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Voorwoord
Het gaat eindelijk gebeuren! Het Vughts Museum en Openbare Bibliotheek De Meierij gaan verhuizen
naar de Petruskerk. De Petrus wordt het nieuwe culturele hart van Vught.  Wanneer? Over een aantal
maanden, want eerst moeten nog een aantal stappen worden gezet. Om te beginnen gaat de kerk
verbouwd worden. De buitenkant is al gerestaureerd, maar binnen moet het gebouw nog aangepast
worden. Er komen entresols in de zijbeuken met trappen. Er wordt een toiletgroep gebouwd en – heel
belangrijk voor ons – een museumdepot. Verder moeten vloerverwarming en akoestische maatregelen
ervoor zorgen dat de ruimte bruikbaar wordt voor bibliotheek en museum. In de zijbeuken aan de kant van
de Heuvel komen winkels. In de tuin komt horeca die overgaat in ʻde huiskamer van Vughtʼ, waar in de
kerk de krant gelezen kan worden of mailtjes kunnen worden verstuurd. In het middenschip komt de
bibliotheek. Aan de zijkanten van de kerk en op één van de entresols komt een tentoonstelling over de
geschiedenis van Vught. Op het priesterkoor tenslotte zullen door het jaar heen wisseltentoonstellingen
worden ingericht. Maar voor het zover is, moet nog veel gebeuren. Daarom brengt het museum in de
komende maanden een nieuwsbrief uit over de verhuizing van de Taalstraat naar de Petrus. Iedereen die
op de hoogte wil blijven, kan zijn of haar e-mailadres doorgeven aan de projectleider van het
Petrusproject, Fred de Man.  Zijn e-mailadres is:  f.deman@home.nl . De Petrusbode komt dan regelmatig
bij u binnen.
 
Henk Smeets
Voorzitter Vughts Museum
 

Oproep aan Vughtse rekeninghouders
van de Rabobank
Klanten van de Rabobank Vught kunnen van 21

april tot 16 mei 2014 hun stem uibrengen op het

project ʻMaak je sterk voor elkaarʼ. De Rabobank

stelt  een bedrag van € 15.000,-- beschikbaar

voor projecten die ten goede komen aan het

groener, sportiever, socialer, leefbaarder en

uiteindelijk sterker maken van de kern van

Vught.  Door het geven van uw stem aan het

Vughts Museum maken wij kans bij de tien

projecten te gaan behoren die voor een bijdrage

uit dit fonds in aanmerking komen.

Bent U klant van de Rabobank en woont u in

Vught, Cromvoirt of Esch dan kunt u hieraan

meedoen. Kent u klanten van de Rabobank dan

stellen wij het op prijs als u hen erop wijst dat zij

hun stem uit kunnen brengen op een van de

ingediende projecten maar bij voorkeur natuurlijk

op het Vughts Museum. U kunt uw stem

uitbrengen via de volgende link:

 https://www.lokalebank.nl/stemmen-maak-je-

sterk-voor-elkaar-vught/

Door het Vughts Museum is het volgende project

ingediend:

Audiotour voor Vughtse jeugd in de
Petrus
In het voorjaar van 2015 openen het Vughts

Museum en Bibliotheek De Meierij hun deuren in

het nieuwe culturele hart van Vught: de Petrus.

Het Vughts Museum wil zich óók richten op een

jeugdig publiek. Plannen daarvoor worden

ontwikkeld in samenwerking met leerkrachten

van basis- en voortgezet onderwijs. Dat werpt nu

reeds zijn vruchten af. Na de verhuizing naar de

Petruskerk willen we een audiotour gaan

gebruiken, waarmee jongeren door het museum

kunnen lopen. De tour zal worden opgezet als

een speurtocht. Teksten zullen worden

geschreven door vrijwilligers met journalistieke

ervaring en worden ingesproken door kinderen.

Een centrale rol is toegedacht aan een popje van

leisteen dat bij de restauratie van de kerk boven

de gewelven in de koepel is aangetroffen. Dit

popje, dat voorlopig de naam ʻPietertjeʼ heeft

gekregen, zal de deelnemertjes aan de audiotour

op hun tocht vergezellen. Zo hopen we ons

publiek te kunnen verjongen.

 

 ʻPietertjeʼ
Wij hopen dat allen die het Vughts Museum een

warm hart toedragen hun stem uitbrengen op dit

project en/of het breed onder de aandacht

brengen in eigen kring. Hartelijk dank!

 

Het inpakken gaat beginnen
Al geruime tijd geleden hebben 12 vrijwilligers

van ons museum aangegeven te willen helpen

met het inpakken van de inventaris van het

museum voor de grote verhuizing naar DePetrus.

Inmiddels zijn we zover dat het echte inpakwerk

medio mei gaat beginnen voor zover het spullen

betreft die niet meer in de lopende exposities

worden tentoongesteld. Met dat doel is de ʻhoge

zolderʼ in gereedheid gebracht voor het

inpakwerk. Als eerste is dan ook de inboedel van

die zolder aan de beurt.

Het inpakken van de vaak kwetsbare attributen

moet op een zorgvuldige wijze gebeuren en gaat

gepaard met een aantal administratieve

handelingen. Het administratieve systeem is

uitgedacht door de leden van de Adlibwerkgroep.

