Elisabeth Weeshuis Museum Culemborg –
a serious pleasure
(Amerikaanse kunstcriticus Robert Rosenblum)

Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van
winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat aan de samenleving en
haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert,
documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële
getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie,
educatie en genoegen.(ICOM, 2006)
en
Musea zijn van waarde: voor de samenleving, voor mensen. Dit rapport is het
resultaat van een zoektocht naar wat musea van betekenis maakt. De vele
gesprekken met directies en medewerkers uit de sector maakten de
commissie duidelijk dat musea knooppunten zijn van cultuur en geschiedenis,
kennis(overdracht), innovatie en economische ontwikkeling. Musea zoeken
meer dan ooit aansluiting bij wat mensen van nu bezighoudt en boeit. (Musea
voor mensen, Nederlandse Museumvereniging 2014)
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Verantwoording aan de Gemeente Culemborg mbt
subsidiecontract “Activiteiten en prestaties 2015” door het
Elisabeth Weeshuis Museum
Hieronder volgt een verantwoording van de activiteiten en prestaties die
Museum Elisabeth Weeshuis in 2015 ontwikkelde en leverde, zoals
overeengekomen in het gemeentelijk subsidiecontract ofwel de gemeentelijke
beschikking van 2014.
1. Algemene activiteiten en prestaties 2015
!

In 2013 en in de eerste drie maanden van 2014 was het museum gesloten in
verband met een grootscheepse vernieuwing van de vaste presentatie. Op 24
mei 2014 werd het museum in aanwezigheid van de burgemeester en de
gedeputeerde geopend. In 2015 bouwde het museum voort op de stevige
nieuwe basis en organiseerde tal van activiteiten, zoals tentoonstellingen.
Tentoonstellingen

!

Het museum organiseerde in 2015 drie tentoonstellingen:

