Stichting Erfgoed Vught

Werkplan 2019
Stichting Erfgoed Vught van start
Op 3 november 2017 passeerde bij notaris mr. R.P.M. Oomens een akte van wijziging,
waarmee de Stichting Lokale Geschiedenis van Vught een andere naam en doelstelling
kreeg. De Stichting heet sindsdien Stichting Erfgoed Vught en kreeg als doelstelling:
Het bevorderen in brede kring van belangstelling voor en de kennis van Vught en Cromvoirt,
de lokale geschiedenis en cultuur en plaatselijke gebruiken en voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestond eind 2018 uit:
mevrouw drs. A.P.G.M.A. Ficq-Weijnen, voorzitter
mevrouw mr. J.H.H. Theuws, secretaris
drs. A.T.M. Veldman, penningmeester
drs. H.M.A.G. Smeets, lid

Nieuwe taken
Na intensief overleg met het gemeentebestuur besloot het bestuur van de stichting zich te
gaan richten op de volgende taken:
1. De uitgave van twee historische werken over Vught en Cromvoirt in samenwerking
met het Vughts Museum: een standaardwerk over de geschiedenis van Vught en
Cromvoirt en een historische atlas.
2. Oprichting van werkgroepen over facetten van de Vughtse en Cromvoirtse cultuur en
geschiedenis met het doel uit te groeien tot een heemkundige erfgoedinstelling.

Standaardwerk en atlas
Het bestuur vond twee voormalige eindredacteuren van de Vughtse Historische Reeks
bereid om het schrijven van genoemde historische werken op zich te nemen. Mevrouw drs.
Ottie Thiers werd belast met het samenstellen van een Historische Atlas van Vught en
Cromvoirt. Zij en dr. Ad van den Oord werden voorts belast met de totstandkoming van de
publicatie over de Vughtse en Cromvoirtse geschiedenis. Gezamenlijk zijn zij
verantwoordelijk voor de eindredactie van de geschiedenisstudie.
Op 10 november 2017 presenteerde de Stichting de historische atlas ´Vught en Cromvoirt in
kaart´. Het boek werd goed ontvangen.
De Geschiedenis van Vught en Cromvoirt zal naar verwachting verschijnen in de loop van
2020. Behalve de eindredacteuren zijn inmiddels ook andere auteurs aangetrokken voor de
beschrijving van specifieke onderwerpen: mevrouw dr. Liesbeth Theunissen, dr. Cees
Slegers, drs. Lauran Toorians, drs. Jeroen van den Eijnde en drs. Henk Smeets.
1

Heemkunde
In de gemeente Vught bestond decennialang geen heemkundekring of erfgoedstichting. In
Noord-Brabant is dat een uitzonderlijke situatie. Op de website van Brabants Heem was te
zien hoe uitzonderlijk die positie was: te midden van 64 Brabantse gemeenten en 127
heemkundekringen was Vught zonder heemkundekring een witte vlek.
Die trekker is er nu wel. De Stichting Lokale Geschiedschrijving van Vught besloot in 2016 om
zich om te vormen tot de Stichting Erfgoed Vught. Daarbij werd gekozen voor een
groeimodel, waarbij begonnen zou worden met rondleidingen, lezingen, workshops en een
beperkt aantal werkgroepen. Doel is om belangstellende Vughtenaren te betrekken bij
erfgoed. Deze activiteiten zullen in de komende jaren uitgebreid worden, zodat omstreeks
2020 sprake zal zijn van een volledig heemkundepakket. Dat is nu veranderd. De Stichting
Erfgoed Vught streeft ernaar in 2020 een volwaardige heemkundekring te zijn.
Begin 2019 zullen drie werkgroep operationeel zijn:
1. De werkgroep Historische Kaarten
2. De werkgroep Vught 3D
3. De werkgroep Archeologie
In de loop van 2019 komt daar de werkgroep Tweede Wereldoorlog bij. Andere
werkgroepen zijn in voorbereiding.
De werkgroep Historische Kaarten
Deze werkgroep verzamelt en bestudeert historische kaarten van Vught en Cromvoirt. Ze
noemt zichzelf ‘de kaartclub’. De werkgroep was betrokken bij de uitgave van ‘Vught en
Cromvoirt in kaart’. De werkgroep bestaat uit zes leden onder leiding van mevrouw drs.
Ottie Thiers. In 2019 gaat ze zich bezighouden met de analyse van oude kaarten. In
samenwerking met het Vughts Museum zullen regelmatig in DePetrus workshops worden
gehouden over Vughtse en Cromvoirtse kaarten. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van
een viewer om kaarten onderling te vergelijken en die permanent in DePetrus zal komen te
staan.
De werkgroep Vught in 3D
Vught 3D werkt aan een 3D-model van de historische dorpskern van Vught in het jaar 1950.
Het model gebruikt het programma Sketchup. In de afgelopen tijd werden delen van de
Taalstraat, de Helvoirtseweg, de Dorpsstraat en de Schoolstraat gereconstrueerd. In 2019
zullen in DePetrus trainingen worden gegeven aan nieuwe tekenaars. Ook zullen er
regelmatig de resultaten worden getoond. Dat gebeurt ook op internet: www.vught3d.nl of
op www.erfgoedvught.nl. Ook op de drukbezochte Facebookpagina ‘Je bent pas een
Vughtenaar als…’ wordt regelmatig verslag gedaan van de vorderingen.

