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Inleiding 
 

Voor u liggen de inhoudelijke 

jaarverslagen over 2018 en 2019 
samengevoegd. Twee jaren die in het 
teken stonden van de op handen 
zijnde verbouwing en restauratie van 
het museumpand, de werving van 

nieuwe (tijdelijke) medewerkers, de 
start van een museale herinrichting en 
de inhoudelijke heroriëntatie. 
 
De herinrichting is inmiddels vanuit de 

conceptfase in 2019 steeds verder 
uitgewerkt en gedetailleerder 
geworden. 
 

De inhoudelijke heroriëntatie leidde 

tot een nieuw missie-visie document 
dat in 2020 is vastgesteld en dat de 
kaders bood voor een vernieuwende 
tentoonstellingsprogrammering voor 
de komende jaren.  

De voorbereidende werkzaamheden 
voor de verbouwing en de 
inhoudelijke heroriëntatie met 
betrekking tot visie en missie zijn 
verricht in 2018 en 2019.  
De verbouwing is in 2020 van start 
gegaan en wordt in 2021 voltooid.  
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Personeel 
 
In de loop van 2018 en 2019 was de 

samenstelling van het museumteam 
als volgt:  
 
Kwartiermaker > tijdelijke functie  
Wegens wissel van de wacht onbezet van 
09.2018 t/m 03.2019; in deze periode zoveel 

als mogelijk waargenomen door conservator 

 
Conservator > vast dienstverband 
 
Curator > vacature  
Vanaf november 2019 ingevuld 

 
PR & Communicatie > vast 
dienstverband 
Vanaf mei 2018 ingevuld 

 
Administratief ondersteuner > tijdelijk 
Gestart november 2018 

 
Educatief Medewerker > vacature   
Deze vacature werd in 2018/19 nog niet 

ingevuld  
 
Beheerder > vast dienstverband  
Tweede helft van 2018 uit dienst getreden en 
per januari 2019 met pensioen gegaan 
 
Naast deze betaalde medewerkers 
was een team van omstreeks 15 
vrijwilligers betrokken bij diverse 
werkzaamheden in het museum zoals 

toezicht op en beheer en behoud van 
de collectie. 

Voor incidentele ondersteuning ten 

behoeve van het indienen van 
subsidieaanvragen en fondsen- 
werving werd beroep gedaan op 
externe deskundigheid.  
 

Ook verstrekte de museumorganisatie 
in 2018 en 2019 opdrachten aan een 
aantal freelancers om 
werkzaamheden uit te voeren met 
betrekking tot de registratie van de 

collectie.  
Zo werd een fotograaf ingeschakeld 
om collectiestukken te fotograferen 
ten behoeve van de digitale 
ontsluiting. Met de inhuur van een 

professionele registrator werd een 
start gemaakt met de voltooiing van 
de basisregistratie in het museale 
registratiesysteem Adlib. 
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Materieel 
Huisvesting 

 

De renovatie en herinrichting van het 
museumpand wordt voorbereid door 
een gemeentelijke projectgroep, 
begeleid door een bestuurlijk/ 

ambtelijke stuurgroep.  
Deze projectgroep bestaat uit diverse 
werkgroepen, waaronder het 
ontwerpteam. Naast de projectleider 
en de kwartiermaker hebben hierin 

onder andere de architect/vormgever, 
de bouwadviseur, diverse 
gespecialiseerde adviseurs en leden 
van het museumteam zitting.  
 

Het museumteam beoordeelde de 
offertes van de bouwadviseur mee en 
begeleidde de architect en de 
adviseurs bij benodigde onderzoek in 
het museum. In tweewekelijkse 
bijeenkomsten werd gewerkt aan het 

opzetten van het Programma van 
Eisen en het uitwerken van het 
schetsontwerp uit 2017 naar een 
voorlopig en definitief ontwerp voor 
zowel het exterieur als het interieur. 

 
In het museumpand zelf werd gewerkt 
aan het ontruimen van de diverse 
zalen en ruimtes, met name om het 
hele gebouw in 3D te laten opmeten. 