1. Van 21 november 2014 t/m 10 mei 2015 -Het Weeshuis van kamp Westerbork
Bezoekers ontdekten de verhalen van het dagelijks leven en de continue
dreiging van transport in het weeshuis van kamp Westerbork. De
tentoonstelling ging over een bizarre wereld vol waanzin, moed en optimisme.
Kamp Westerbork werd in 1939 gebouwd als Centraal Vluchtelingenkamp.
Onder de Joodse vluchtelingen uit Duitsland die er binnenkwamen, bevonden
zich ook weeskinderen. In het voorjaar van 1942 kwam er voor hen een apart
weeshuis in barak 35. In de zomer van 1942 werd Westerbork een
doorgangskamp en ging het fungeren als voorportaal van de
vernietigingskampen. In het weeshuis kwamen toen vooral opgepakte
onderduikertjes zonder ouders terecht. De namen van de directeuren, Otto
Birnbaum en zijn opvolger Hans Steinitz, zijn onverbrekelijk met het weeshuis
verbonden.
‘Om zeven uur kwamen mannen van de Joodse ordedienst de kinderen
ophalen. Sommige verzorgers liepen met een kind in hun armen tot de trein
mee. In het weeshuis wachtten de achtergebleven kinderen en verzorgers
bedroefd op het vertreksignaal van de locomotief.’ – uit de publicatie ‘Het
Weeshuis van Kamp Westerbork’ door Guido Abuys (2013)
2. Van 21 juni 2015 t/m 1 november 2015 - Van de nood een deugd
Het weeshuismuseum toonde bezoekers vernuftige voorwerpen uit de Tweede
Wereldoorlog. Ze konden een lamp laten branden door te fietsen, zoals dat
gebeurde in menig huishouden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met de
tentoonstelling sloot het museum aan bij het erfgoedfestival Gemaakt in
Gelderland dat de hele zomer duurde en de Gelderse maakindustrie in al zijn
facetten in de schijnwerpers zette.
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Er waren tal van objecten (uit de eigen collectie en veel bruiklenen) te zien uit
de periode ’40- ‘45: een skelter gemaakt van een afgeworpen brandstoftank
van een vliegtuig, een jurk van groene parachutestof en Pelko-meubilair van
Gispen. De tentoonstelling ging over een sprankje hoop in een tijd van verbod
en schaarste. Over de veerkracht van mensen en hun vindingrijkheid. Over de
creativiteit die fabrieken en burgers aan de dag legden. Voor problemen
werden oplossingen gevonden. Van de nood werd een deugd gemaakt.
Achter voorwerpen gaan altijd verhalen schuil; bijvoorbeeld van de redding
van een Engelse piloot, uit wiens parachute een doopjurkje werd gemaakt. En
het verbod op staal, dat nodig was voor de Duitse oorlogsindustrie,
stimuleerde Gispen tot het ontwerpen van het houten Pelko-meubilair. Het
verving de vermaarde stalen Gispen-kasten, -bureaus en –stoelen.
Termen als recycling en duurzaamheid bestonden nog niet zeventig jaar
geleden, maar hergebruik was heel gewoon en producten gingen lang mee
omdat ze eindeloos gerepareerd werden. Nu is dit thema weer actueel.
Vandaar dat er in de tentoonstelling ook een link naar het heden was met
informatie over duurzaamheid en hergebruik. Er was een kachel te zien
vervaardigd uit hergebruikte materialen. Ook de openbaar toegankelijke
opening stond in een ‘groen’ teken. De groenste muzikant van Nederland trad
op: Florian Wolff. In 2010 zette hij de Green Tour op, een tour met een ‘groen’
podium dat energie haalde uit de zon, de wind en het publiek.
3. Van 28 november 2014 t/m 28 maart 2016 - Maandag Waschdag
Van 28 november tot en met 28 maart 2015 was Maandag waschdag te
bezichtigen: een tentoonstelling over de was thuis en in het Elisabeth
Weeshuis, in de tijd van vóór de wasmachine.
De maandag is tot halverwege
de vorige eeuw de dag voor de
was. Na het wekelijkse bad op
zaterdag en de daaropvolgende
rustdag, staat maandagochtend
het vuile goed klaar. Voor dag
en dauw beginnen de vrouwen
met het zware werk.
Of er nu voor een gezin of voor
een weeshuis gewassen moest
worden, alles ging tot de komst
van de wasmachine met de
hand: weken en bleken, grote
ketels op het vuur voor de
kookwas, wringen en drogen op
zolder of buiten, wapperend aan
lange lijnen. De tentoonstelling
Maandag waschdag liet de vijf
stappen van het wasproces zien
en gaf een beeld van vier
eeuwen wassen in het Elisabeth
Weeshuis.
Ook nu weer was de opening van de tentoonstelling openbaar toegankelijk.
Het museum werkte samen met het slagwerkduo Peter Elbertse en Bartho
Staalman. Tevens verzorgden de slagwerkers, die speelden op teil en
wasbord, de muzikale omlijsting van de hilarische theatrale act: Buurvrouw en
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Buurvrouw en de Witte Was van Theaternetwerk Surpluus. Er was na afloop
zeer veel lof voor het korte theaterstuk, een parodie op het befaamde tv-duo
Buurman en Buurman. Spelbegeleiding: Robbert Baars, spel: Linda
Kleverlaan, Berthilde Wolters.
Bezoek
!

Het museum is ruim 36 uur per week open van dinsdag t/m zondag van 11.00
u – 17.00 u. Op aanvraag kan het museum ook op maandag bezocht worden.

!

Het museum verzorgde in 2015 35 rondleidingen voor groepen volwassenen.
Dit is dus exclusief de opvang en het rondleiden van basisschoolkinderen en
leerlingen uit het voortgezet onderwijs in het kader van educatieve projecten
en de Brede School.

!

Het museum verzorgde 3 rondleidingen voor allochtone vrouwen die een
taalcursus Nederlands volgden van Kitty Winter. Een bijzondere ervaring voor
zowel de vrouwen als het museum.

!

Het museum verzorgde in 2015 15 keer het DOE-MEE-ATELIER op moeder- en
vaderdag, 12 keer in de zomervakantie en op 19 december, de eerste dag van
de kerstvakantie - in samenwerking met de andere cultuurpartners in huis en
het Weescafé. Het DOE-MEE-ATELIER is een educatieve activiteit voor
kinderen en (groot)ouders (individuele bezoekers).