Zij hebben een handleiding opgesteld en lijsten

ontwikkeld waarmee de inpakkers aan de slag

kunnen.

 

Degenen die zich hebben opgegeven als

inpakker hebben inmiddels een aantal data

ontvangen waarop er ingepakt kan worden. Bij de

eerste keer worden zij geïnstrueerd over hoe er

ingepakt moet worden.

Vughts Museum nu ook op Twitter en
Facebook
Het Vughts Museum inmiddels ook te volgen is

via Twitter (https://twitter.com/VughtsMuseum) en

Facebook

(https://www.facebook.com/vughtsmuseum)

Het  zou leuk zijn als velen die van deze nieuwe

media gebruik maken een bezoek brengen aan

onze paginaʼs en deze retweeten en liken voor

een breder bereik van onze berichten.

 

ʻVerborgen schattenʼ in het Vughts Museum
 
Voor de laatste keer organiseert het Vughts Museum een tentoonstelling in de oude maalderij op
Taalstraat 88A. Daarna gaat het museum een aantal maanden dicht om begin 2015 uit zijn as te
herrijzen in de Petruskerk op de Heuvel in Vught. Voor deze slottentoonstelling is het museum zijn
depots ingedoken om een aantal ʻverborgen schattenʼ te presenteren. Het gaat om bijzondere
objecten die tot nu toe niet tentoongesteld zijn, maar het verdienen om aan het publiek getoond te
worden.

Bouwwerken
De tentoonstelling begint met een wandkleed op jute. Het is een schildering van het oude
Leeuwenstein, de villa van de familie Van Rijckevorsel, gebouwd in 1899 door de Belgische
architect J.J. Dony. In 1937 werd deze villa na een intensieve verbouwing in gebruik genomen als
raadhuis. De verbouwing stond onder leiding van architect H.W. Valk. De verbouwingsplannen
werden voorgelegd aan de Vughtse ʻCommissie van Dorpsschoonʼ en vervolgens aan de
gemeenteraad. Financiële steun kwam van het echtpaar Van Beuningen-Fentener van Vlissingen.
Voor de presentatie van zijn plannen maakte Valk gebruik van tekeningen van het nieuwe
raadhuis. Die tekeningen waren aangebracht op asbestplaten. Eén tekening hangt nu in de
tentoonstelling, maar wel ingelijst en veilig achter glas!
Van drie Vughtse kerken heeft het museum ook afbeeldingen. Het bijzondere van deze tekeningen
is dat de kerken voorzien zijn van torens. Die torens zijn echter – bij gebrek aan voldoende
middelen – nooit gebouwd. Het betreft de St.-Petruskerk, de H. Hartkerk en de Mariakerk.

Bijzondere kleding
Het Vughts Museum beschikt over een bijzondere collectie kleding. Het betreft onder meer het
ambtskostuum van de burgemeesters van Vught en Cromvoirt, maar ook militaire uniformen
(inclusief een Schotse kilt). Ook van de brandweer, de politie, de harmonie en zelfs majorettes zijn
uniformen te zien. Heel apart is het kostuum van de ʻSuisseʼ, de ordebewaker in de Petruskerk.

Huib Luns
Op de Kleine Gent woonde lang voor de oorlog Huib Luns met zijn gezin. De latere minister van
Buitenlandse Zaken, Joseph Luns, was één van zijn zonen. Huib Luns was directeur van de
Koninklijke School in ʼs-Hertogenbosch en schilder. Van zijn hand zijn diverse dorpsgezichten van
Vught. Toen de oudbouw van het psychiatrisch ziekenhuis Voorburg werd gesloopt, werd uit de
kapel een schildering gered die in 1929 vervaardigd was door Huib Luns. Het betreft de
Emmaüsgangers. Deze schildering is nu één van de ʻverborgen schattenʼ die nu worden getoond.  

Piet Slager
De tentoonstelling eindigt met twee schilderijen van Piet Slager. Ze heten allebei ʻLaatste
zonnestralenʼ en zijn nagenoeg hetzelfde. Eén is in het bezit van het Vughts Museum (collectie-
Van Hedel) en één is van Museum Slager in ʼs-Hertogenbosch. Volgens deskundigen zijn beide
schilderijen authentiek. Waarom Piet Slager er twee geschilderd heeft, is niet bekend. Door ze nu
bij elkaar te hangen heeft het publiek een unieke gelegenheid om ze te vergelijken.
De tentoonstelling ʻVerborgen schattenʼ opent op 15 mei a.s. en duurt tot en met zondag 3
augustus. Andere tentoonstellingen betreffen ʻOude ambachtenʼ, ʻVught 1629ʼ en ʻVught in de
Tweede Wereldoorlogʼ. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag, van 14.00 tot
17.00 uur.
 

Het Vughts Museum gaat tijdelijk dicht

Op 1 augustus sluit het Vughts Museum voor enige maanden zijn deuren. De oude maalderij van Van den
Akker, waar het museum in is gevestigd, is verkocht. Met de opbrengst wordt het nieuwe museum in de
Petrus gedeeltelijk bekostigd. De rest komt van bijdragen van overheden, fondsen en particulieren. Allerlei
werkgroepen zijn intussen bezig om de verhuizing en de inrichting van het nieuwe museum voor te
bereiden. Meer dan 65 vrijwilligers zijn aan de slag. In de komende tijd zullen we beschrijven wat ze doen.
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