Zo werden de plafondplaten in het 
hele gebouw grotendeels verwijderd 

en afgevoerd en de meerderheid van 
de raamvitrines verwijderd.  
De zolder werd opgeruimd, de hier 
opgeslagen objecten uit de collectie 

werden getransporteerd naar het 
nieuwe depot en diverse overbodige 
materialen werden afgevoerd. 
 
Ten behoeve van 

adviesvergaderingen van de 
Monumenten Welstands- commissie 
van de gemeente Weert en het RCE 
Roermond werden diverse 
vergaderingen voorbereid en 

bijgewoond, en werden rondleidingen 
gegeven. 
 
Behalve de expositieruimtes werden 
ook de kantoren ontruimd.  
Eind 2019 is de museumstaf verhuisd 

naar een tijdelijke kantoorruimte aan 
de Maasstraat 22 in Weert. 
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Activiteiten 
Collectiebeheer 

De collectie, voor zover aanwezig in 
het museumgebouw aan de Markt  
- vele duizenden objecten - is 
gecontroleerd op de aanwezigheid 

van registratienummers.  
Een groot deel van de objecten is 
door een externe partij digitaal 
gefotografeerd en zonodig alsnog 
geregistreerd. Indien noodzakelijk 

werden kleine restauraties uitgevoerd.  
De vele duizenden foto’s zijn waar 
nodig bewerkt met Photoshop.  
 
Vervolgens zijn alle objecten ingepakt 

en verhuisd naar het nieuwe depot en 
daar vervolgens weer uitgepakt, 
gecontroleerd en geplaatst. Dit alles 
vond plaats in eigen beheer onder 
supervisie van de conservator en met 
hulp van een kleine groep toegewijde 

vrijwilligers.  
Vanwege de grootscheepse operatie 
werd het museum vanaf januari 2018 
gesloten voor het publiek. Door het 
gehele gebouw stonden immers de 

vitrines en kluizen open om te kunnen 
werken aan de collectieverhuizing. 
Eind 2019 is het pand geheel leeg 
opgeleverd.  
 

Naast dit verhuizingsproject, vond 
gedurende het gehele jaar 2019 de 
voorbereidende restauratie plaats van 
het menshoge, laatmiddeleeuwse 

Mariabeeld door twee vrijwilligers. 
Een waar monnikenwerk. 
 

Aankopen 
Gedurende 2018 en 2019 werden ten 
behoeve van de historische collectie 
van het museum diverse aankopen 
gedaan: 
 

● Drie middeleeuwse ijzeren 
kandelaars uit de St. Martinuskerk 

● Sieraden van Eloy en Tyllo Werz 
● Twee zoutvaatjes van de Weerter 

edelsmid Petrus van Brussel uit 

de 18e eeuw 
● Twee collages en een tekening 

van beeldend kunstenaar Arte 
Colder. De kunstenaar schonk het 
museum een derde werk. 

● Een houten reliëf in de zero-stijl 

van beeldend kunstenaar Ries 
Linnartz 

● Een keramisch object van 
beeldhouwer Alda Brunenberg 

 

Schenkingen 
In 2018 en 2019 werden ook enkele 
schenkingen ontvangen: 
 

● Een gouache van Jean Adams 

● Een opaline gedenkplaat van de 
firma Gruythuisen uit 1954 en een 
geschilderd portret van directeur 

      W. Gruythuisen. 
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● Een Haagse particulier schonk 

haar doopkaars en een 16e eeuws 
beeldje, voorstellende Jezus als 

goede herder 
● Een particulier schonk een hotel- 

servies afkomstig uit hotel Jan 
van der Croon in de Stationsstraat 

● Het redemptoristenklooster in 

Wittem werd verkocht en daarom 
zocht de overste een bestemming 
voor diverse kunstvoorwerpen. 
Enkele van de oudste stukken, die 
verbonden zijn met de eerste 

gebruikers van het convent - de 
paters kapucijnen - werden aan 
het museum geschonken. Het 
betreft enkele 18e eeuwse 
schilderijen en een aantal 

religieuze gebruiksvoorwerpen. 
 