!

Het museum ontwikkelt educatieve erfgoedprojecten in samenwerking met
lokale onderwijsinstellingen. Het museum verzorgt en ondersteunt deze
projecten. Ook werkte het museum nauw samen met Bibliotheek Rivierenland
in het kader van de Kinderboekenweek. Lucienne Bartels (combinatiefunctionaris) coördineert en ontwikkelt alle activiteiten voor het museum. Ze
stuurt een team van vrijwilligers aan.

!

Totaal aantal bezoekers: 2015 10.217. Dat betekent een daling t.o.v. het
openingsjaar 2014, zeker als we het totaal van dat jaar doorrekenen naar 12
maanden. Nog even een overzicht:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:

totaal 8684
totaal 8962
gesloten
totaal 10.443 in 9 mnd (incl.LekArt 1420 bezoekers)
totaal 10.217 (geen LekArt)

We zien een stijgende lijn in de bezoekersaantallen in 2016:
2015 - 2016
Jan 663 - 718
Feb 827 – 1121
Mrt 732 - 705
Educatie
Taken
Coördinatie en uitvoering van de erfgoedlessen voor de Brede School.
Culemborg (BSC) en overige scholen.
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Publieksactiviteiten voor kinderen en gezinnen.
Team Educatie
Lucienne Bartels Coördinator/docent | Jaap de Klijne Vrijwilliger Barbarakerk
Lieneke Westerink Docent | Gert Vleugel Vrijwilliger Barbarakerk
Rina Kemler - Vrijwilliger museum
Joop Bartelds - Vrijwilliger museum
Leny Jansen - Vrijwilliger museum
Sjanne Emans - Vrijwilliger museum
Alda van der Velde - Vrijwilliger museum
Leerlijn erfgoededucatie
In de jaren 2011 t/m 2014 is veel geïnvesteerd in de opbouw van een leerlijn
erfgoededucatie. Een samenwerkingsverband van museum, Hervormde
Barbarakerk, Stichting Kasteeltuin Culemborg en Museum Jan van
Riebeeckhuis. Een deel van deze programma’s is ondergebracht in de
Cultuurlijn van de BSC (zie hierna).
Groep| Programma (d)uur | Museumles | Locatie | Materiaal | inzet
1 en 2 | Museumjas | 1 | Museum | Materialenkist | Docent + vrijwilliger
3 en 4 | Willie | 1,25 | Museum | Digitaal pakket | Docent + vrijwilliger
4 | Oude boerderij | 1 | Op school | Materialenkist | Docent
5 | Kasteel van E. | 1,25 | Kasteeltuin | Materialenkist | Docent + vrijwilliger
5 en 6 | Dirk | 1,5 | Binnenstad | Lestas | Docent + vrijwilliger
6 en 7 | Jan van Rieb | 1,75 | JvR-huis | Kluisje+pakket | Docent+2
vrijwilligers
7 en 8 | Beeldenstorm | 1,75 | Museum/kerk | Digitaal pakket | Docent+2
vrijwilligers
8 | WOII | 1,5 | Binnenstad | Digitaal pakket | Docent + vrijwilliger
In 2015 werden uit bovenstaande leerlijn afgenomen:
5x Museumjas
2x Willie het weeshuis
2x Kasteel van Elisabeth
3x Jan van Riebeeck
Cultuurlijn BSC
Daarnaast levert het museum een combinatiefunctionaris erfgoed voor de
Brede School. Lucienne Bartels geeft samen met Lieneke Westerink
erfgoedlessen in de Cultuurlijn: de doorlopende leerlijn cultuuronderwijs voor
basisscholen binnen de Brede School Culemborg. Een samenwerkingsverband
van museum, Bibliotheek Rivierenland, kunstencentrum De Plantage (tot 1-12015) en Steunpunt Natuur- en Milieueducatie Culemborg. Voor elke
jaargroep is er een samenhangend lespakket bestaande uit verschillende
cultuurdisciplines. Scholen maken elk schooljaar een keuze uit de aangeboden
blokken van lespakket met datum en tijd. Voor deze werkzaamheden is een
geoormerkt budget van 12.500 euro beschikbaar.
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Programma erfgoed
Lessen voor de binnenschoolse leerlijn cultuur: Museumrondleiding ‘Willie
het weeskind’ (gr 3), Stadswandeling ‘Dirk, leven in een middeleeuwse
stad’ (gr 5), Activiteitencircuit ‘Beeldenstorm in Culemborg’ (gr 7),
Intro-les en fietstocht ‘Tolerantie en vrijheid'. WOII in Culemborg’ (gr 8)
Naschoolse middenbouwcursus voor Culemborg-West: De Museumclub.