2

Werkgroep Archeologie
De werkgroep Archeologie is bedoeld voor mensen die belangstelling hebben voor wat
bodemvondsten ons kunnen vertellen over het verleden van Vught en Cromvoirt.
Deelnemers aan deze werkgroep krijgen voorlichting over archeologie, training over het
omgaan met archeologische vondsten en nemen deel aan veldonderzoek. Eind 2018 ging
deze werkgroep van start met een ‘archeologische determinatiedag’ in DePetrus. Het
publiek kon vondsten laten beoordelen door archeologen. Ook werden er een aantal
lezingen gehouden.
Andere werkgroepen
In de komende tijd worden nieuwe werkgroepen opgericht die onder andere aandacht gaan
besteden aan de Tweede Wereldoorlog. De 75-jarige herdenking van de bevrijding van
Vught en Cromvoirt in oktober 2019 is voor de laatstgenoemde werkgroep een belangrijk
moment om zich te presenteren.

Tijdschrift
Sinds september 2018 beschikt Stichting Erfgoed Vught over een ledenblad dat vier keer per
jaar verschijnt: Schatten van Vught. Het tijdschrift bevat twee uitgebreide artikelen over de
Vughtse geschiedenis en cultuur, en verder allerlei nieuwtjes op het gebied van erfgoed. Het
is ruim geïllustreerd.

Vughtologie
Met het Museum en Stichting Anders Bezig Zijn (ABZ) wordt twee keer per jaar een cursus
Vughtologie verzorgd. Deze is toegankelijk voor iedereen, maar speciaal bedoeld voor
nieuwe ingezetenen in Vught die wegwijs willen worden gemaakt in hun nieuwe gemeente.
De cursus werd voor het eerst in het najaar van 2018 gegeven. In de gemeentelijke
welkomstmap komt een bon waarmee ‘nieuwkomers’ aan de cursus kunnen deelnemen.

Samenwerking
De Stichting Erfgoed Vught is aangesloten bij de Stichting Brabants Heem, die 127 Brabantse
heemkundekringen en historische verenigingen bundelt.
Met het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) bestaan diverse contacten. Op de
website van het BHIC zijn de registers van de Vughtse Historische Reeks opgenomen. De
Stichting ondersteunt het BHIC bij het verwerven van nieuwe collecties. Ook met het
Nationaal Monument Kamp Vught wordt regelmatig samengewerkt (onder meer bij het
project Crossroads), evenals met Stichting de Groene Vesting.
In 2016 werd door de gemeente Vught de Werkgroep Toerisme en Vrijetijdseconomie in het
leven geroepen. De Stichting is hierbij betrokken. In november 2017 vormde de Stichting
met de Isabella Groep, Huize Bergen, Stichting Fort Isabellakazerne, Kasteel Maurick,
Stichting Panorama Vught 1629, Nationaal Monument Kamp Vught, Stichting Vughts
Museum en Stichting De Groene Vesting het Erfgoednetwerk Vught.

Adviezen
De Stichting functioneert regelmatig als ‘klankbordgroep’ binnen het lokale en regionale
historische netwerk en reageert op allerlei informatievragen en initiatieven.
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