Inleiding
In dit laatste jaarverslag van het Venrays Museum gevestigd in het Freulekeshuus wordt ingegaan op
de activiteiten van de Stichting Venrays Museum in het jaar 2016.
Het afgelopen jaar stond volop in het teken van de overgang naar het nieuwe museum, het Borggraaf
Paviljoen aan het Mgr. Goumansplein.
Verschillende werkgroepen hebben met enorme inzet en overtuiging de overgang van het oude
museum naar het prachtige nieuwe Borggraaf paviljoen ter hand genomen.
De transitie naar het nieuwe gebouw ging in het oude gebouw gepaard met de noodzaak op te
ruimen en te ontmantelen. Daarbij zijn alle voorwerpen zoveel mogelijk gedigitaliseerd, teruggeven
aan de bruikleengevers als dat werd gevraagd en opgeslagen in het depot.
Door veel vrijwilligers is hard gewerkt om de termijn van de oplevering te halen.
In oktober overviel ons toch nog het bericht dat onze voorzitter Gerard de Beijer, die met hart en ziel
aan de nieuwe huisvesting heeft gewerkt was overleden.
Op indrukwekkende wijze werd in december met weemoed afscheid genomen van het
Freulekeshuus door het bestuur en alle vrijwilligers.
Tegelijkertijd was het noodzakelijk vooruit te kijken. Het nieuwe museum moest worden ingericht en
nagedacht moest worden over de opening en de daaraan verbonden tentoonstelling. Onder
begeleiding van Jan van laarhoven is nagedacht over de nieuwe opzet van de vaste collectie en de
wisseltentoonstellingen. Dat proces is zeker niet zonder slag of stoot verlopen. Plooien moesten
worden gladgestreken en sommige deelnemers aan het proces kozen ervoor hun functie ter
beschikking te stellen.
In het komende jaar zal weer veel gevraagd zal worden van bestuur en vrijwilligers, hun flexibiliteit
en inzet die het afgelopen jaar al in grote mate aanwezig was, zal ook in de komende jaren
noodzakelijk zijn.
Samenwerking met alle bij het Borggraaf Paviljoen betrokken partners zal nodig zijn om te
komen tot de zo zeer gewenste nieuwe huisvesting.
Met de inzet en het enthousiasme dat tot nu toe werd getoond zal dat zeker gaan lukken.

Eugène Clermonts
Tineke Lamers-Vorst

Voorzitter
Secretaris

21 maart 2016
1

Tentoonstellingen
Bij alle tentoonstellingen werd een hand-out aangeleverd, een leidraad door de tentoonstelling.

Kijk op Collectie 2 oktober 2015 – 7 januari 2016
De tentoonstelling is geïnspireerd door het POP-UP museum van het tv-programma De wereld draait
door. Stuur twee bekende Venraynaren naar het Venrays Museum. Geef ze vrij toegang tot het
depôt en laat ze hun favoriete kunstwerken en voorwerpen kiezen. Het resultaat is een verrassende
POP-Up tentoonstelling. Met medewerking van Burgemeester Hans Gilissen en journalist Marit
Brugman als gastconservatoren. Tijdens hun zoektocht vonden ze tachtig voorwerpen, foto's,
schilderijen, die het thema communicatie op een speelse en veelzijdige manier laten zien.

Sierraden van alle tijden 29 januari t/m 29 mei 2016
De aanleiding tot deze tentoonstelling was een aantal sieraden, die volksdansgroep ‘De Hakke Spits’
na hun opheffing aan het museum schonk, met een begeleidend boekwerk ‘Trouw aan Dans en
Dracht’. Daarin worden sieraden beschreven die in de negentiende eeuw in Noord Limburg en
Venray gedragen werden. De eerste Heilige Communie was de eerste gelegenheid om een meisje uit
een boerengezin, dat zich dat kon permitteren, oorbellen te geven.
De tentoonstelling laat zo’n 40 sieraden zien variërend van de Romeinse tijd tot 2015. Van de meeste
sieraden uit het verleden is het verhaal niet meer te achterhalen. Dergelijke verhalen zijn wel te
lezen bij de sieraden, die uitgeleend zijn door mensen, die ze nu bezitten en regelmatig dragen.