Een andere Museumclub voor Culemborg-Oost ging helaas op het
allerlaatste moment niet door vanwege onvoldoende aanmeldingen.
Verdeling uren over de groepen:
Groep 3: 36
Groep 5: 48
Groep 7: 26
Groep 8: 72
Museumclub Oost: 25
Museumclub West: 25
Totaal lesuren (inclusief marge): 232
Onderzoek Ridt en inwerken: 16
Overige educatie 2015 (buiten Brede School)
Basis onderwijs:
2 klassen Montessori Tiel
Voortgezet onderwijs:
5 klassen Lek en Linge, zonder begeleiding vanuit het museum i.v.m. de
tentoonstelling Van de nood een deugd
60 leerlingen KWC (Koningin Wilhelmina College)-kunstroute
HBO
10 studenten HBO academie sociale studies Avans Breda (geschiedenis van
het sociaal werk)
Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek van 7 t/m 18 oktober 2015 namen zeven
bovenbouwgroepen van de Culemborgse basisscholen deel aan het speciaal
ontwikkelde programma ‘Maak je stad van de toekomst’. Daarbij onderzochten
de leerlingen in de tentoonstelling Van de nood een deugd hoe men tijdens de
Tweede Wereldoorlog van oude spullen nieuwe gebruiksvoorwerpen maakte.
Dat brachten ze ook zelf vol enthousiasme in praktijk door samen een ‘stad
van de toekomst’ te bouwen van oude spullen. De innovatieve stad was
tijdens de Gelderse Museumdag op zaterdag 24 oktober te bezichtigen in het
Elisabeth Weeshuis Museum.
Doe-mee-atelier
Het eerste Doe-mee-atelier van het jaar viel op 10 mei, moederdag. Er was
van alles te doen in het museum op het gebied van handwerken. Spinnen,
breien, mazen, sokken stoppen, naaien en borduren: tegenwoordig een
hobby, vroeger een bittere noodzaak. Kleding maken en herstellen was
immers handwerk. Ook konden bezoekers een moederdagcadeau maken. De
opdracht luidde: Maak een origineel moederdagcadeau met een oude
handwerktechniek. Leuk voor meisjes en jongens van alle leeftijden. De
activiteiten werden uiteraard begeleid door onze vrijwilligers.
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Bij de tentoonstelling Van de nood een deugd organiseerde het museum het
Doe-Mee-Atelier. Het vond plaats op Vaderdag 21 juni. Kinderen mochten met
hun vader, maar ook met (groot)ouders, broertjes en zusjes in het atelier
experimenteren met oude, kapotte voorwerpen en andere gebruikte
materialen. Een lepel werd bijvoorbeeld een antenne.
In het museum lag een gratis Gemaakt in Gelderland krant klaar! En voor de
kinderen was er een superleuk vakantie doe-boek dat gratis bij de bibliotheek
kon worden opgehaald met een speciale bon van internet.
De overige Doe-mee-ateliers voor de hele familie stonden in het teken van
een interactief Technieklab op:
ZONDAG 21 JUNI (Vaderdag) 12.00-13.00 uur en 13.30-14.30 uur ZATERDAG
4 JULI 13.30-14.30 uur
ZONDAG 12 JULI 11.00-12.00 en 13.30-14.30 uur
WOENSDAG 22 JULI 13.30-14.30 uur
VRIJDAG 31 JULI 15.00-16.00 uur
ZONDAG 9 AUGUSTUS 13.00-14.00 uur
WOENSDAG 12 AUGUSTUS 13.30-14.30 uur
VRIJDAG 21 AUGUSTUS 11.00-12.00 uur en 13.30-14.30 uur
ZATERDAG 29 AUGUSTUS 13.30-14.30 uur
Ze werden goed bezocht door gemiddeld 15 kinderen.
Het Doe-mee-atelier van 19 december stond in het teken van de kerstmaaltijd.
Met Kerst eten we extra lekker, samen met de mensen van wie we houden.
Wat aten de kinderen van het Elisabeth Weeshuis met Kerst? Waar kwam dat
eten vandaan? Wie maakte het en hoe? Kijk, luister, ruik en proef op je
ontdekkingstocht door het Elisabeth Weeshuis. Maak zelf een feestelijk hapje
van vroeger met je broertje, zusje, ouders, oma of opa. En eet het daarna
gezellig samen op!
Er werd samengewerkt met erfgoeddocent Lucienne Bartels (Elisabeth
Weeshuis Museum) en kookdocent Monique de Man (Spruit!Buiten).
Toerisme en evenementen
!