Bruiklenen inkomend 
Gedurende 2018 en 2019 mocht het 
museum een aantal langdurige 

bruiklenen in beheer ontvangen:  
 

● Van de familie Werz een grote 
collectie tekeningen, objecten en 
ontwerpen van Tylo Werz, 

alsmede diverse artikelen uit het 
atelier Esser-Werz en enkele 
familiestukken 

● Van de familie Leenders een 
aantal schilderijen, tekeningen en 

schetsen van Wil Leenders. Deze 
bruikleen geeft een compleet 
overzicht van zijn oeuvre en bevat 
naast vroege werken, portretten, 

landschappen en stillevens uit zijn 
bloeiperiode.  
De bruikleen bevat ook een 

gipsen portretbuste van de hand 
van Leenders’ zoon, beeldhouwer 
Bernaar Leenders. 

● In augustus 2018 is de langdurige 
bruikleen van het Amsterdam 

Museum, De hemelvaart van de 
onschuldig vermoorde kinderen te 
Bethlehem van Th. Schaepkens, 
geretourneerd. 

 

Bruiklenen uitgaand 

Een aantal collectiestukken werd aan 
musea elders uitgeleend ten behoeve 
van tijdelijke tentoonstellingen: 
 

● De 18e eeuwse Fransiscuszuil is in 
bruikleen gegeven t.b.v. 
Religie.Helend.Verdelend, een 
expositie van Parcum in de Abdij 
van Park Leuven in oktober 2018.  

● Dit bruikleen is vervolgens in 2019 
uitgeleend voor de tentoonstelling 
#GEDURFD in museum De 
Mindere in Sint-Truiden. 

● In 2019 is het paneel Legende van 

de Rogstaekers (eind 16e eeuw) 
opgehaald voor de expositie 
BEET! in het Dordrechts Museum.  
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Digitalisering collectie 

De sluiting van het museum en het feit 

dat het grootste deel van de collectie 
door diverse handen ging en geheel 
digitaal gefotografeerd werd, gaf de 
mogelijkheid werk te maken van het 
wegwerken van een grote achterstand 
op het gebied van digitalisering van 

de collectie. Daartoe was het nodig 
om een conversie van het gebruikte 
registratieprogramma (Adlib) voor te 
bereiden en te implementeren. Verder 
werd een groot deel van de dossiers 

geautomatiseerd en is begonnen met 

het invoeren van foto’s van collectie- 

stukken in het Adlib programma. 
Hiervoor zijn opdrachten verleend aan 
twee externe partijen. Tekeningen en 
prenten van klein formaat zijn niet 
gefotografeerd, maar door een groep 
vrijwilligers direct gescand. 

De vruchten van deze digitalisering 
konden medio 2019 al geplukt 
worden: in dat jaar startten we met 
het posten van beeldmateriaal op 
social media om de collectie online te 

ontsluiten. 
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Huur depot Conservering & restauratie 

De collectie van het museum is onder- 

gebracht in een externe depotruimte. 
Dit depot was eerder in gebruik bij het 
gemeentelijk archief. Na het vertrek van 
het archief heeft het museum het depot 
overgenomen teneinde meer berg- en 
werkruimte te kunnen realiseren.  

 
Dit is allereerst nodig om de volledige 
collectie te kunnen huisvesten tijdens 
de verbouwing, maar is bovendien 
structureel nodig voor het museum als 

depot en om extra werkruimte in relatie 
tot depotwerkzaamheden te kunnen 
creëren. 

Medio 2019 is een aantal werken uit de 

collectie voor conservering en 
restauratie overgebracht naar het SRAL 
(Stichting Restauratie Ateliers Limburg) 
in Maastricht. Het betreft objecten die 
te zijner tijd weer in de 
collectiepresentatie te zien zijn: het 18e 
eeuwse schilderij van de 
Rogstekerssage, afbeeldingen van 
Maria en Maria Magdalena door P.-J. 
Verhagen, het schilderij Cortona door 
Jan Dibbets en het levensgrote, 16e 
eeuwse polychrome Mariabeeld met 
Christuskind. Het laatste object is 
jarenlang behandeld door een aantal 
geoefende vrijwilligers, die met name de 
oudste polychromielagen hebben 

vrijgelegd. Het beeld is bij het SRAL nu 
helemaal afgewerkt. 
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Vaste collectieopstelling 

