondsen

Museum Krona krijgt steun van

Structureel
De Gemeente Uden
Bisdom ‘s-Hertogenbosch
Zusters Birgittinessen, Uden
Vrienden van Museum Krona

Exposities en projecten
Gemeente Uden (#Blessed)
Kunst&Co (educatieve projecten)
Provincie Noord-Brabant
Kickstartfonds
Vereniging Rembrandt/Turingfoundation
KunstLoc
Peka Kroef
Congregaties
Anonieme fondsen en instellingen



Organisatie
Bestuur 
Mevrouw E.C.J.M. Backx-van Aken, voorzitter (Gemeente Uden) 
De heer M.J.H.M. van den Brand, vicevoorzitter (Abdij Maria Refugie)
De heer M. v.d. Burgt, penningmeester (Gemeente Uden, tot februari 2020)
De heer T.M.J.M. Evers, penningmeester (Gemeente Uden, vanaf februari 2020)
De heer F.G.F. van Genugten , lid (Bisdom ’s-Hertogenbosch)
Pastoor F.M.L. Ouwens, secretaris (Bisdom ’s-Hertogenbosch) 
Zuster C.J.M. van Rosmalen, lid (Abdij Maria Refugie)
De heer F.Th. Scholten, lid (Rijksmuseum)

Organisatie
Carlo van As, beheer en onderhoud collectie en gebouw
Debbie Jans, marketing en communicatie (vanaf maart 2020)
Marcel Ploegmakers, projectleider activiteiten en marketing (tot maart 2020)
Wouter Prins, senior conservator
Sid Pubben, junior conservator en educatie

Vrijwilligers
In 2020 zijn zo’n 70 vrijwilligers voor Museum Krona actief. 


