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Inleiding 

Voor u ligt het nieuwe meerjarenbeleidsplan van het Lalique museum in Doesburg. 

Een beleid met een voortschrijdend inzicht sinds het vorige beleidsplan. Daarbij 

wordt niet alleen teruggekeken maar ook vooruit, naar de toekomst. Een toekomst 

met nieuwe ontwikkelingen zoals uitbreiding van met museum naar de 

Commanderij in deze periode.   

Het Lalique Museum is een snelgroeiend museum, dat op 19 juni 2011 in Doesburg 

van start is gegaan door het oprichten van de stichting ”Société Musée Lalique 

Pays Bas”. Het is geheel gewijd aan de glas- en juwelenkunstenaar René Lalique 

(1860 -1945).  

 

Sinds de opening in 2011 heeft het Lalique Museum een stormachtige ontwikkeling 

doorgemaakt. Kwamen er in het eerste jaar een paar duizend bezoekers, in 2018 

waren dat er ruim 40.00 en in 2019 62.000 bezoekers. Naar verwachting zal dit na 

2020 nog verder oplopen, ondanks de dip vanwege Corona. De huidige locatie is 

daarmee te klein geworden om  alle bezoekers goed te kunnen ontvangen en de 

gehele collectie te kunnen tonen. 

Het museum toont het werk van een van de  meest vooraanstaande glas- en 

sieradenontwerpers aan het einde van de vorige eeuw:  René Lalique (1860-1945). 

René Lalique  kwam uit een  middenstandsgezin en groeide uit tot dé grote 
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vernieuwer van het Franse juweel .Vanaf ongeveer 1890 ontwikkelde hij een geheel 

eigen stijl, geïnspireerd op de natuur en de gestileerde vormen van de art 

nouveau; de stijl die in de toegepaste kunsten in die periode leidend was. Na 1905 

ging hij zich bezighouden met het blazen van glas in een vorm en paste hij ook 

combinaties van geblazen en geperst glas toe. Lalique vervaardigde in glas 

beeldhouwwerken, vazen, schalen, parfumflacons en drinkserviezen, maar ook 

panelen voor deuren en kerkramen. 

Het museum plaatst Lalique in zijn tijd, geeft uitleg over context, de symbolieken 

en de details in de objecten. Daarnaast worden jaarlijks tijdelijke thematische 

tentoonstellingen georganiseerd, gewijd aan tijdgenoten van Lalique of aan 

andere kunstuitingen, die van invloed zijn geweest op de Art Nouveau- en Art 

Deco periode. Toegankelijkheid en het aanspreken van een breed publiek staan 

voorop bij het samenstellen van de exposities. 

De stichting heeft sinds 2012 de culturele ANBI-status en heeft ook het 

partnership van de provincie Gelderland verworven. In 2015 

heeft het museum van het museumregister de status 

gekregen van geregistreerd museum. Op grond hiervan is 

het museum sinds medio 2016 ook toegankelijk met de 

museumkaart.  

 

Het museum is momenteel gevestigd in twee rijksmonumenten aan de 

Gasthuisstraat te Doesburg, maar zal na voltooiing van de restauratie verhuizen 

naar de Commanderij in Doesburg, een Riddergebouw van de Duitse orde uit 1286, 

een prachtig rijksmonument in het historische hart van Doesburg. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.werkendam.net/nieuws/2019-09-23-5874-biesbosch-museumeiland-na-audit-opnieuw-geregistreerd-museum.html&psig=AOvVaw0o3C31T7xwjavkfRrmI4d-&ust=1572790474781000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiT8p7by-UCFQAAAAAdAAAAABAE
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Na de restauratie van en de verhuizing naar  de Commanderij zal het museum naar 

verwachting het grootste Lalique Museum ter wereld zijn, met een collectie van 

ongeveer duizend werken.  

 

Missie 

De museale missie is om het oeuvre van René Lalique bij een groot publiek 

bekend te maken en de bezoekers  te laten genieten van de prachtige 

glasobjecten en juwelen waarmee hij tijdens de Art Nouveau- en Art Deco periode 

wereldberoemd werd. 

Het aandachtsgebied van het museum is gericht op de periode 

1850-1950. Het museum geeft uitleg over een bredere  context 

waarin de kunst van Lalique is ontstaan. Dit gebeurt onder andere 

door ook stijluitingen te tonen uit de periode die aan de Art Nouveau 

periode vooraf is gegaan en door dwarsverbanden te leggen naar 

tijdgenoten van Lalique en maatschappelijke ontwikkelingen uit deze 

periode. 

Het museum moet een plek voor iedereen zijn, een plek waar alle bezoekers zich 

thuis voelen. Niet elitair en afstandelijk, maar warm en gastvrij. Ook wil het museum 

nieuwe publieksgroepen bereiken, zoals jongeren, ouderen in een sociaal 

isolement, nieuwkomers en bezoekers met een fysieke beperking. 

