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Missie en visie
Het Vughts Museum stelt zich tot doel het bevorderen – als vrijwilligersorganisatie en waar 
mogelijk in samenwerking met anderen – van aandacht voor het culturele erfgoed van Vught 
en Cromvoirt. Het museum beheert en exposeert een collectie over de geschiedenis van 
Vught  en kunstwerken van overwegend Vughtse kunstenaars. Het museum organiseert 
wisseltentoonstellingen, lezingen, rondleidingen en andere culturele activiteiten. Hierdoor 
biedt het een platform aan Vughtenaren en andere belangstellenden om zich bezig te 
houden met de geschiedenis en cultuur van en in Vught.

Het Petrusproject
Het Vughts Museum heeft zich de laatste jaren ontwikkeld van ‘oudheidkamer’ naar een 
museum waarin zowel aandacht wordt gegeven aan de Vughtse geschiedenis als ook het 
Vughtse kunstbezit. Dit proces is vanaf medio 2011 in een stroomversnelling gekomen. Toen 
ontstond uitzicht op verhuizing naar de Petruskerk in het centrum van Vught. De 
huisvestingssituatie in de voormalige maalderij aan de Taalstraat was onhoudbaar 
geworden. Nieuwe huisvesting in de Petruskerk biedt uitstekende mogelijkheden om de 
permanente expositie te professionaliseren en publieksgerichte opstellingen te maken voor 
tijdelijke tentoonstellingen op het gebied van geschiedenis en kunst. De afgelopen jaren zijn 
plannen ontwikkeld om in deze nieuwe behuizing aandacht te besteden aan belangrijke 
momenten in de Vughtse geschiedenis. Daarnaast blijft aandacht voor het Vughtse culturele 
leven en de kunstcollectie van het museum de nodige aandacht houden. De uitwerking van 
deze ambities heeft in 2017, net als in voorgaande jaren, een belangrijke stempel gedrukt op 
de activiteiten van het bestuur en overige vrijwilligers van het Vughts Museum. 

In 2017 waren 6 werkgroepen actief: 
• De werkgroep infrastructuur onder leiding van Martin Hol, die zich bezighoudt met de 

bouwkundige aspecten van het toekomstige museum in DePetrus. 
• Een inhoudelijke werkgroep onder leiding van Henk Smeets, die zich buigt over de invulling 

van de permanente tentoonstelling in DePetrus.  
• De derde werkgroep onder leiding van Will Vugts verzorgt een aantal digitale activiteiten, 

zoals het digitaliseren van de fotocollectie, inclusief de schoolfoto’s.   
• Een vierde werkgroep onder leiding van Tineke Beekman richt zich op activiteiten voor 

jongeren en onderwijsinstellingen in Vught.
• De vijfde werkgroep, onder leiding van Ineke van Koningsbruggen, houdt zich bezig met de 

kunstcollectie van het museum en de exposities in DePetrus.
• De zesde werkgroep is de technische dienst die voorbereidingen treft voor de opbouw van 

de vaste expositie in DePetrus. 

Helaas was de geplande openstelling van het ontmoetingscentrum DePetrus in 2017 niet 
haalbaar. Voor het museum betekende dit dat 2017 net als vorige jaren voornamelijk in het 
teken stond van voorbereidingen op de verhuizing en inrichting van de nieuwe expositie in 
DePetrus en er slechts weinig activiteiten voor het publiek konden worden georganiseerd.   

Het museum wil graag haar omgeving, de direct bij DePetrus betrokkenen en andere 
geïnteresseerden goed geïnformeerd houden over de voortgang van het Petrusproject. 
Daarvoor wordt de digitale nieuwsbrief ‘Petrusbode’ ingezet. Deze wordt verspreid onder 350 
geadresseerden. De facebookgroep ‘Je bent pas Vughtenaar als…’ (met meer dan 6.000 
volgers) en diverse papieren media nemen veel van deze informatie over. 



Huisvesting
In afwachting van de verhuizing naar DePetrus heeft het museum al enkele jaren geen eigen 
huisvesting. Het museum is zeer verheugd dat ook in 2017 - net als in 2016 en 2015 -
gebruik kon worden gemaakt van kantoor- en opslagmogelijkheden in het Vlierthonk aan de 
Vliertstraat. Daardoor kunnen voorbereidingen voor de verhuizing naar de Petrus en overige 
activiteiten van vrijwilligers worden gecontinueerd. Er was echter geen mogelijkheid om 
exposities op een vaste – eigen – locatie te organiseren.  