Het museum had tot en met 2015 zitting in het Platform Recreatie en
Toerisme van de gemeente Culemborg als vertegenwoordiger van de musea
en andere cultuurorganisaties. Verder pleegt het museum overleg met
cultuurhistorische organisaties in Culemborg met provinciale organisaties voor
behoud van cultureel erfgoed. In Culemborg zijn dat onder andere de Stichting
Kasteeltuin, het Van Riebeeckhuis, het Gispen Museum en Oudheidkundig
Genootschap Voet van Oudheusden, Stadsgidsen en het theater de Fransche
School. Uiteraard is er tevens een nauwe samenwerking in het huis met
Bibliotheek Rivierenland en de Volksuniversiteit West-Betuwe.
Zeer waardevol voor het Culemborgse museum is het museale kenniscentrum
Erfgoed Gelderland, de provinciale ondersteuningsinstelling voor
erfgoedorganisaties. Regelmatig consulteert het museum de adviseurs van het
kenniscentrum met vragen over de inrichting van het depot, registratie,
vrijwilligersmanagement, klantvriendelijkheid, veiligheid, kinderen in het
museum, etc.
Als lid van de coöperatie Erfgoed Gelderland ontwikkelde Elisabeth Weeshuis
Museum een aantal innovatieve toepassingen om de beleving van
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cultuurhistorie in Gelderland te verdiepen en te vernieuwen. Als titel heeft dit
project meegekregen: Beleef mijn Gelderland!
De onderdelen van het project, waaraan Elisabeth Weeshuis Museum
deelneemt sinds 2012, zijn de volgende:
1. Doorontwikkeling van de website mijnGelderland.nl, met een nieuwe mobiele
website, toevoeging van historisch kaartmateriaal, inclusief nieuwe
technologische ontwikkelingen, waaronder Augmented Reality (Layar).
2. Ontwikkeling van een lokaal verhaal voor Layar, waarbij het Elisabeth
Weeshuis Museum POI’s (Points of Interest) aanleverde. Voor deze POI’s
werden 3d-fotografie, panoramafotografie en een film gerealiseerd.
3. Ontwikkeling van een historische reconstructie (kasteel) in een 3d-model
geschikt voor de Multitouch tafel in het museum tegenover de balie.
4. Een interactief erfgoedspel dat op het web, de Multitouch tafel en via mobiele
apparaten te spelen is. De Multitouch tafel kwam begin 2015 gereed.
5. In de zomer van 2015 nam het museum deel aan het groots opgezette
erfgoed festival Gemaakt in Gelderland.
6. Ook in 2015 kon het museum online ticket verkoop verwezenlijken door
samen te werken met andere Gelderse musea en een partner van Erfgoed
Gelderland. De kosten voor dit project worden verrekend met de verkoop van
online kaartjes waarvan een gering percentage naar de investeerders gaat.
Tot slot heeft het museum regelmatig contact met andere musea in provincie
en regio, bijvoorbeeld in het veiligheidsnetwerk en om gezamenlijk de
communicatie voor de regio vorm te geven.
!