Naast de museale missie heeft het museum een maatschappelijke missie. Het 

museum wil in maatschappelijk opzicht iets voor de samenleving betekenen:  

samen met de bewoners van Doesburg de onderlinge saamhorigheid bevorderen 

maar met behoud van eigenheid, een warme ontmoetingsplek bieden, stagiaires 

begeleiden met hun stageopdrachten, nieuwkomers en mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt een nieuw toekomstperspectief bieden door hen te laten 

meedraaien in het museumteam en te coachen. Het museum moet een fijne plek 

zijn voor alle vrijwilligers om in een goede teamgeest te werken.  

Het museum hecht belang aan samenwerken. Niet alleen met musea en andere 

culturele instellingen, maar ook met maatschappelijke welzijnsorganisaties.  
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Strategie 

Voor de realisering van onze missie worden de volgende zaken ontwikkeld: 

- In 2022/23 het nieuwe Lalique Museum voor het publiek openen; 

- De komende jaren doorgroeien naar 4 wisseltentoonstellingen per jaar; 

- Ook glaskunst van hedendaagse kunstenaars tonen; 

- De collectie verder uitbreiden door middel van bruikleenovereenkomsten; 

- Kunstwerken van tijdgenoten van Lalique tonen; 

- De juwelencollectie uitbreiden met andere internationale ontwerpers uit de 

periode 1850-1950; 

- Dwarsverbanden leggen door middel van archiefstukken, museale 

bruiklenen en historisch filmmateriaal; 

- De collectie ontsluiten met moderne presentatietechnieken, zoals 

holografie; 

- De PR en marketing verder professionaliseren 

- In samenwerking met docenten en studenten lesmaterialen ontwikkelen 

voor kinderen in het primair en voortgezet onderwijs.; 

- Nieuwe tentoonstellingen verzorgen in samenwerking met hedendaagse 

kunstenaars en designers; 

- Previews, rondleidingen, excursies, educatieve programma’s  en 

arrangementen ontwikkelen voor verschillende doelgroepen; 

- Een internationaal kenniscentrum opzetten over de periode 1850-1950 en 

in het bijzonder van het oeuvre van René Lalique; 

- Een bibliotheek inrichten waar reguliere bezoekers en onderzoekers gebruik 

kunnen maken van boeken, films en archiefmateriaal, waaronder originele 

correspondentie van Lalique. 
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Middelen 

Welke middelen zijn nodig om de het museum te worden, zoals dat in de missie en 

de strategie is beschreven. 

1. Organisatie verder professionaliseren 

Het museum werkt voortdurend aan de verdere professionalisering van haar 

organisatie. Er werken inmiddels meerdere beroepskrachten in het museum, 

tezamen 3 full time functies.  Deze beroepskrachten hebben een 

functieomschrijving conform die van de Museumvereniging. 

 

Daarnaast heeft het museum een groot aantal vaste vrijwilligers, die diverse 

werkzaamheden ten behoeve van het museum vervullen. Ook zijn er elk jaar 

een aantal stagiaires van diverse MBO- en HBO- opleidingen, die in het kader 

van hun opleiding opdrachten vervullen in het museum en daarbij gecoacht 

worden. 

Tenslotte biedt het museum in samenspraak met de gemeente de mogelijkheid 

aan nieuwkomers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om 

werkervaring op te doen. 

Bij elkaar opgeteld werken er inmiddels 48 mensen voor het museum. In de 

toekomst zal dat zeker nog uitgebreid (moeten) worden, zeker na de verhuizing 

naar de Commanderij. 

 

2. Cultural governance 

 In deze fase van opbouw van het museum, voorafgaande aan de vestiging in 

de Commanderij, wordt uitdrukkelijk gekozen voor het zogenaamde 

“bestuursmodel”, zoals vastgelegde in de Governance Code Cultuur.  
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Het beleid wordt conform dit bestuursmodel momenteel vastgesteld door het 

bestuur en voorbereid en uitgevoerd door de algemeen directeur.  

Deze structuur met een beperkte schaalgrootte en beperkte 

verantwoordelijkheden naar interne en externe stakeholders volstaat in deze 

fase van ontwikkeling.  

Uiteraard wordt periodiek bekeken of de organisatie er aan toe is om 

omgevormd te worden naar een “Raad van Toezicht-model” 

 

3. Tentoonstellingsruimte vergroten  

Om de groeiende bezoekersaantallen goed en gastvrij te kunnen blijven 

ontvangen is een tweede tentoonstellingsruimte ingericht in een pand recht 

tegenover het Lalique museum. In het komende jaar zal de 

tentoonstellingsruimte nog verder worden uitgebreid door vast een gedeelte 

van de toekomstige accommodatie in de Commanderij te verbouwen en in 

gebruik te nemen.   