 
Promotie
Het museum maakt dankbaar gebruik van free publicity in de lokale en regionale bladen, op 
Omroep Brabant, op Avulo Radio en de Lokale Televisie Vught (LTV). Ook is aandacht 
gevraagd voor de museumactiviteiten via Facebook en Twitter, folders en affiches.

Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers bedroeg ultimo 2017 60. De vrijwilligers worden regelmatig door 
middel van nieuwsbrieven en bijeenkomsten bijgepraat over de ontwikkelingen binnen het 
museum. Op deze manier kunnen zij tevens meedenken over het dagelijkse reilen en zeilen 
van het museum. 

Financiën
De financiële positie van het museum ontwikkelde zich in 2017 conform begroting. De 
liquiditeit en bestemmingsreserve namen sterk af door uitgaven voor het Petrusproject. 
Het museum heeft zich ook in 2017 ingespannen om de benodigde middelen te verwerven 
voor de inrichting van de nieuwe permanente tentoonstelling in de Petruskerk. Specifiek voor 
de openingstentoonstelling in DePetrus werd een groot aantal partijen benaderd.  

Vereniging Vrienden rond het Vughts Museum
Enkele honderden personen uiten hun betrokkenheid bij het museum via deze vereniging. 
Het bestuur van het museum gaf tijdens een vergadering van deze vereniging op 15 mei  
2017 een toelichting op de activiteiten van het museum en de voortgang van het 
Petrusproject. Het bestuur van de Vrienden maakte in deze vergadering bekend een bedrag 
van € 30.000 beschikbaar te stellen voor het Petrusproject. In het bijzonder gaat het om de 
inrichting van vier thema’s van de vaste tentoonstelling: Vught in de Tweede Wereldoorlog, 
Cromvoirt, het bestuur van Vught en het winkelstraatje met oude ambachten. Het museum is 
hiervoor zeer dankbaar. 

Overige contacten
In 2017 onderhield het museumbestuur contacten met Erfgoed Brabant, de gemeenten 
Vught en ’s-Hertogenbosch, het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), het 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, de Groene Vesting, de Kunststichting Vught, het 
Kunstenaars Overleg Vught (KOV), Bibliotheek de Meierij, de Kring Vrienden van ’s-
Hertogenbosch, het Noordbrabants Museum, het Museum Maluku in Houten, de redactie 
van de Vughtse Historische Reeks, de Stichting Erfgoed Vught, het project Open Joodse 
Huizen, de werkgroep Recreatie en Toerisme Vught, de Vughtse Monumentencommissie, 
het Provinciaal Depot Bodemvondsten, het Geniemuseum, het voormalige Infanteriemuseum 
op de Harskamp, Stichting Fort Isabellakazerne, Stichting Panorama Vught 1629, de beide 
Vughtse Gilden, de vier Vughtse serviceclubs en de directie en vrijwilligers van de Stichting 
Nationaal Monument Kamp Vught. 

Registratie collectie
Vanaf 2010 werken enkele vrijwilligers van het museum aan de registratie van de collectie 
van het museum in het systeem Adlib. Deze zeer intensieve activiteit is in 2017 voortgezet. 
In overleg met Erfgoed Brabant werd van Adlib overgegaan op Brabant Cloud. Hierdoor 
wordt het mogelijk om de collectie van het museum op termijn ook digitaal toegankelijk te 
maken voor het publiek.  



Tentoonstellingen 
Ondanks het feit dat het museum in 2017 niet beschikte over een eigen expositieruimte, zijn 
we erin geslaagd om twee activiteiten te organiseren. 
• Een tentoonstelling ter gelegenheid van 100 jaar Vughts Mannenkoor in de bibliotheek in 

de Dorpsstraat in Vught van 5 maart tot 30 april. 
• Presentatie van de 3D weergave van Vught als legerplaats van Frederik Hendrik tijdens de 

Open Monumentendag in het Raadhuis van Vught.
Omdat deze vrij toegankelijk waren is er geen totaal aantal bezoekers over 2017 te geven. 
 

Rondleidingen en overige activiteiten
Er zijn meerdere rondleidingen verzorgd in de Petruskerk en door het centrum van Vught 
voor diverse groepen geïnteresseerden. Onder andere betrof dit een rondleiding voor 
deelnemers aan de Zomerschool (een initiatief van Stichting Anders Bezig Zijn en Ouderen 
Samen) en voor de Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch.
Henk Smeets hield tijdens de Veteranendag op 27 oktober in het Theater aan de Parade 
voor 350 deelnemers een inleiding over Vughtse veteranen: ´Je ziet ze niet, maar ze zijn er 
wel´. Hij gaf ook twee workshops aan medewerkers van Woonwijze over de geschiedenis 
van Vught. 
Op vrijdag 10 november 2017 werd in het Raadhuis in Vught de nieuwe atlas “Vught en 
Cromvoirt in kaart” gepresenteerd, een samenwerkingsproject van Stichting Erfgoed Vught 
en het Vughts Museum. 
De bibliotheek en het Vughts Museum hebben een werkgroep gevormd om een collectie 
samen te stellen van boeken over Vught en Cromvoirt en van boeken die door Vughtenaren 
geschreven zijn. Deze collectie zal in DePetrus een aparte plaats krijgen.