Made in Venray 11 juni t/m 25 september 2016
De industrialisatie van Venray wordt in beeld gebracht. De Cartonnagefabriek Gebr. Laurensse, de
sigarenfabriek van Baars aan de Julianasingel, de textielfabriek van Beeren, die nu bibliotheek
geworden is zijn enkele voorbeelden van industrie, die alweer uit Venray verdwenen zijn.
Inalfa, Rank Xerox, Custers metaal zijn voorbeelden van industrieën, die nog volop in bedrijf zijn, al
hebben ze een andere manier van werken ontwikkeld dan toen ze van start gingen. Via foto’s, kleine
en grote voorwerpen, zoals machines, en documenten zal de tentoonstelling het verleden, het heden
en de toekomst zichtbaar maken.
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Venrays verleden uitgespit 14 t/m 30 oktober 2016
Onder deze titel zet de Archeologische Werkgroep Venray (AWV) een overzichtstentoonstelling van
zijn activiteiten neer op de bovenverdieping van ons museum. De tentoonstelling begint op vrijdag
14 oktober tegelijk met de start van de Nationale Archeologiedagen, op 14, 15 en 16 oktober.
Archeologen spitten letterlijk en figuurlijk in het verleden. ‘Venrays verleden uitgespit’ geeft dan ook
een beeld van de graafwerkzaamheden tijdens opgravingen in de bodem van Venray en de
begeleidingen daarvan. Maar ook het uitspitten van archieven en topografische kaarten komt aan
bod.
Binnen de Singels gaan de oudste grondsporen terug tot de Bronstijd. In het Centrum wijzen de
vondsten erop dat dit gebied vanaf de Vroege Middeleeuwen (+ 1000) continu bewoond is geweest.
Bij de aanleg van industrieterrein De Hulst, zijn nederzettingen uit de IJzertijd en de Romeinse tijd
gevonden. Hier zijn vele huisplattegronden en waterputten ontdekt, begrensd door een Romeinse
grafveld. Toen de wijken het Brukske en het Antoniusveld werden gebouwde werd een nederzetting
uit de Vroege tot Volle Middeleeuwen aangetroffen. Ook in de kerkdorpen zijn veel onderzoeken
gedaan welke een nieuw beeld geven over hun oudste geschiedenis, maar ook uit een meer
recentere periode, namelijk de 2e Wereldoorlog. De tentoonstelling laat kaarten zien van de plaatsen
in en om Venray, waar opgravingen hebben plaats gevonden. De bezoeker kan zo de voorwerpen uit
het verleden een plaatsen geven in het huidige Venray.
Fotogroep eXposure exposeert in het Venrays Museum. De leden laten elk 4 foto’s zien. Eén met als
thema “brug” en drie foto ’s naar vrije invulling. Zodoende geeft de tentoonstelling een mooi
overzicht van de diversiteit en expressiviteit van de leden. Het gevolg hiervan is dat u ongeveer 80
foto’s kunt bewonderen van landschap tot architectuur, van abstract tot verhalend en van macro tot
geraffineerd en vragen oproepend.

Collectie
Aanwinsten in 2016
Form.nr

Datum

Naam

Inv.nr.

Aanduiding object(en)

201601

10-01-16 J. Teijken

07344

Alpenlandschap T. Min 1975

201602

5-03-16

07349

201603

10-02-16 P. Houba

07347

Werkboek met bouwtekeningen
Pentekening Rosmolen Geijsteren A. van
Bergen

07348

Aquarel Patersklooster Giel Kusters

Th. Swinkels

201604

2-06-16

D. Lemmers-Poels

07323

Studie Kardinaal Alfrink Petran Vermeulen

201605

7-06-16

J. Vranken

07331

Projector PRADO

201606

25-10-16 J. Vullings

07332

Stilleven Giel Kusters

201607

15-11-16 E. van Ulft-van Boven

07336

Landschap A. van Bergen
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RooyNet

RooyNet het digitale geheugen van Venray, was ook dit jaar weer een belangrijk project. Via RooyNet
worden door digitale bezoekers vragen gesteld aan het museum, maar RooyNet kan ook oplossend
zijn voor vragen die het Venrays Museum kan stellen aan de bezoeker van de site. Meer informatie is
te vinden op:
www.Rooynet.nl
www.venraysmuseum.nl

Conservering en restauratie

Dit jaar heeft dit minder de aandacht gehad dan voorafgaande jaren, dit met name omdat dit jaar
toch stond in het licht van de verhuizing naar de nieuwe locatie van De Borggraaf. Dit geldt met
name voor de restauratie. Wat de conservering betreft, heeft het Venrays Museum de maatregelen
genomen die genomen moeten worden voor een goede conservering.

Educatie

Ook in 2016 leverde het museum een mooie bijdrage in het project van het Rooys Gidsen Gilde:
“Jong Markant”. Het museum was het vertrekpunt voor een digitale wandeling door het centrum van
Venray voor de hoogste klassen van het basisonderwijs, hetgeen niet wil zeggen dat er alleen
kinderen van genoten. Ook ouderen maakten veelvuldig gebruik van deze mogelijkheid om in de
geschiedenis van Venray te duiken.

Bestuur

Op 31 december 2016 was het bestuur als volgt samengesteld:
Eugène Clermonts
vervangendvoorzitter
Tineke Lamers-Vorst
secretaris
Peter Jacobs
penningmeester
Peter Deriks
lid, aandachtsgebied PR en marketingm
Leo v.d. Rijt
lid, aandachtsgebied verbindend met VvGI
Piet Jansen
adviseur vanuit het museumoverleg
Helaas hebben wij dit jaar afscheid moeten nemen van Gerard de Beijer, hij overleed op 29 oktober.
Eugene Clermonts heeft als vice-voorzitter zijn taken overgenomen.
Het bestuur kwam 5 keer bij elkaar.
Het bestuur heeft daarnaast hard gewerkt aan de overgang van het Freulekeshuus naar De
Borggraaf, om een goede basis te leggen voor het Venrays Museum in de nieuwe vorm. Ook de
samenwerking met het Historisch Platform Venray had veel aandacht.

Huismeester

Jan Pouwels fungeerde ook dit jaar weer als huismeester

Vrijwilligers

Onder leiding van Pierre Swinkels waren er in de diverse functies 62 vrijwilligers werkzaam,
waaronder ook de leden van de Archeologische Werkgroep Venray.
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