Het museum levert een bijdrage aan diverse culturele evenementen in
de stad en op nationaal niveau.
1. Museumweek- 18-26 april2015 –Ons echte goud.
Het Elisabeth Weeshuis Museum heeft zoals ieder jaar deelgenomen aan dit
nationale museumevent. Helaas is gekozen voor een andere opzet en heeft
men van het museumweekeinde een museumweek met twee weekeinden
gemaakt. De kracht is eraf en voor het publiek is er minder duidelijkheid
omdat ieder museum binnen deze 10 dagen een andere opzet kiest. We
hebben dan ook niet kunnen constateren dat deze aanpak ons meer bezoek
heeft opgeleverd.

2.
Kunst en ambacht was het thema van Open Monumentendag 2015,
met 34 deelnemende locaties in Culemborg in het weekend van zaterdag 12
en zondag 13 september. Ook het Elisabeth Weeshuis had een vol
programma. Hieronder het overzicht.
Zaterdag 12 september
11.00 uur – 17.00 uur geopend
Diverse workshops Volksuniversiteit
Doorlopend tentoonstelling Van de nood een deugd en vaste presentatie
museum
13.00 uur: presentatie Sylvia van Opstall in het leescafé over de
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totstandkoming van het schilderij ‘Weesmeisje’
15.00 uur: rondgang met Nicole Spaans langs kunst en ambacht in de collectie
Zondag 13 september
11.00 uur – 17.00 huis geopend
Doorlopend tentoonstelling Van de nood een deugd en vaste presentatie
museum (niet gratis)
14.00 – 16.00 uur: pianowandeling in de spinzaal van het museum – gratis
3. Toneel in de oorlog

In aansluiting op de tentoonstelling Van de nood een deugd organiseerde het
museum op 19 en 20 september een theaterwandeling met de titel Toneel in
de oorlog.
Zoals de tentoonstelling aan de hand van voorwerpen en verhalen toonde hoe
vindingrijk en creatief men was in de Tweede Wereldoorlog, zo liet de
theaterwandeling zien welke dilemma’s er in de wereld van het toneel waren
en hoe acteurs en actrices daarmee omgingen. Scenarioschrijver Roland van
den Bergh schreef de vijf eenakters en de regie was in handen van Theaterjuf
Sandra van Wijk, professional in amateurtheater.
Tijdens de theaterwandeling maakte het publiek in groepjes van circa 25
personen een tour langs verschillende facetten van het toneel in de oorlog,
dwars door het museum en de museumtuin. In vijf eenakters van elk
ongeveer tien minuten namen de amateurspelers de toeschouwers mee terug
in de tijd, naar de periode ’40- ’45. Acteurs en actrices deelden met het
publiek hun angst, twijfel, verliefdheid en onzekerheid in oorlogstijd, waarbij
de spelers hun scènes dicht op het publiek speelden.
De eenakters gingen over de dilemma’s waarmee het toneel werd
geconfronteerd, over collegialiteit of juist het ontbreken ervan, over keuzes
maken, over hoe het foute goed kan zijn andersom. En aan het einde nam
iedere voorstelling een onverwachte wending. Het waren nadrukkelijk geen
toneelstukjes die in de oorlog werden opgevoerd, ofschoon er wel naar werd
verwezen.
Van Wijk bezorgde samen met haar spelers het publiek op 19 en 20
september (beide dagen om 11.00 u en 15.00 u) een onvergetelijke en
indrukwekkende belevenis.
4. Prent van Kees Momma
Vol trots presenteerden wij onze samenwerking met Kees Momma, bekend
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van de documentaire 'Het beste voor Kees’.
Kees tekende in opdracht van ons museum de meisjesvleugel van het
Elisabeth Weeshuis. Een beperkte oplage van de reproductie was te koop via
het weeshuismuseum.
Kees werkte weken aan deze opdracht. Hij bracht de tuinzijde van het oude
weeshuis gedetailleerd in beeld.
Deze opdracht stond zowel voor Kees als voor het museum in het teken van
cultureel ondernemerschap, want Kees is op weg naar meer zelfstandigheid en
het museum zoekt nieuwe wegen voor het aanboren van noodzakelijke extra
inkomsten.
5. Gelderse Museumdag - 24 oktober –Tussen droom en daad

