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Wij waren wees,

wie ben jij?

In vier eeuwen tijd groeiden er 700 weeskinderen op in het grote Elisabeth Weeshuis
in Culemborg. Kinderen die een of beide ouders hadden verloren. Jongens en meisjes
als Maaike, Frans, Arie en Rika leefden er een eenvoudig leven in een strak dagritme.
Opstaan, schoolgaan en helpen bij het tuinieren en koken.
Dat was toen. Nu mag jij het gaan DOEN! Kom je verkleden in de spinzaal, knutselen
op zolder, spelen in de binnentuin en leer over de verschillen van het kind zijn toen
en nu.
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Woord vooraf
In een tijd als deze, nu de wereld overgeleverd is aan een pandemie, is het lastig te
schrijven over de toekomst. Momenteel, januari 2021, is het museum gesloten. Vele
collega’s in de culturele sector proberen moed te houden in een wereld die ineens
heel klein is geworden. Voor de weeskinderen in het Elisabeth Weeshuis was de
wereld ook uitermate klein. Door het verlies van een of beide ouders kwamen zij
terecht in het ommuurde gebouw met de rood-gele luiken in het hart van
Culemborg. Zij kregen tot in de negentiende eeuw thuisonderwijs en kenden alleen
de wandeling naar de kerk. Geen zomervakanties in het buitenland, maar werken in
de moestuin. Ondanks de beslotenheid bleken zij ook niet beschermd tegen
ziekteuitbraken. In 1901 trof een tyfusepidemie het weeshuis, overgedragen door
luizen. Maar liefst 13 van de 38 kinderen kregen zware koorts. Eén jongen heeft het
helaas niet overleefd.
Maar al te vaak blijkt hoe actueel het verhaal van de weeskinderen is. Ook de wereld
van onze kinderen is door Covid-19 plots heel klein geworden. Ze krijgen thuis les
en kunnen niet bij vrienden op bezoek, uit angst om ziek te worden. En ook onze
kinderen hebben te maken met verlies. Denk aan het verlies van een ouder door
een scheiding, het verlies van familie door het moeten vluchten voor een oorlog of
gezichtsverlies omdat je niet aan alle hoge verwachtingen kan voldoen.
Het Elisabeth Weeshuis Museum is nieuwsgierig naar de kinderen van nu. Wat zijn de
overeenkomsten en verschillen met kinderen als Maaike, Arie en Rika?
Met de vraag: ‘Wij waren wees, wie ben jij?’, willen wij de huidige generatie kinderen
leren kennen.
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Van weeshuis tot museum
Geschiedenis
Over zeven jaar bestaat het museum een eeuw! In 1928 begonnen als oudheidkamer
in de spinzaal van het Elisabeth Weeshuis, inmiddels uitgegroeid tot een eigentijds
themamuseum in de gehele meisjesvleugel.
Het Elisabeth Weeshuis werd gesticht in 1560 uit de nalatenschap van Vrouwe
Elisabeth van Culemborg. Elisabeth (1475-1555) behoorde tot de hoogste adel in de
Nederlanden. Zij stierf kinderloos en liet landerijen en een groot vermogen na. In
haar testament bepaalde zij dat een groot deel van haar nalatenschap ten goede
moest komen aan de armen. Haar testamentuitvoerders besloten twee weeshuizen
te stichten, waarvan een in Culemborg voor vierentwintig jongens en vierentwintig
meisjes. Er werden in de zestiende en zeventiende eeuw meerdere weeshuizen in
Nederland gesticht, maar bijzonder is dat het weeshuis speciaal gebouwd is voor
deze functie. Misschien zelfs wel het duurste weeshuis uit de geschiedenis! Iets te
groot ook voor het aantal daadwerkelijke wezen in het kleine stadje Culemborg.
Het Elisabeth Weeshuis gaf vier eeuwen lang onderdak aan zo’n 700 wezen. Jongens
en meisjes die hun ouders hadden verloren door ziekte of bijvoorbeeld een brand.
Kinderen uit vaak kleine arbeidershuisjes werden naar het grote weeshuis met haar
imposante gevel en gigantische zalen gebracht. Dit moet overweldigend zijn geweest.

Kunstverzameling
Het weeshuis was praktisch en sober ingericht en de kinderen namen geen tot nauwelijks bezittingen mee naar binnen. Toch kwam er gaandeweg steeds meer kunst in
het Elisabeth Weeshuis terecht. Het imposante altaarstuk van schilder
Jan Gerritz. Deys hangt al eeuwen in de meisjesrefter. Deze werd in opdracht van
Elisabeth gemaakt voor de katholieke Barbarakerk, maar was daar in 1578, tijdens de
reformatie, niet langer welkom. De protestantse graaf Floris I van Pallandt (het neefje
van de streng gelovige en katholieke Elisabeth!) gebood dat alle ‘versierselen’ de kerk
uit moesten. Het drieluik werd verhuisd naar het weeshuis.
In het rampjaar 1672 bezetten Fransen troepen het Culemborgse kasteel, het oude
verblijf van Elisabeth en haar familie. De bijna complete reeks portretten van graven
en gravinnen van Culemborg werd in het weeshuis in veiligheid gebracht. Zo ook de
Memorietafel, een paneel, gedateerd rond het midden van de 16e eeuw, met een
voorstelling van Elisabeth en haar twee echtgenoten. Zo werden de wezen steeds
meer omringd door schilderijen van gefortuneerde graven en gravinnen, zelfverzekerd geportretteerd in rijke kostuums. Het contrast met de arme weeskinderen,
beroofd van familie, kon niet groter. Geen collectie die het weeshuis meer warmte en
gezelligheid gaf, maar wel een collectie die door de buitenwereld op waarde werd
geschat. In 1914 kwam prins Hendrik zelfs een kijkje nemen. Twee weesmeisjes
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mochten hem thee serveren. Regelmatig kwamen er bezoekers op afspraak. Zij lieten
als dank een spaarcentje na voor de wezen.
Na het overlijden van onderwijzer Jan Bernardus van den Ham in 1926 groeide de
collectie in het weeshuis aanzienlijk. Van den Ham liet een behoorlijke verzameling
voorwerpen, geschriften en curiosa betreffende Culemborg na. Deze werd in de
spinzaal bij de portrettenreeks tentoongesteld. In 1928 opende de zo ontstane
oudheidkamer zijn deuren. Een museum over de geschiedenis van de stad ging
open, maar ondertussen liep het weeshuis zelf leeg. In de jaren dertig zorgde een
betere hygiëne en voeding voor een lagere sterfte, het gebeurde nog maar zelden
dat een kind beide ouders verloor. Daarbij wezen studies uit dat het kind gebaat is bij
het opgroeien binnen een gezin. Op 28 mei 1952 werd het weeshuis geëerd met een
bezoek van koningin Juliana, maar zij kwam niet voor de weeskinderen. De koningin
kwam voor een tentoonstelling. Kort daarop sloot het weeshuis definitief zijn deuren
als jeugdinstelling.

