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Stichting Ton Smits en Museum Ton Smits Huis te Eindhoven

Jaarverslag 2018
Een overzicht van onze activiteiten in 2018.

Museale activiteiten 
Er hebben grote en kleinere wisselexposities plaatsgevonden in het Ton Smits Huis.  Met de kleinere wisselexposities 
tonen wij u werk uit verschillende periodes van het leven van Ton Smits met als titel Leven met humor en kleur. 
Deze kleinere tentoonstellingen zijn bedoeld als aanloop naar de grote viering van zijn honderdste geboortejaar in 
2021 en zullen tot die tijd te zien zijn in het Ton Smits Huis.

Snapshots
Beelden en gebeurtenissen die komen en gaan. Een selectie uit Smits’ cartoons die dit thema prachtig uitbeelden. 
Periode 10 januari tot eind maart .
Leven met humor en kleur:  de Kindertijd 
Kindertekeningen van Ton Smits. Periode 5 maart tot 31 maart.
Met soepel penseel
Een selectie uit het werk van de afgelopen 10 jaar van politiek tekenaar Jos Collignon. Periode 9 april tot 30 juni.
Lentekriebels
Liefde en bloemen in een 30-tal cartoons van Ton Smits. Periode tot 30 juni. 
Geluid in Beeld – Beeld in Geluid 
Muziek en songteksten, Smits liet er zich vaak door inspireren en vertaalde ze naar humoristische beelden. 
Periode 3 juli tot eind september.
Leven met humor en kleur:  Het Circus
Gefiguurzaagd circus gemaakt door Ton Smits op 12-jarige leeftijd. Periode tot eind september .
Inktspotprijs 2018
Uit de inzendingen van politiek tekenaars voor de Inktspotprijs 2018 wordt in samenwerking met de Stichting Pers & 
Prent een selectie gemaakt die als expositie wordt getoond in het Ton Smits Huis. Periode 4 oktober tot 31 december.
Leven met humor en kleur:  ’t Amusantje
Een kort overzicht van de prilste publicaties van Ton Smits in o.a. ’t Amusantje.
Periode tot eind december.

Het museum Ton Smits Huis is iedere woensdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend en op telefonische afspraak.

Cultuur educatie 
Aan leerlingen van diverse scholen in Rotterdam en Eindhoven zijn lessen cultuur educatie en karikatuur tekenen 
gegeven. Het betrof scholen voor middelbaar onderwijs en beroepsonderwijs. 
Ook kinderen van de basisschool leeftijd hebben via de organisaties Buitenschoolse opvang lessen ‘kunst kijken en 
kunst doen’ bij ons gekregen. Ook hebben wij in 2018 kinderfeestjes georganiseerd.
De leerlijnen Basismodel doorlopende lijn Cultuureducatie staan aan de basis van ons educatieprogramma. 
We richten ons daarbij op Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs. Het receptief, creërend, reflectief en analyserend 
vermogen wordt aangesproken en ontwikkeld. In deze tijd van digitalisering en social media wordt door ons juist 
tijdens de lessen aan de leerlingen gevraagd te kijken naar de ander, te letten op gezichtsuitdrukkingen en lichaams-
taal. In totaal bereikten we 262 leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 21 jaar. 

Beheer collectie en update archief 
De beschrijving van de bibliotheek van kunstboeken, documentatie en archief van Ton Smits gaat nog steeds door. 
Het archief omvat nu ca. 4600 documenten. Van de bibliotheek zijn meer dan 1330 kunstboeken gecatalogiseerd. 
Het totaal aantal beschreven tekeningen, schilderijen, etc. bedraagt ca. 33.000 objecten.
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Toegankelijkheid schilderijen en cartoons
De collectie tekeningen (cartoons en schetsen) is op internet te bekijken 
(www.archieven.nl) en de schilderijen zijn te zien op de website van Erfgoed Brabant 
(www.brabantserfgoed.nl). Via de website van het Ton Smits Huis kan doorgeschakeld 
worden naar tekeningen en schilderijen. 

PR activiteiten
Wegens geringe middelen is de marketing beperkt. We sturen persberichten naar regionale bladen en advertentie-
bladen en plaatsen advertenties in de UIT-krant Eindhoven, in regionale toeristische informatiebladen en museum-
bladen. We sturen nieuwsbrieven naar geïnteresseerden en begunstigers. Wilt u deze ook ontvangen laat het ons 
weten middels een email naar info@tonsmitshuis.nl. Onze website tonsmitshuis.nl geeft actuele informatie over 
onze tentoonstellingen en activiteiten. Ook wordt informatie over het museum verstrekt middels publiciteit en 
Facebookpagina.

Samenwerking
Erfgoed Brabant helpt ons bij het toegankelijk maken van de collectie via de Brabant Cloud.  Voor de expositie van 
de politieke tekeningen van de Inktspotprijs werken we samen met de Stichting Pers en Prent. Er is nauw contact 
met Eindhoven Doet voor het werven van nieuwe vrijwilligers en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 
betreffende de collectie-opslag. De bestaande samenwerkingsverbanden met o.a. het van Abbe Museum en TAC 
blijven in ontwikkeling.

Toekomstplannen
Het Ton Smits Huis treedt naar buiten, organiseert reizende tentoonstellingen op publieke plekken in de stad en 
brengt daarmee haar collectie naar de bewoners van Eindhoven. In 2018 zijn tentoonstellingen ingericht in 
Kortonjo, de Wilgenhof en Zorgcentrum de Passaat. Deze activiteiten zullen wij in 2019 voortzetten.

In 2019 zal de expositie plaatsvinden van het werk van de Duitse cartoonist Gerhard Glück, meervoudig prijswinnaar 
in Duitsland. Wegens een tentoonstelling van zijn werk in Duitsland in 2018 hebben we dit naar komend jaar moeten 
doorschuiven.
 
De jaarlijkse tentoonstelling Inktspot blijft in ons programma.

2021:Viering honderdste geboortejaar Ton Smits.
En last but not least: de voorbereiding is in volle gang voor een groots op te zetten viering in 2021 van het
honderdste geboortejaar van Ton Smits.

Vrijwilligers
Ook in 2018 heeft het Ton Smits Huis haar activiteiten kunnen uitvoeren dankzij alle vrijwilligers. Er zijn nog een 
aantal taken die vragen om uitbreiding van ons team:
l	PR, het mede organiseren van tentoonstellingen en het geven van educatieve lessen aan leerlingen basis en 

voortgezet onderwijs.
l	Ook zijn wij nog op zoek naar een tekstschrijver voor het levendig houden van het TSH op social media. 

Dankwoord
Het bestuur dankt de begunstigers en donateurs voor de steun en de financiële bijdrage. Ook willen wij al onze  
vrijwilligers bedanken voor hun voortdurende inzet om alle bovengenoemde activiteiten mogelijk te maken. 

Het bestuur Stichting Ton Smits
december 2018

De Stichting Ton Smits is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Er geldt een belastingvoordeel voor donateurs van een Culturele ANBI. Zie www.belastingdienst.nl