Dobbelen: een geliefd spel in het weeshuis, maar streng verboden. Niet voor
de 115 bezoekers van de Gelderse Museumdag op zaterdag 24 oktober 2015.
Zij gingen al dobbelend op zoek naar de toekomstdroom van ieder
Culemborgs weeskind: een goede opvoeding en een fatsoenlijk vak leren.
Kwam die droom ook uit in het Elisabeth Weeshuis?
Ook dit dobbelspel was speciaal ontwikkeld voor (groot)ouders en kinderen.
6. Kerstmarkt in het Weeshuis
Met Glühwein in het Weescafé
Het weekeinde van 12 en 13 december was het Elisabeth Weeshuis
ondergedompeld in een heerlijke kerstsfeer! Daarvoor zorgde de organisatie
van de nostalgische kerstfair, met tal van kramen met kerstartikelen. Onder
meer ansichtkaarten, kerstversiering, antiek en brocante en sieraden.
Uiteraard stond het team van het Weescafé klaar met lekkernijen en glühwein.

10

2. Specifieke activiteiten en prestaties 2015
Nieuw museumbestuur, aangetreden in maart 2015

V.l.n.r. Ebbo de Jong, Ellie Tap, Machiel den Besten, Ingrid van Milligen, Sef
Severens.
!
!

!

!
!

!
!

Het bestuur is op bezoek geweest bij het museumbestuur van het
Stadskasteel Zaltbommel ter oriëntatie en uitwisseling van ideeën.
Voor de uitvoering van de managementtaken heeft het museumbestuur Nicole
Spaans als directeur aangesteld. Zij is eindverantwoordelijk voor alle museale
activiteiten en de financiën en legt daarover verantwoording af aan het
bestuur.
In het najaar van 2009 heeft het museum Jesse Krol aangetrokken, een
professionele museummedewerker met het diploma HBO Reinwardt Academie
op zak. Hij ondersteunt de directeur.
Altijd nog werkzaam (nu als vrijwilliger) bij het museum is Karel Jan
Bongaerts. Hij treedt op als beheerder/gastheer.
ZZP-er Lucienne Bartels is combinatiefunctionaris. Zij heeft de taak educatieve
projecten te ontwikkelen en uit te voeren. Zij wordt geassisteerd door
educatief medewerker Lieneke Westerink (zzp). En een groep vrijwilligers.
ZZP-er Henriett Somlai is beleidsmatig en uitvoerend actief op het terrein van
communicatie/marketing.
Circa 60 vrijwilligers helpen het museum bij de uitvoering van de museale
taken en bij de openstelling van het museum m.n. in het weekeinde.
! Het museum bood in 2015 aan vier stagiaires (2x
Universitair, 1x HBO en 1x MBO) een werkervaringsplaats
aan. Voor het MBO is het museum inmiddels een ‘Erkend
Leerbedrijf’. En krijgt als zodanig financiële ondersteuning
voor het begeleiden van stagiaires uit het MBO.
! Toramantel in restauratie, met dank aan de Vrienden!
Het Elisabeth Weeshuis Museum nam in 2015 het textiel
in de collectie onder de loep. De toramantel uit de
Culemborgse synagoge bleek toe aan grondig herstel.
Toramantels zijn omhulsels van textiel, die de torarollen
beschermen.
Textielrestaurator Emmy de Groot in Amsterdam kreeg de
opdracht om de restauratie uit te voeren. Er waren
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versieringen losgeraakt en er waren oude reparaties die opnieuw en beter
gedaan moesten worden.
Uitgangspunt bij de werkzaamheden is het uiterlijk van het object zo goed
mogelijk te herstellen en daarbij zo min mogelijk van het oorspronkelijke
borduurwerk aan te tasten.
De beige/gele toramantel is gemaakt door de vrouwen en meisjes van de
Joodse gemeente te Culemborg in 1887. Dit is in het Hebreeuws aan de
voorzijde te lezen, geborduurd in gouddraad. De tekst staat binnen een krans
van bladmotieven met een kroon erboven.
De restauratie werd betaald door de Vrienden van het Museum, met een
aanvulling van de eigenaar van de toramantel: het Nederlands Israëlitisch
Kerkgenootschap (NIK).
Het Elisabeth Weeshuis Museum heeft de toramantel sinds 2013 in langdurige
bruikleen van het NIK. Al tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de voorwerpen
uit de Culemborgse synagoge in veilige bewaring gegeven bij de
Oudheidkamer. In 2013 werden ze aan de rechtmatige eigenaar
teruggegeven.
3. PR resultaten 2015
Elisabeth Weeshuis Museum
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Wanneer