Het museum
Na de aanstelling van een conservator groeide het museum na 1980 uit tot een
professionele instelling met de naam Museum Elisabeth Weeshuis. In 1995 werd de
gehele meisjesvleugel heringericht. Het accent lag op de Culemborgse stadsgeschiedenis rond 1900 met onder meer de stoelen-en sigarenindustrie. In 2003 volgde
erkenning door de Nederlandse Museumvereniging. Het team werd uitgebreid met
een directeur en een museummedewerker.
Toenmalig directeur Nicole Spaans opende in 2014 een compleet nieuw ingericht
themamuseum, het Elisabeth Weeshuis Museum. Met meer aandacht voor de
geschiedenis van de wezen en de andere bewoners van het weeshuis. De
protestantse weesvader en de katholieke weesmoeder kregen ieder een slaapkamer.
De keukenmeid kreeg een stem, evenals de protectoren bij wie je nu een vergadering
kan bijwonen. Spaans wist een mix te maken tussen de functies van de zalen, stadsgeschiedenis, het leven van de wezen toen en legde een lijn naar weeskinderen van
nu.
Begin 1900 vond Prins Hendrik het Elisabeth Weeshuis al een bezoekje waard, maar
ook anno 2020 wordt het museum goed bezocht en zeer gewaardeerd. Er komen bezoekers uit heel Nederland. Er zijn verschillende nominaties en prijzen geweest, maar
helaas heeft het museum nog niet een eerste prijs mogen ontvangen. Een mooi streven in de weg naar het 100 jarig jubileum van het Elisabeth Weeshuis Museum!
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Missie
Toen het weeshuis in 1560 werd gesticht, werd dat gezien als nobel en vooruitstrevend. Kansarme kinderen werden gekleed, gevoed en geschoold en kregen zo,
ondanks het grote verlies in hun leven, een kans op een toekomst als dienstmeisje of
timmerman.
Het weeshuis had als jeugdinstelling een belangrijke, maatschappelijke rol. Als
museum wil het nu van betekenis zijn voor de huidige generatie kinderen. Met
thema’s als voeding, identiteit en verlies onderzoeken we de geschiedenis van het
weeshuis en maken we een vertaalslag naar het heden. We gaan kinderen helpen bij
het formuleren van kritische vragen over hun eigen tijd, zoals: Waar komt mijn eten
vandaan? Wat is echt en wat is bedrog? Zo leert het kind spelenderwijs een standpunt in te nemen in de maatschappij en ontwikkelt het een eigen stemgeluid.
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Het museum midden in de maatschappij
Visie
Het Elisabeth Weeshuis is cultureel erfgoed. Dat is meer dan een imposant
monument uit de zestiende eeuw. Het weeshuis herbergt ook verhalen. Verhalen
over de historische inwoners van de stad Culemborg, zoals de wezen en de graven
en gravinnen. Deze verhalen krijgen waarde wanneer de huidige inwoners van
Culemborg zich ermee verbinden. Het museum zal daarom in gesprek gaan met
inwoners zodat het op een inhoudelijke en doortastende manier het
maatschappelijke debat kan faciliteren.
Het Elisabeth Weeshuis Museum start vanaf 2021 met themajaren. Tijdens het
themajaar is er een hoofdtentoonstelling, zijn er kleinere tentoonstellingen en is er
een uitgebreide programmering. De hoofdtentoonstelling is gericht op families en
daagt (groot)ouders en verzorgers uit in gesprek te gaan met hun kinderen. De randprogrammering is er voor de inwoners van Culemborg. De activiteiten beginnen in
het museum, dé plek om meer te leren over onze gezamenlijke geschiedenis.
Vervolgens zijn er activiteiten in de stad. We ontmoeten elkaar in de binnenstad en in
de wijken van Culemborg. Deze ontmoetingen en samenwerkingen kweken
onderling begrip voor elkaars afkomst en identiteit.

Programmering themajaren
2021: Voeding			
Genoeg voor een heel weeshuis.
2022: Identiteit			
Wij waren wees, wie ben jij?
2023: Zorg of verlies
2024: Zorg of verlies
2025: Aanhaken op een op dat moment relevante, maatschappelijke discussie.
2028: 100 jarig bestaan
De thema’s krijgen inhoud door een luisterend oor te leggen in de stad en zo te
weten wat er speelt. In een vroeg stadium worden de thema’s besproken met en
bekend gemaakt aan de gemeente, culturele instellingen, welzijnsorganisaties en
scholen zodat we elkaar door samenwerking kunnen versterken.
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Doelstellingen
Doelstelling volgens de statuten
De exploitatie van een museum in het voormalige Elisabeth Weeshuis betrekking
hebbende op de wezenzorg in het algemeen, de historie en de ontwikkeling van de
wezenzorg in Culemborg, de historie van Culemborg en al hetgeen met het
vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Reguliere activiteiten van een museum
Het Elisabeth Weeshuis Museum is een permanente instelling, niet gericht op het
behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van 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,
maatschappelijk debat en genoegen.