 

4. Kantoorruimte gerealiseerd 

In het pand tegenover het Lalique museum is niet alleen op de begane grond 

extra tentoonstellingsruimte gecreëerd. Op de eerste verdieping van dit pand 

beschikt het museum nu ook over adequate kantoor- en vergaderruimte. 

 

5. Voldoende financiële middelen genereren 

Voor de restauratie van de Commanderij zijn al verschillenden subsidies 

verstrekt en schenkingen gedaan. Maar voor de voltooiing van de restauratie 

en de inrichting van het nieuwe museum zijn nog aanzienlijke bedragen nodig. 

Hiervoor worden diverse fondsen benaderd op basis van een gedegen 

projectplan, zoals opgesteld door een team van medewerkers. 

Voor de tijdelijke tentoonstellingen, die voor de komende jaren gepland staan, 

zullen steeds per tentoonstelling de kosten begroot worden, die voor de 

inrichting en verwerving van kunstobjecten noodzakelijk zijn. Telkens zal dan 

bekeken worden welke financiële bijdrage het museum zelf kan doen en welke 

kosten via fondsen, bedrijven  en andere subsidiegevers, zoals de provincie 

Gelderland en de gemeente Doesburg, verworven dienen te worden.  

Door de sterke groei van het bezoekersaantal zijn de inkomsten  van het 

museum uit entreegelden in de afgelopen jaren uiteraard toegenomen. Andere 

inkomsten worden verkregen uit de verkoop van diverse, steeds wisselende 
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artikelen, in de museumwinkel. De boeken uit de serie “Microcosmos van René 

Lalique en de catalogi, die steeds verschijnen bij een tijdelijke tentoonstelling, 

dragen daar ook aan bij. 

Toch blijft alertheid geboden ten aanzien van de kosten van het museum. Om 

die reden werkt het museum nog steeds voornamelijk met onbetaalde 

krachten. 

 

6. Communicatie 

Hoofddoelstelling in onze communicatie is het vergroten van de 

naamsbekendheid van het museum, zodat een doorgroei naar 100.000 

bezoekers per jaar bereikt kan worden.  

Hiertoe zal een gevarieerde en brede middelenmix worden ingezet om on- en 

offline landelijk en ook internationaal publiciteit voor het (nieuwe) Lalique 

museum te genereren. 

Tot nu toe heeft het museum haar communicatiepijlen voornamelijk gericht op 

de algemene kunstliefhebbers  in de categorie 50+. Veelal afkomstig uit het 

westen van het land. In de komende jaren zal marketing en PR zal ook worden 

gericht op andere doelgroepen, zoals gezinnen met jonge kinderen en 

twintigers en dertigers en verzamelaars van Lalique en ander glas. 

 

7. Samenwerking 

Het Lalique museum werkt nauw  samen met de musea in de Achterhoek, 

waaronder Museum MORE, Villa Mondriaan, Huis Bergh en Musea Zutphen, 

verenigd in “Achterhoek Toerisme”. Dit zal uiteraard worden voortgezet vanuit 

het nieuwe museum. 

 

Ook landelijk werkt het Lalique museum met diverse musea samen op het 

gebed van adviezen, netwerken en uitwisselingen van tentoonstellingen. Een 

wens is om samen te gaan werken met het Rijksmuseum Amsterdam op het 

gebied van tentoonstellingen, publicaties, bruiklenen en onderzoek. 

Internationaal bestaan er ook samenwerkingscontacten, onder andere met het 

Gulbenkian Museum in Lissabon, Metropolitan Museum of Art in New York, het 

Design Museum in Gent, Musée des Arts Décoratifs in Parijs het Musée Lalique 

in Wingen-sur-Moder en tenslotte met het Corning Museum of Glass in New 

York. 
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Concreet 2020-2023 

 

Waar willen we in 2023 concreet naartoe?  

 We willen naar een nieuw museum in de Commanderij.  

 We willen ook naar 100.000 bezoekers per jaar en we willen de collectie 

meer en meer ontsluiten. We willen ook een kleine juwelen – collectie en 

meer van Picasso. Maar ook meer lakwerk uit Japan bijvoorbeeld. We 

hebben dan een doorsnede van de periode 1850-1950 en het overige 

willen we erbij lenen. 

 We willen meer onderzoeken en publiceren. Dat kan een catalogus zijn 

maar eveneens meer boeken uitgeven. Een beknopte uitgave van 

Lalique.  

 We willen onze collectie digitaal ontsluiten.  

 Toegankelijkheid vergroten voor mensen die minder valide zijn. 

 Vindbaarheid op het Internet.  

 

 

NB Dit meerjarenbeleidsplan zal in de periode 2020-2023 jaarlijks worden 

geactualiseerd. 

 

 