Wat

januari

Promotie verkiezing ‘Het leukste uitje’

maart

Uitslag verkiezing ‘Het leukste uitje’ + Wezenverdriet toen en nu algemeen pr in Gelderlander + Culemborg in Beeld

april

Nieuwe bestuursleden + bezoek Kees Momma met cameraploeg

mei

Moederdag - DOE MEE ATELIER

juni

Vaderdag - DOE MEE ATELIER

juli

Van de nood een deugd, in lokaal en regionaal media + radio

juli

Racen in een brandstoftank’ in Nederlands Dagblad

augustus

DOE-MEE-ATELIER Van de nood een deugd 12 x

september

Toneel in de oorlog + Open Monumentendag promotie + Campagne
Kees Momma

oktober

Gelderse Museumdag : Stad van de toekomst + Dobbel mee in het
weeshuismuseum + Tickets online te koop in De Gelderlander en in
de CC
Het beste voor Kees - bezoek Kees Momma + Toramantel in
restauratie + Maandag Waschdag

november
december

DOE-MEE-ATELIER rond Kerst + Campagne ‘Langste sjaal’

Op sociale media liet het weeshuismuseum de volgende groei zien:
Facebook een groei van 549 volgers naar 735 volgers
Twitter een groei van 461 volgers naar 599
De website is in het hele jaar door 11.139 online gebruikers bezocht.
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4. Financiën (resultaat 2015 / begroting 2017, bijlagen 1 en 2)
Het resultaat van de reguliere museumactiviteiten bedraagt in 2015 € 1.791,positief. Dit positieve resultaat kon worden behaald dankzij een degelijke
sturing op inkomsten en uitgaven. Extra uitgaven, met name voor
tentoonstellingen, konden worden bekostigd uit verkregen giften en subsidies.
In het eerste volle jaar na de verbouwing hebben we een beter inzicht
verkregen in de werkelijke huisvestings- en energiekosten.
Bedacht moet worden dat het financiële resultaat nog geen één procent
bedraagt van de begroting van het museum en daarmee feitelijk marginaal is.
Het resultaat zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen van het
museum. Het museumbestuur is overigens van mening dat een hoger eigen
vermogen dan het huidige is vereist teneinde een toekomstbestendige
bedrijfsvoering te kunnen garanderen.
De begroting van 2017 laat zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant
een stijging zien van circa 13% ten opzichte van 2015. De dekking hiervan
wordt voor een belangrijk deel gevonden in giften, sponsoring en extra
inkomsten. Dit is echter onvoldoende om de stijgende kosten volledig te
dekken. De gemeentelijke subsidie is in 2016 niet verhoogd ten opzichte van
2015. Het Elisabeth Weeshuis Museum verzoekt de gemeente Culemborg voor
2017 de subsidie te verhogen van € 136.291,- naar € 143.900,-. Dit is een
verhoging van 3,3%. Hierbij zijn we uitgegaan van een inflatie van 1-1-2015
tot 1-1-2017 van 1,3%. De loonkosten en daarmee verbonden verzekeringen
zijn echter in deze periode met circa 6% gestegen.
Het resultaat van 2015 is hier bijgevoegd, alsmede de begroting 2017.

Opgetekend te Culemborg, 21 maart 2015
Ondertekening:
De penningmeester

De directeur

Sef Severens

Nicole Spaans

14