Doelstellingen 2021-2025
•
•

•
•
•

•
•

Bezoekers kennis laten maken met de geschiedenis van Culemborg en het
weeshuis in het bijzonder.
Bezoekers bewust maken van maatschappelijke verschillen toen en nu en bagage
geven voor het vormen van een eigen standpunt binnen de huidige
maatschappelijke verhoudingen.
Landelijk: Groeien naar een museum met kinderen/gezinnen als belangrijkste
doelgroep.
Plaatselijk: Het Elisabeth Weeshuis Museum bekend maken bij ALLE
Culemborgers en stedelingen kennis laten maken met elkaar.
Als museum onderdeel zijn van de samenleving, een bijdrage leveren aan het
maatschappelijk debat en een bijdrage leveren aan de realisatie van
maatschappelijke doelen (Verdrag van Faro).
Herhaalbezoek stimuleren door gebruik te maken van een actueel thema en een
uitgebreide programmering aan te bieden met terugkomdagen.
Het Elisabeth Weeshuis Museum trekt jaarlijks gemiddeld 10.000 bezoekers.
De coronacrisis maakt het lastig een realistische inschatting te maken voor de
toekomst. De verwachting is dat de themajaren door de activiteiten jaarlijks 3000
tot 5000 extra bezoekers aan zullen trekken. In vijf jaar tijd willen wij van 10.000
bezoekers groeien naar 15.000 in 2025.

Het Elisabeth Weeshuis Museum maakt per themajaar gerichte doelstellingen die
zijn afgeleid van bovenstaande vijfjaren doelstellingen. Na ieder jaar volgt er een
inhoudelijke en financiële evaluatie met medewerkers, vrijwilligers en bestuur en
bespreken we de feedback van bezoekers, deelnemers en partners. We kijken of
de gewenste effecten zijn bereikt, wat de succesfactoren waren of waarom iets niet
heeft gewerkt. Zo ontstaat een lerende organisatie en werken we aan een plezierige
werkomgeving waar doelen worden bereikt.
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OVER, VOOR en DOOR kinderen
Doelgroep
Het Elisabeth Weeshuis Museum trekt aan het begin van deze beleidsperiode naast
kinderen en hun ouders veel 65-plussers. In de komende jaren zal er minder focus
komen te liggen op de senioren. Door Corona is deze vaak kwetsbare groep
voorzichtiger geworden, dat zal ook in de loop van 2021 nog merkbaar zijn. Ouderen
beleven het museum anders dan jongere doelgroepen. Voor ouderen is het een feest
der herkenning: ‘Mijn moeder deed ook nog de was op deze manier!’ Het oproepen
van deze vorm van nostalgie heeft op de lange termijn geen toekomst en daarom is
het belangrijk de focus te verleggen.
Vanaf 2021 gaan wij ons met name richten op (gezinnen met) kinderen. Uit cijfers
van de museumvereniging blijkt dat steeds meer kinderen de weg naar het museum
vinden. In 2019 hadden musea een recordaantal bezoekers. De stijging kwam deels
doordat meer kinderen een museum bezochten, in totaal 2,2 miljoen keer. Het
weeshuis is een verhaal over kinderen van toen en indrukwekkend voor kinderen
van nu. Een kind dat het Elisabeth Weeshuis Museum heeft bezocht, praat en speelt
nog lang na. Uiteraard komen deze kinderen niet alleen, zij nemen hun (groot)ouders
mee. Deels zullen die laatsten op hun eigen niveau aangesproken worden,
grotendeels kijken zij mee over de schouders van de kinderen.
Een museum dus OVER kinderen, VOOR kinderen, maar ook DOOR kinderen, want
wij willen de kinderen een stem geven. Kinderen vanaf 11 jaar mogen meedenken,
programma’s ontwikkelen en mee organiseren. Zo zal er vanaf 2021 jaarlijks een
kinderdirecteur een periode de scepter zwaaien en ons alles leren over onze eigen
doelgroep.
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ALLE Culemborgers
Al bijna een eeuw vertegenwoordigt het Elisabeth Weeshuis Museum de stad
Culemborg. Het museum is en blijft van ALLE Culemborgers. Komende jaren willen
wij in het bijzonder ook Culemborgers (jong en oud) leren kennen voor wie de
drempel afgelopen jaren te hoog leek. Mensen uit andere geboortelanden, die zich
niet direct in de Nederlandse geschiedenis van het weeshuis herkennen. Binnen,
maar ook veelal buiten de muren van het weeshuis gaan we in gesprek over onze
verschillen en over onze overeenkomsten.

Toeristen
Het museum trekt jaarlijks gemiddeld 10.000 bezoekers, waarvan, naar schatting,
tweederde niet uit Culemborg komt. Een bezoek aan het museum is prachtig te
combineren met de historische binnenstad. Samen versterken zij het verhaal over de
historische Culemborgers. Komende jaren gaan wij de wisselwerking extra
stimuleren. Met de gemeente ligt er een plan klaar voor het opknappen van de
Vierheemskinderstraat, de verbinding tussen het museum en de binnenstad. We zijn
aangesloten bij het Collectief Centrum Culemborg dat een strategie voor een
aantrekkelijke en toekomstgerichte binnenstad heeft uitgestippeld en waarin het
museum zeker een rol speelt. In de vakanties verzorgen we kinderactiviteiten
waarmee we de toeristen op de omliggende campings naar de stad trekken.
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‘Nu mag jij het gaan DOEN!’
Educatie
Erfgoededucatie voor het Elisabeth Weeshuis Museum is alles wat onze jonge
bezoekers, samen met hun ouders, leren en ervaren.
Erfgoededucatie:
• draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en deelname aan de maatschappij;
• leert jonge mensen hun gevoelens uit te drukken en betekenis te geven;
• bevordert historisch besef, draagt bij aan de vorming van een eigen identiteit en
stimuleert een creatieve, onderzoekende en kritische houding waarvan kinderen
en jongeren een leven lang profiteren;
• geeft door bovenstaande plezier en draagt bij aan het algemene welzijn.
Een bezoeker aan het Elisabeth Weeshuis Museum is nieuwsgierig naar hoe het
leven was voor de weeskinderen. Doel voor de komende jaren is het leven van de
wezen nog meer te ervaren door te VOELEN en te DOEN.
Het Elisabeth Weeshuis Museum streeft naar de volgende beleving van de bezoeker:
•
•
•

Het kunnen inleven in het weeskind;
Bewustwording van de verschillen tussen toen en nu;
Het ontwikkelen van kritisch vermogen.