In 2018 en 2019 is het collectie- 

presentatieplan opgesteld en verder 
uitgewerkt. Hiervoor werd een externe 
partij ingeschakeld. Het conceptplan 
is besproken met het museumteam, 
de architect/vormgever en een 
externe adviseur. Dit heeft tot nieuwe 

inzichten geleid en vervolgens is het 
plan verder aangepast en toegespitst.  
Vanuit de twee kerncollecties - 
regionale geschiedenis en religieuze 
kunst & cultuur - zijn een groot aantal 

thema’s benoemd die te maken 
hebben met identiteit en zingeving. 
Algemene thema’s met betrekking tot 
de vormgeving van het menselijk 

bestaan in mentale en materiële zin, 

die actueler zijn dan ooit. Deze 
thema’s worden doorgetrokken tot in 
de huidige tijd en geïllustreerd met 
objecten uit diverse perioden. Daarbij 
wordt gekozen uit objecten uit de 
beide kerncollecties. De thema’s 

worden bij voorkeur geïllustreerd met 
objecten uit de regionale collectie en 
verhalen uit de geschiedenis van 
Weert, liefst ook met een verbinding 
met monumenten en andere plekken 

buiten het museum. 
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Exposities Annex 

Als uitvloeisel van het tijdelijke en 

experimentele gemeentelijk 
cultuurbeleid Routeplanner Cultuur is 
de expositieruimte De Annex 
gerealiseerd, tegenover het museum 
aan de Meikoel. In mei 2018 vond de 
officiële opening plaats.  

Het museumteam heeft de gehele 
verbouwing georganiseerd en 
begeleid. De (inhoudelijke) organisatie 
van de exposities, PR, beveiliging, 
toezicht en verzekeringen werden 

eveneens door het museum geregeld. 
 
De eerste vijf activiteiten in 2018 zijn 
georganiseerd op initiatief van de 
beleidsafdeling van de gemeente 

en/of het museum, en werden 
geproduceerd door het museum. 
Deze exposities zijn dan ook niet 
geselecteerd door de zelfstandige 
ad-hoc-programmacommissie.  

Ook gedurende 2019 heeft het 

museumteam de tentoonstellingen 
(mede) en in samenwerking met de 
betreffende kunstenaar, begeleid en 
ingericht.  
Het toezicht tijdens de openingstijden 
van de Annex werd verzorgd door de 

vrijwilligers van het museum. 
Het dagelijkse beheer van het gebouw 
en de PR voor alle tentoonstellingen 
werd eveneens gerealiseerd door het 
museumteam.  

In 2019 heeft het museum een Open 
Call uitgezet. De ad-hoc 
programmacommissie, onder 
voorzitterschap van de conservator 
van het museum, heeft de aanvragen 

vervolgens beoordeeld en een keuze 
gemaakt. Met ingang van eind 2019 
heeft de nieuw aangetreden curator 
de organisatie van de exposities 
overgenomen.  
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Gerealiseerde programma en aantallen bezoekers 
2018 

8 mei 18 -   16 juni 18  Here and Now - Kinda, Mohammad en Nidal 615 
5 juli 18  -   26 aug 18  Centraal - Kunstcentrum Weert 754 
13 sept 18  -   20 okt 18  Fotografie Kuit - Jeroen en Jan-Paul Kuit 568 
31 okt 18  -   17 nov 18  TRA-ART - Gemma van Gennip 311 
13 dec 18  -   27 jan 19  Christmas Blues - Gemeentemuseum Weert 434 

 
2019 
14 feb 19  -   31 mrt 19  Kid KURA - Saman Dezai 480 
18 apr 19 -   26 mei 19  Eigenzinnige Stenen - Alda Brunenberg 684 
13 juni 19  -   28 juli 19  Aan het bedoelde - Reinier Vrancken 196 

15 aug 19  -   29 sept 19 Waar het hoofd vol van is - Jennifer De Graaff 435 
17 okt 19  -   24 nov 19  (E)ethisch - Hester van Tongerlo 251 
12 dec 19  -   26 jan 20  EB - Claire Hoofwijk 169 
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Externe projecten   Educatie 