Huizen Joodse slachtoffers
In 2015 zijn herdenkingstegels gelegd bij huizen van Joodse slachtoffers uit de Tweede 
Wereldoorlog. Het Vughts Museum levert een bijdrage aan de jaarlijkse planning van de 
openstelling van deze ‘Joodse huizen’ en de organisatie van de lezingen in die huizen. Op 
zaterdag 29 april en zondag 30 april 2017 organiseerde de stichting Open Joodse Huizen in 
Vught en een deel van ’s-Hertogenbosch een aantal bijeenkomsten in voormalige ’Joodse 
Huizen’. Henk Smeets verzorgde in dat kader een inleiding. Een aantal vrijwilligers van het 
museum trad op diverse plaatsen op als publieksbegeleider. 

Monumentenweekend
Het museum verzorgde de coördinatie van de Vughtse bijdrage aan de monumentendag op 
10 september. Vrijwilligers van het museum traden op diverse locaties op als 
gastheer/gastvrouw. Het aantal bezoekers van het Monumentenweekend was fors hoger dan 
in 2016. Per locatie bedroeg het aantal bezoekers:

Petruskerk 983
Raadhuis 635
Nationaal Monument Kamp Vught/Barak 1B 539
Huize Bergen 400
Pepereind 9, Cromvoirt 375
Klompenmakerij Vlasmeersestraat 332
Fort Isabella 300
Lambertuskerk 275
Lambertustoren 239
Ypenhoeve, Cromvoirt 250 (schatting)

-----
Totaal 4.328



Bekende Vughtenaren
In 2012 startte een werkgroep van vrijwilligers met het schrijven van biografieën van 
‘bekende Vughtenaren’. Deze informatie zal in de Petruskerk toegankelijk worden gemaakt 
voor het publiek. Dit proces werd in 2017 vervolgd.   

Onderzoeken en adviezen
Het museum heeft ook in 2017 vragen van het gemeentebestuur en van diverse organisaties 
en particulieren alsmede van de pers over de Vughtse geschiedenis beantwoord, soms in de 
vorm van een advies.
Overleg is gevoerd met onder andere de gemeente Vught en het Nationaal Monument Kamp 
Vught over wandelroutes, met name de route Zichtbare Herinneringen tussen het NMKV en 
de Petruskerk. 
Met jeugdconsulent en het bestuur van de Elzenburg werd gesproken over activiteiten die 
moeten herdenken hoe vijftig jaar geleden de manifestatie RV67 de grenzen en hokjes 
binnen Vught doorbrak en tevens hoe toekomstig beleid voor jongeren kan worden 
ontwikkeld.

Erfgoednetwerk
Instellingen en bedrijven die zich bezighouden met Vughts erfgoed hebben hun krachten 
gebundeld in het Erfgoednetwerk Vught. Samen hebben ze de ‘Cultuur-historische agenda 
voor Vught’ opgesteld. Die is aangeboden aan de Vughtse gemeenteraad en op 23 
november toegelicht op een raadsinformatiebijeenkomst. Het netwerk bestaat uit het 
Nationaal Monument Kamp Vught, het Vughts Museum, de Stichting Erfgoed Vught, 
Stichting De Groene Vesting, Stichting Panorama Vught 1629, de Isabellagroep, de Stichting 
Fort Isabellakazerne, Kasteel Maurick en Huize Bergen. 

Schenkingen en bruiklenen
Ook in 2017 werden door diverse instellingen en particulieren objecten geschonken of in 
langdurige bruikleen gegeven. Het museum waardeert dit zeer.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur bleef in 2017 ongewijzigd. Het bestuur bestond eind 2017 
uit:
Henk Smeets, voorzitter
Marc Turlings, secretaris
Frank Broeders, penningmeester

Overige bestuursleden zijn: 
Tineke Beekman, Martin Hol, Ineke van Koningsbruggen, Urijan Poerink en Will Vugts.

De bestuursleden ontvangen geen geldelijke beloning voor hun werkzaamheden. 

De beheerder van het museum is de heer Jan Brekelmans.

Vught, 25 april 2018

Henk Smeets, voorzitter