Het laatste punt is het hoofddoel van het educatief beleid voor de komende jaren:
het spelenderwijs leren een standpunt in te nemen in de maatschappij en het ontwikkelen van een eigen stemgeluid. In deze doelstelling komen verschillende pijlers
van erfgoededucatie bij elkaar. Voor het Elisabeth Weeshuis Museum wordt educatie de bodem waar de tentoonstellingen en activiteiten laag voor laag op gebouwd
zullen worden.
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Basisonderwijs
Reizen in de tijd
Het museum biedt haar leerlijn erfgoededucatie aan op het digitale platform
‘Reizen in de tijd’. Het platform is ontwikkeld door Erfgoed Gelderland om
verbinding te leggen tussen Gelderse scholen en Gelders erfgoed. Er wordt gewerkt
vanuit thema’s als: ‘Dit ben ik’ en ‘Je bent wat je eet’, onderwerpen die goed aansluiten bij de themajaren van het museum en het schoolcurriculum. Zo kunnen scholen
bijvoorbeeld een lespakket over eten downloaden. Daaraan kunnen zij een bezoek
aan een erfgoedinstelling koppelen. In het Elisabeth Weeshuis Museum leren
kinderen over het eten van de wezen en zien zij de verschillen tussen toen en nu. Zo
koppelen we ons verhaal aan brede thema’s op scholen. Naast het verhaal van het
Elisabeth Weeshuis komen in de leerlijn ook verschillende thema’s uit de
Culemborgse geschiedenis aan bod. Bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, de
Beeldenstorm en de middeleeuwse stad. Zo beleven Culemborgse leerlingen de
geschiedenisles in hun eigen woonplaats. Samen met Erfgoed Gelderland gaan we
komende jaren werken aan meer zichtbaarheid van het platform zodat scholen in
de gehele provincie het Elisabeth Weeshuis Museum en de Culemborgse binnenstad
weten te vinden.

Brede school
Het Elisabeth Weeshuis Museum is partner van de Brede School Culemborg. Een
breed netwerk van cultuurpartners en cultuurdocenten die het cultureel
programma aan het basisonderwijs aanbieden. Een jaarlijkse subsidie van de
gemeente Culemborg maakt het voor het museum mogelijk samen te werken met
een combinatiefunctionaris. Zij verzorgt met een groep vrijwilligers lessen op scholen
en in het museum. Vanaf 2021 is gevraagd aan de cultuurpartners meer maatwerk te
bieden zodat er meer aansluiting is met de thema’s van scholen. Het Elisabeth
Weeshuis Museum grijpt daarvoor terug op het platform ‘Reizen in de tijd’ waar
brede thema’s gecombineerd kunnen worden met een bezoek aan het museum en
de historische binnenstad van Culemborg.

Voortgezet onderwijs
The Knowledge Detectives
In 2021 gaan de ‘The Knowledge Detectives’ van start. Een project waarbij een
jongere in de leeftijd van 12 - 16 jaar gekoppeld wordt aan een oudere. Samen gaan
zij onderzoeken wat identiteit is. Het project start met een workshop in het Elisabeth
Weeshuis Museum met de vraag: Hoe ontwikkel je je identiteit wanneer je 1 of beide
ouders moet missen of bijvoorbeeld wanneer je ouders gescheiden zijn? De jongeren
leggen hun bevindingen vast op video. Het project loopt minimaal 3 jaar.
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Inleven door te voelen en te doen
Herinrichting
De keuken, refter, spinzaal, protectorenkamer, slaapzaal en de zolder zijn stille
getuigen van het leven van de wezen. Het doel voor de komende jaren is het leven
van de wezen meer invoelbaar te maken. Daarvoor is het niet zozeer nodig om te
verbouwen, maar wel te herschikken en sommige stukken op te slaan in het depot,
zodat de oorspronkelijke functie van een ruimte meer zichtbaar wordt en we ons
weer kunnen voorstellen waar de wezen hebben gegeten, gewerkt en geslapen. Per
themajaar pakken we een of meerdere vertrekken aan:

Planning herinrichting:
Voor de financiering wordt per themajaar een fonds aangeschreven en roepen wij de
hulp in van de Vrienden.
2021: Voeding			
keuken, refter, zolder, moestuin
2022: Identiteit			
spinzaal, kelder
2023: Zorg of verlies
slaapzaal
2024: 					
2025:
2028: 100 jarig bestaan

De keuken is het startpunt voor de bezoeker, de zolder het slot van de belevingsroute. Tussen deze locaties willen we de bezoeker vrijheid geven zoals in een echt
huis. Net als thuis haal je je sloffen in de slaapkamer, loop je naar de keuken om iets
te eten en ga je in de woonkamer wat lezen. Het weeshuis kende een ijzeren ritme.
Vaste tijden voor de mis, de maaltijd en het slapen. In het Elisabeth Weeshuis
Museum gaan we op gezette tijden de klok luiden. Op deze tijden is er bijvoorbeeld
iets te eten in de keuken, is er een spel in de tuin of wordt er een verhaal
voorgelezen in de slaapzaal.

De kelder
De kelder zetten we in voor ‘het Verhaal van Gelderland’, een initiatief van Erfgoed
Gelderland om met Gelderse verhalen, organisaties en collecties de identiteit van
Gelderland te ontwikkelen en versterken. Wij vertellen de geschiedenis van de stad
Culemborg van de middeleeuwen tot aan Vrouwe Elisabeth, in wiens naam het
weeshuis is gesticht. Zo wordt de kelder het fundament van het verhaal over de
Culemborgse wezen die na 1560 in het Elisabeth Weeshuis gingen wonen.
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De keuken
De keuken is een plek waar veel te DOEN was en we ook weer veel gaan doen. Zoals
de keukenmeid meehelpen bij het bereiden van de maaltijd. De inrichting zal, net als
de oorspronkelijke keuken, eenvoudig zijn. Een werktafel en een bedstede voor de
keukenmeid.

De refter
De eetzaal was een plek van religie en tucht. Wanneer een weeskind in de keuken de
aardappelen te dik had geschild, kreeg hij hier, als straf, de schillen op zijn bord. De
refter is een ruimte om te VOELEN. Schuif mee aan tafel en voel iets van de spanning
tussen de weeskinderen en de weesouders.