Gedurende 2018 was het museum op 

uitgebreide schaal betrokken bij het 
Van Hornejaar. De conservator heeft 
zich beziggehouden met het opzetten 
en mede beoordelen van de subsidie 
tenderregeling in twee tranches. 
Overige werkzaamheden van de 

conservator voor het Van Hornejaar 
waren het schrijven van teksten, het 
maken en verzorgen van fotomateriaal 
en het co-eindredacteurschap van de 
Van Horne special van het Weert 

Magazine, uitgegeven door de 
gemeente Weert.  
Eveneens het organiseren van de 
openingshandeling en deelname aan 
de persbijeenkomst ten behoeve van 

het Van Hornejaar. Medewerking aan 
de organisatie van de herdenking op  
5 juni 2018 en het schrijven van de 
toespraak voor de deken. Het 
verzorgen van een lezing in de Week 

van de Geschiedenis over Van Horne. 
Mee opzetten van en geven van een 
presentatie in de Paterskerk tijdens 
de Nationale Archeologiedagen. 
 

Tot slot: conservator en 
kwartiermaker hebben onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden een 
expositie van een fotoproject over 
Philips van Horne door fotograaf 

Erwin Olaf te realiseren in de 
Paterskerk. Dit project is echter 
uiteindelijk niet kunnen doorgaan. 

Als onderdeel van het totale museum- 

beleid is in 2018 opdracht gegeven 
aan een externe partij voor het 
formuleren van een kadernota voor 
het educatieve beleid. Deze was eind 
2018 gereed. Samen met het missie- 
visie document vormt dit nu de basis 

voor het educatiebeleid dat voor 2021 
verder wordt ontwikkeld.  
Via de conservator nam het museum 
(en indirect het gemeentearchief) deel 
aan de vergaderingen van de stichting 

Ku+Cu / OCO (overleg culturele 
ondernemingen). Hierbij werd 
meegedacht bij het ontwikkelen van 
gezamenlijke projecten, zoals de 
theatrale speurtocht rond de Graaf 

van Horne voor de basisscholen in 
2018 en een middeleeuws project 
voor de onderbouw in 2019. 
 

Communicatie 
In 2018 is de nieuwe PR en 
communicatiemedewerker gestart 
met het opzetten van een website, 
met het oog op het vernieuwde 

museum. Deze website is in maart 
2020 live gegaan.  
Met de firma Adlib is contact geweest 
over de Adlib internetmodule voor 
websites. Deze module zal in de 

nieuwe website van het museum 
worden geïntegreerd ten behoeve van 
het online toegankelijk maken van de 
collectieregistratie. 
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Samen met de kwartiermaker en na 
bespreking in de college advies- 

commissie REBK is een voorstel voor 
een nieuwe naam voor het museum 
voorbereid en in procedure gebracht. 
Tegelijkertijd is een ontwerp voor een 
nieuw logo/beeldmerk gemaakt. 

Beide zijn gepresenteerd aan het 
college van B&W.  
Na de goedkeurende beslissing van 
B&W is de nieuwe naam aangemeld 
bij het merkenregister ter registratie.  

In 2019 is gestart met het opstellen 
van het strategisch communicatieplan  
In 2019 is eveneens gestart met het 
regulier verzenden van nieuwsbrieven 
en social media posts rondom de 

collectie en de verbouwing. 

 

Museumregistratie 
In 2017 werd het museum bezocht 
door een delegatie van het Museum- 

register Nederland om door middel 
van een audit te onderzoeken of het 
museum nog steeds voldeed aan  
de vereisten om in het register 
ingeschreven te kunnen zijn.  

Het Museumregister is een register 
van museale instellingen die 
aantoonbaar voldoen aan criteria voor 
een kwalitatief hoogwaardige invulling 
van de functies van een museum. 

Deze criteria zijn samengevat in de 
Museumnorm. 

Ten behoeve van de herijking zijn vele 
stukken aangeleverd, waaronder een 

tijdelijk veiligheidsbeleid, een 
jaarplanning 2018, raadsstukken met 
betrekking tot de visie en de 
renovatie, een verhuisplan, een 
digitaliseringsplan en een 

organisatiemodel voor de toekomst. 
Een en ander leidde in mei 2018 tot 
een positieve beslissing van het 
bestuur van het Museumregister 
Nederland. In de loop van 2019 heeft 

het museum zorggedragen voor het 
actualiseren van de gegevens in het 
Museumregister. 
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