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Op de website
www.erfgoedhuisweert.nl
vindt u het Jaarverslag 2013
van het Erfgoedcluster Weert.
Dit Jaarverslag 2013 is de
verantwoording van de werkzaamheden van het cluster en
omvat het Gemeentearchief
Weert en Gemeentemusea
Weert.

Samengevat Jaarverslag 2013 Erfgoedcluster Weert
Algemeen
Het College van Burgemeester en Wethouders
heeft de wettelijk taak zorg te dragen voor de
archiefbescheiden van de gemeentelijke organen.
Het college legt daarvoor via het jaarverslag van
de gemeentearchivaris verantwoording af aan de
gemeenteraad. Binnen het Erfgoedcluster Weert
waarvan de gemeentearchivaris teamleider is,
worden de activiteiten van het Gemeentearchief
Weert en de gemeentemusea Jacob van Horne
en De Tiendschuur uitgevoerd. Het Erfgoedcluster
is een professioneel en publieksgericht kenniscentrum. De werkvelden omvatten de geschiedenis
van Weert en omgeving en de geschiedenis van
de Franciscanen in Nederland.
Naast de wettelijk taken zoals inspectie en advies
geeft zij dit vorm in middels beheer, behoud,
bestudering en beschikbaarstelling.
Het Erfgoedcluster is gehuisvest in het voormalig
stadhuis aan de Beekstraat en in de gemeentemusea Jacob van Horne en De Tiendschuur.
De plannen voor herhuisvesting op een centrale

locatie in Weert blijven de nodige aandacht
vragen. Voor de uitvoering van onze taken zijn
zeven ambtelijke medewerkers, met totaal bijna
zeven FTE’s in dienst. Daarnaast zijn acht tijdelijke
medewerkers toegevoegd. De circa vijfenzestig
vrijwilligers zijn de onmisbare schakel om de
dagelijkse werkzaamheden uit te voeren.
Beheer en behoud
De collectie van het Archief is uitgebreid met onder
meer het archief van de Partij van de Arbeid en
het tekenlessenprogramma van het Bisschoppelijk
College. Naar verwachting zal medio 2014 een
gedeelte van de kunstcollectie en het bedrijfsarchief van Smeets drukkerijen aan ons worden
overgedragen.
De Archiefbibliotheek is dit jaar met circa tachtig
exemplaren uitgebreid. De particuliere boekencollecties van de erven Coolen en Van Dael verdienen
bijzondere vermelding. De digitale Jaargedingen
uit de periode 1481-1714 geven een welhaast
compleet beeld van de civiele rechtspraak gedurende

die periode. De restauratie van museale objecten
vindt deels in het eigen huis plaats.
Belangrijke museale aankopen zijn een beeld van
Maria uit Val Gardena (Oostenrijk), het beeld Maria
met het kind staande op een schaap uit de laat
zeventiende eeuw en een vergulde hostiedoos
gemaakt door Camille Esser voor de Mozes en
Aaronkerk in Amsterdam. Zowel het Archief als de
Musea beschikken over een eigen digitaal beheerssysteem. Met het oog op de verdere integratie
van taken, werkzaamheden en de synergie van
het cluster en voorts uit kostenbesparingen zijn
voorbereidingen getroffen over te gaan tot een
gezamenlijk systeem. Ons publiek plukt hier
eveneens de vruchten van omdat zij op één plek
digitale informatie over onze archieven en de
collecties kan opvragen.
Bestudering en beschikbaarstelling
In Gemeentemuseum Jacob van Horne zijn twee
succesvolle tentoonstellingen te zien geweest.
De herdenking van de Martelaren van Gorcum,
heeft plaatsgevonden in de expositie ‘Galg of
Vrijheid’. In samenwerking met het Bibliocenter
Weert is door emeritus hoogleraar dr. Herman Pleij
een druk bezochte lezing gehouden over dit

martelaarschap. Een overzicht van onze recente
aanwinsten van de collecties kruiswegstaties is
aan het publiek getoond in de tentoonstelling
‘Aanwinsten Kruiswegen’. In Gemeentemuseum
De Tiendschuur hebben wij de expositie ‘WERK IN
UITVOERING’ over de ateliercollectie Kunstwerkplaatsen Esser-Werz ingericht. Daar is in het najaar
de jubileum tentoonstelling ‘Déjà Vu’ met werk
van fotograaf Jo Brunenberg te zien geweest.
Onze reizende tentoonstelling ‘Joodse Onderduikkinderen’ heeft in Roermond de nodige bezoekers
getrokken.
Het publiek is opgeroepen hun stem uit te
brengen op het ‘Stuk van het Jaar’ een landelijke
activiteit in het kader van de Maand van de
Geschiedenis. Met deze activiteit hebben wij
behoorlijk wat media-aandacht gekregen. Op de
benedenverdieping van het voormalig stadhuis
zijn de tien archiefstukken nog steeds te zien.
Weert, oktober 2014
Jac Lemmens
Gemeentearchivaris Weert/
teamleider
Erfgoedcluster Weert
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