Spinzaal en protectorenkamer
In de spinzaal mochten de weesmeisjes handwerken. Onder de toeziende ogen van
de graven en gravinnen van de stad. Een plek om te VOELEN. Over het verliezen van
je identiteit. In de protectorenkamer ligt de fundatiebrief met de huisregels. Hier
wacht het oordeel van de protectoren.

Slaapzaal
Een grote zaal met rijen identieke bedden, wasbakken en handdoeken. Hoe VOELT
het om onderdeel te zijn van een grote groep en het missen van eigen bezittingen en
een eigen plek?

Zolder
Op de zolder, tussen de zakken graan, staat een klein, modern wees(t)huis. Een fijne
plek waar kinderen van nu de verhalen van de weeskinderen kunnen naspelen. Aan
tafel kunnen ze knutselen en praten met hun ouders over wat ze hebben gedaan,
gevoeld en geleerd. Wat zijn de verschillen tussen toen en nu? Wat was toen leuk,
wat is nu beter? Door te DOEN kan de jonge bezoeker verwerken wat hij of zij heeft
gevoeld en geleerd.

Tuin
In de beginjaren van het weeshuis stonden in de tuin een bakhuisje en een brouwerij
en waren er een enorme moestuin en boomgaard. Het kweken, maken en bewaren
van eten was een dagtaak. Een moestuin is er nog steeds. Hier gaan we verder met
ons verhaal over voeding in het weeshuis en uiteraard kunnen hier de handen uit de
mouwen!
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Kapel
Samen met Bibliotheek Rivierenland delen we vanaf 2021 de kapel van het weeshuis.
Korte tijd woonden de kinderen hier de mis bij. Al gauw werd het een opslagruimte
voor voedsel. De kapel is een mooie, serene plek. Geschikt voor kleine exposities.
Nu de zolder ingericht wordt voor educatieve activiteiten, gaan we de kapel inzetten
voor tentoonstellingen. Deze tentoonstellingen worden gemaakt voor Culemborgers
en vaak ook door Culemborgers.

Door de ogen van Culemborgers
Collectie
Collectiestukken die ons meer kunnen vertellen over het leven van de wezen worden
onthaald. We zijn zuinig op dat wat we hebben, zoals de fundatiebrief, het huishoudelijke reglement van het weeshuis. Bijna vierhonderd jaar lang heeft dit document,
met het zwierige handschrift en enorme lakzegels, het wel en wee van de wezen
bepaald. Nu ligt het veilig opgeborgen in het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel.
Het museum toont een zeer realistische kopie. Nergens in Nederland is een zó gedetailleerde stichtingsakte van een weeshuis te vinden. Zo staat er dat de kinderen
eens in de drie maanden hun voeten moeten wassen. Verdient het de aanbeveling in
de zomer het bed elke ochtend na te vlooien op wormen en de kinderen zeverzaad
of meidrank te geven tegen de puisten en zweren. Gedetailleerde informatie die ons
een uniek inkijkje geeft in het leven van de wezen. De fundatiebrief en het gebouw
zelf zijn belangrijke bronnen over het leven in het weeshuis. Zeer waardevol zijn ook
de getuigenissen van oud wezen. Komende jaren gaan we actief op zoek naar meer
persoonlijke levensverhalen van wezen. Wie waren zij en hoe is het hen vergaan?

Stadsgeschiedenis
Bijzonder is ook de imposante collectie portretten van rijke graven en gravinnen
in de spinzaal. Een schril contrast met de arme wezen. Een ding hebben ze echter
gemeen, allen zijn zij Culemborger en vertegenwoordigen zij een deel van de stadsgeschiedenis. Komende jaren benaderen we de rijke geschiedenis van Culemborg
door de ogen van haar inwoners. Deze persoonlijke geschiedenissen raken de
geschiedenis van Nederland. Zo bezien we bijvoorbeeld de beeldenstorm vanuit het
perspectief van de Culemborgse graaf Floris I van Pallandt, het neefje van Elisabeth.
We presenteren, onderzoeken en verzamelen verhalen van Culemborgers die eeuwenlang woonden, werkten en ontspanden en zo hun sporen na lieten in de stad.
Deze verhalen en bijpassende collectiestukken maken we voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk via digitale middelen als Collectie Gelderland en Mijn Gelderland. Zo
houden we deze verhalen niet in het depot maar gaan we er de wereld mee in.
Het bestaande collectieplan is aan herziening toe. In 2022 wordt er een nieuw collectieplan geschreven waarbinnen het bovenstaande verder is uitgewerkt.
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Wij waren wees,

wie ben jij?
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Het museum in beeld
Marketing en communicatie
Het Elisabeth Weeshuis Museum wil in de beleidsperiode werken aan een heldere
identiteit en een sterk, herkenbaar merk. In onze landelijke marketingcampagne
richten wij ons op kinderen en hun ouders/verzorgers. In beeld betekent dat dat wij
eigentijdse kinderen tonen. Zelfverzekerd en eigengereid. Op de achtergrond,
symbool voor dat wat achter ons ligt, tonen we weeskinderen in het herkenbare,
zwart/witte kostuum. Het motto is: ‘Wij waren wees en wie ben jij?’ De
campagnefoto’s worden aangevuld met verhalen uit het dagelijks leven van een
weeskind afgewisseld met verhalen over en door kinderen van nu.
De nieuwe campagne wordt ingezet op onze website, social media en landelijke,
kindvriendelijke websites en bladen. Daarnaast nodigen we influencers uit om samen
met hun kinderen de verschillen tussen toen en nu te ervaren in het museum.
Gebleken is dat influencers ons museum graag bezoeken en in hun kielzog vele
volgers meenemen die op hun beurt nieuwsgierig worden naar het museum. Een
groter contrast kan er niet zijn tussen het weeskind afgesloten van de buitenwereld
en het eigentijdse kind dat digitaal de wereld betreedt.

Regionale campagne
Landelijk heeft de geschiedenis van de 700 wezen een grote aantrekkingskracht. Op
provincieniveau willen we daarnaast ook Vrouwe Elisabeth meer gezicht gaan geven.
Zij is onderdeel van het verhaal van Gelderland dat we samen met andere
erfgoedorganisaties de komende jaren gaan presenteren. We gaan onderzoeken wat
haar rol kan zijn in het uitdragen van het verhaal over Culemborg en het weeshuis.

Lokale campagne
Binnen Culemborg gaan we onderzoeken hoe Vrouwe Elisabeth kan fungeren als een
verbindende factor tussen verschillende historische plekken van de stad: de Kasteeltuin (waar het kasteel van Elisabeth stond), het Stadhuis (die ze heeft laten bouwen),
de Barabarakerk (waar ze een kapel liet bouwen), Stadsgidsen (Culemborgse
verhalen) en het weeshuis. Deze locaties versterken elkaar en vertellen gezamenlijk
de geschiedenis van Culemborg.

21

Net als de historische Culemborgers zijn wij benieuwd naar de persoonlijke levensverhalen van nieuwe Culemborgers. Zij voegen een nieuw hoofdstuk toe aan de
Culemborgse stadsgeschiedenis. Met de activiteiten tijdens de themajaren zoeken
we hen op. Op social media vragen wij hen hun verhaal te delen. Zij worden onze
ambassadeurs die via hun volgers een connectie kunnen maken tussen museum en
hun stad.

Promotie activiteiten
De themajaren zullen gevuld zijn met activiteiten voor gezinnen en voor
Culemborgers. We streven ernaar iedere maand een activiteit te organiseren en via
social media, regionale en landelijke kanalen, mensen op te roepen mee te komen
doen. Tijdens de zomervakanties liggen er flyers op de campings.

Voorafgaand aan ieder themajaar wordt er een marketing- en communicatieplan ontwikkeld.
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Organisatie
Vrijwilligers
Het museum heeft begin 2021 50 vrijwilligers. Een groep trouwe mensen van
gemiddeld 65-plus. Velen gewapend met een uitzonderlijke hoeveelheid kennis over
het weeshuis en over Culemborg. Deze vrijwilligers zijn voor een groot deel echte
vertellers. Mensen die graag hun kennis delen. Zij krijgen daarvoor bijzondere
verhalen terug van bezoekers, verbreden hiermee hun eigen kennis en krijgen veel
waardering voor hun verhaal.

Doeners
Het museum richt zich vanaf 2021 meer op kinderen en is daarom naast vertellers
ook actief op zoek naar doeners. Samen met jonge kinderen boter maken, de was
doen en knutselen. Vanaf 2021 starten we met een keukenmeid. Iemand die de
verhalen over de wezen paraat heeft en daarbij gericht is op de beleving van het
kind. Deze vrijwilliger heeft een educatieve en theatrale rol. Aan bestaande en
nieuwe vrijwilligers die geïnteresseerd zijn, bieden we workshops aan onder leiding
van een theaterdocent. Samen geven we de rol van de keukenmeid vorm.
Vertellers of doeners, voor allen geldt natuurlijk gezelligheid als belangrijke drijfveer.
Door de coronapandemie heeft het museum in 2020 afscheid moeten nemen van
horeca voor eigen rekening en risico. Daarmee is een aangename, huiselijke sfeer,
die het hele weeshuis ten goede kwam, deels verdwenen. In 2021 zal een nieuwe
horecapartner in eigen beheer een plek vinden in het weeshuis. Wij zien uit naar de
samenwerking en de gezelligheid die zij met zich mee zullen brengen.

Vrijwilligersgroepen
Vanaf 2021 gaan coördinatoren verschillende groepen vrijwilligers vertegenwoordigen zodat alle vrijwilligers zich gehoord voelen en het contact tussen de vaste medewerkers en de vrijwilligers beter wordt gestroomlijnd. De directeur spreekt de coördinatoren minimaal ieder kwartaal en alle vrijwilligers voorafgaand en bij sluiting van
het themajaar. Uiteraard is de directeur altijd bereikbaar voor vragen en suggesties.
Alle medewerkers worden op de hoogte gehouden via interne nieuwsbrieven die
ieder kwartaal zullen verschijnen.
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De groepen zijn:
Collectie - coördinatie museummedewerker
Educatie scholen - coördinatie educatiemedewerker
Educatie museum - coördinatie vrijwilliger (hieronder vallen ook de gastheren,
gastvrouwen en rondleiders)
Balie (in de toekomst komt hier de winkel bij) - coördinatie vrijwilliger		
Tuin - coördinatie vrijwilliger
In 2021 maken we samen met de coördinatoren groepsprofielen waarin de
verschillende taken staan beschreven. De profielen zijn onderdeel van het nieuwe
vrijwilligersplan. Waar een coördinator ontbreekt wordt een vacature uitgeschreven.

Waardering vrijwilligers
Zonder vrijwilligers geen Elisabeth Weeshuis Museum. De inzet van alle vrijwilligers,
hoe groot of klein ook, wordt zeer gewaardeerd. Een aantal vrijwilligers krijgt als
waardering een vrijwilligersvergoeding aangeboden. Enerzijds wegens de aard van
de functie, anderzijds wegens de verantwoording richting de groep die zij vertegenwoordigen.
De volgende functies vallen onder de vrijwilligersvergoeding:
Vrijwilliger schoonmaak
Vrijwilliger financiën
Vrijwilliger marketing en communicatie
Coördinator educatie museum
Coördinator balie
Coördinator tuin
Er worden regelmatig cursussen aangeboden voor vrijwilligers, bijvoorbeeld vanuit
Erfgoed Gelderland. In overleg met de directeur is het mogelijk een cursus te volgen.
Alle vrijwilligers krijgen jaarlijks als dank voor hun inzet een gezamenlijke activiteit en
een kerstpakket aangeboden.

Medewerkers
Bestuur (dd 1 januari 2021)
Voorzitter: Claire Vaessen						
Secretaris: Machiel den Besten					
Penningmeester: Sef Severens					
Communicatie: Ellie Tap						
Personeelszaken: Gerben Jansen		
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Het bestuur is onbezoldigd en handelt naar de richtlijnen van de Governance Code
Cultuur. Bestuursleden zijn aangesteld voor maximaal twee keer een periode van
vier jaar. Het bestuur streeft ernaar de komende jaren een afspiegeling te worden
van de Culemborgse samenleving en staat altijd open voor een kennismaking met
kandidaat-bestuursleden.
			
Betaalde medewerkers
Directeur: Leonieke Terlouw					
24 uur per week
Museummedewerker: Jesse Krol 				
36 uur per week
Conservator en educatie: Lucienne Bartels			
zzp op contractbasis
Coördinator educatie: Sjanne Emans				
zzp op contractbasis
Vertrouwenspersoon: Geert Jan Venekamp
De directeur is eindverantwoordelijke, inhoudelijk en financieel, en richt zich in
hoofdzaak op beleid, conceptontwikkeling, fondsenwerving, interne en externe
samenwerkingen. De museummedewerker is hoofd bedrijfsvoering, hoofd collectie
en registratie en ondersteunt de directeur bij de inhoud en programmering van de
themajaren. Directeur en museummedewerker werken conform de arbeidsvoorwaarden van het museum CAO van de Museumvereniging.
Tijdens de themajaren doen we indien nodig een beroep op een gastconservator,
vormgever en projectcoördinator. Zij worden als zzp’ers betaald uit fondsen.
Daarnaast bieden we plek aan stagiairs.

DOOR kinderen
We zullen op regelmatige basis medewerking vragen aan kinderen in de leeftijd
van 10 tot 18 jaar. Ieder jaar wordt er een kinderdirecteur aangesteld die voor een
bepaalde periode de directeur adviseert over de doelgroep. Ook worden kinderen
gevraagd mee te helpen bij het ontwikkelen van educatieve programma’s.
Het personeels/ vrijwilligersplan is verouderd en zal in de loop van 2021 worden herzien.
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Samenwerkingen
Het Weeshuis
Het Elisabeth Weeshuis heeft vier bewoners: Het Elisabeth Weeshuis Museum in de
meisjesvleugel, Bibliotheek Rivierenland in de jongensvleugel, de Volksuniversiteit in
de bovenste zalen en, vanaf de zomer van 2021, een horecapartner in de boerderij.
De jongensrefter, de entree van het weeshuis, wordt gedeeld door het museum, de
bibliotheek en de horeca. Samen zorgen wij voor een warm welkom voor al onze
bezoekers.
De ruimtes worden door alle partners gehuurd van de Stichting Elisabeth Weeshuis.
De stichting, in de volksmond beter bekend als ‘de protectoren’, beheren de
nalatenschap van Vrouwe Elisabeth van Culemborg. Samen zien wij het Weeshuis als
een inspirerende ontmoetingsplek voor de inwoners van Culemborg. Om dit
concreet te maken, doneren de protectoren jaarlijks een bedrag voor activiteiten.
Hiermee financieren zij onder andere het kinderboekenbal, Elisabethdag en
(vanaf 2021) de kindermuseumnacht. Deze activiteiten worden georganiseerd door
de partners. Naast deze activiteiten zoekt het Elisabeth Weeshuis Museum de andere
partners ook op in activiteiten bij de themajaren.
Samen met de Volksuniversiteit en de bibliotheek delen wij de visie: ‘Een leven lang
leren’. Waarbij de Volksuniversiteit met name senioren bedient, de bibliotheek alle
leeftijden bestrijkt (behalve de studenten die naar de grote stad zijn vertrokken) en
het museum zich met name op kinderen tot 18 jaar met hun (groot)ouders richt. Het
museum en bibliotheek hebben dus een overlap in deze laatste doelgroep. De
drempel van het museum is figuurlijk erg hoog, in tegenstelling tot de bibliotheek
waar kinderen uit alle lagen en van alle afkomsten over de vloer komen. Daarom is
een samenwerking met de bibliotheek erg waardevol voor het museum. Vanaf 2021
gaan we gezamenlijke educatieve activiteiten ontwikkelen zodat we samen de
kinderen uit de stad beter leren kennen en in kunnen spelen op hun behoeftes.

Buiten de weeshuispoort
Een museum midden in de maatschappij vraagt om een museum dat ook buiten
haar eigen muren zichtbaar is. We zoeken daarom intensief samenwerkingen in de
stad op. Denk aan samenwerkingen met culturele instellingen, ondernemers in de
stad Culemborg, welzijnsorganisaties, verenigingen en educatieve instellingen en
samenwerkingen met stedelingen. Doel is zoveel mogelijk Culemborgers te leren
kennen zodat we weten wat er speelt in de maatschappij en het museum een
zichtbaar onderdeel wordt van deze maatschappij.
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Vrienden
Om onze doelen te kunnen verwezenlijken zijn wij blij te kunnen rekenen op de steun
van onze vrienden. De Vereniging Vrienden van het Elisabeth Weeshuis telt circa 350
leden. Zij steunen ons financieel tijdens de themajaren. Er zal komende
jaren gewerkt worden aan een hechte vriendschap. Het museum zal de vrienden
meer betrekken bij activiteiten. Samen gaan we proberen onze vriendenkring te
vergroten, want een sterke achterban geeft ons meer vertrouwen in de toekomst.

Gemeente Culemborg
Het Elisabeth Weeshuis Museum ontvangt subsidie van de gemeente. Een zeer
waardevolle bijdrage waardoor het museum de stad en haar inwoners kan dienen.
Door nauw contact te houden met de gemeente, zowel met de betreffende
ambtenaren als met het Culemborg Cultuurfonds en via andere wegen blijven wij op
de hoogte van de behoeftes van de gemeente en de wensen vanuit de maatschappij.
Samen werken wij aan ons cultureel vermogen: het vermogen cultuur in te zetten
voor een veerkrachtige samenleving.

Buiten de stadspoorten
Het museum ervaart veel steun van het kenniscentrum Erfgoed Gelderland.
Regelmatig consulteert het museum de adviseurs van het kenniscentrum met vragen
over collectieregistratie, vrijwilligersmanagement, social media etc. Het museum
heeft ook geregeld contact met andere Gelderse musea om gezamenlijk ons ‘verhaal
van Gelderland’ vorm te geven en bekend te maken aan een groot publiek. Wij zijn
verenigd in het ‘Cultuurpact’.

Buiten Gelderland
De Museumvereniging komt op voor de belangen van alle musea, ook de kleinere
musea als het Elisabeth Weeshuis Museum. Bijvoorbeeld in coronatijd is gebleken
hoe prettig het is steun te ontvangen van een landelijke partij. Als lid doen we mee
aan webinars en enquêtes. De Museumvereniging biedt ons ook een digitaal
platform waarop wij ons programma bekend kunnen maken. Zo werken zij mee aan
onze zichtbaarheid.
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Cultureel ondernemerschap
Het museum is een stichting, niet gericht op het behalen van winst, en wordt daarom
ondersteund met subsidie vanuit de gemeente en fondsen en met giften. Daar zijn
wij dankbaar voor. Waar kan zullen wij ons inzetten om zelf geld te genereren voor
het toekomstbestendig maken van het museum. Het museum kent 1 fulltime
medewerker, 1 parttime medewerker en 50 vrijwilligers. Extra inkomsten zullen
geïnvesteerd worden in mensen: vrijwilligers en bijvoorbeeld ZZP’ers. Zij maken het
mogelijk activiteiten aan te bieden aan gezinnen en Culemborgers waardoor het
Elisabeth Weeshuis Museum blijft bruisen.

Winkel
Het museum heeft een kleine winkel. Deze heeft nog niet de aantrekkingskracht
waar wij naar op zoek zijn. We willen meer aansluiten op de beleving van de
bezoeker. Hij of zij heeft iets ervaren in het museum en wil als herinnering aan dit
waardevolle gevoel iets meenemen naar huis. In 2021 komt een
museumwinkelexpert ons adviseren. We gaan de winkel opnieuw inrichten met
verschillende productgroepen passend bij de themajaren, het verhaal van de wezen,
kinderen van nu en producten van en over Culemborg.
In voorgaande jaren leverde de winkel gemiddeld € 3000 op. We streven eind 2025
naar het dubbele, € 6000.
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Educatieve activiteiten en kinderfeestjes
Tijdens de themajaren zullen er vele educatieve activiteiten georganiseerd worden.
Hiervoor vragen wij voor kinderen een bescheiden financiële bijdrage, om zo de
activiteit voor ALLE kinderen toegankelijk te maken. We streven naar een verhouding
waarbij de activiteit minimaal kostendekkend is. Kinderfeestjes maken we
winstgevend.
Ook voor volwassenen komt er een uitgebreide programmering, zoals lezingen en
workshops. Per doelgroep wordt gekeken of we deze zelf of uit externe middelen
subsidiëren of vragen om een financiële bijdrage. Zo wordt een maaltijd voor
gezinnen die zijn aangesloten bij de voedselbank gesubsidieerd. Een kookworkshop
wordt betaald.
In 2021 verwachten we € 4000 aan extra inkomsten uit educatieve activiteiten. Het
streven is over 5 jaar € 8000

Toerisme
Afgelopen zomer wisten Nederlandse toeristen het museum goed te vinden. We
organiseerden eenvoudige, zomerse activiteiten en hebben dit bekend gemaakt op
de campings. Toeristen betalen voor de activiteiten (zie educatieve activiteiten) en wij
richten ons op meer verkoop in de winkel.

Bedrijven
Het weeshuis met haar beschutte voorplein en sfeervolle binnentuin biedt een
prachtige entourage voor een bedrijfsevenement. In samenwerking met
de nieuwe horecapartner kan het museum een programma ontwikkelen voor
bedrijven die in deze historische setting op zoek zijn naar verdieping. Samen met
‘De Vrienden’ willen we een historische markt organiseren met lokale producten.
Deelnemende ondernemers zullen we vragen een langdurige vriendschap met ons te
sluiten. Deze bedrijfsvrienden betalen een bedrag van € 200 aan de Stichting
Vrienden van het Elisabeth Weeshuis Museum. Hiermee kunnen De Vrienden het
jaarlijkse bedrag van € 10.000 aan het museum de komende jaren wellicht verhogen.
We streven naar een vriendenbijdrage van € 15.000 eind 2025.

Groepsontvangsten
Op het moment van schrijven is Nederland nog in de ban van Corona. Dit maakt een
voorspelling voor groepsontvangsten lastig. In voorgaande jaren ontvingen we
regelmatig busreizen met grote groepen 65-plussers. De verwachting is dat dit
komend jaar nog niet gaat aantrekken. Daarbij gaan wij ons ontwikkelen naar een
museum over, voor en door kinderen. Schoolreisjes passen bij de toekomst van het
museum. Komende jaren gaan wij onderzoeken hoe we de scholen kunnen bereiken.
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Bedrijfsvoering
Veiligheidszorg
Het museum heeft samen met de andere bewoners in het Weeshuis een integraal
veiligheidsplan waarin een ontruimingsplan is opgenomen. De komst van een
nieuwe bewoner, horecapartner, in 2021 biedt de kans dit samen nog eens goed
door te lichten en eventueel aan te passen. In het ontruimingsplan is een paragraaf
gewijd aan calamiteiten. Er is duidelijk aangegeven wie welke taken en
verantwoordelijkheden heeft tijdens een calamiteit.
De Bedrijfshulpverlening is geregeld met alle bewoners (er is altijd een bedrijfshulpverlener, BHV’er, in het Weeshuis). Het Weeshuis heeft een coördinator veiligheid
met kennis en ervaring op dit terrein. Jaarlijks is er voor onze BHV’ers een
herhalingscursus. Met het oog op het teruglopend aantal BHV’ers is het noodzakelijk
komende jaren meer mensen te werven. Ook blijft het van belang dat alle
medewerkers en vrijwilligers op de hoogte zijn van het veiligheidsplan. Hiertoe zullen
in de loop van 2021 bijeenkomsten worden georganiseerd.

Collectieveiligheid
In het Collectie Hulpverleningsplan staan alle veiligheidsaspecten voor de collectie.
Onderdeel ervan is een document voor de brandweer, zo weten zij welke
voorwerpen, indien mogelijk, met voorrang gered moeten worden. En dat we, als een
ernstig probleem zich voordoet, het bedrijf VANWAARDE direct zullen inlichten zodat
zij de voorwerpen tijdelijk op een verantwoorde manier zullen opvangen. Hierbij
dient aangetekend te worden dat bij brand de brandweer te allen tijde prioriteit geeft
aan het redden van personen.
De inbraakbeveiliging van het gebouw en de beveiliging van de objecten is op orde.
Er is een modern camerasysteem en voor het personeel is er een noodknop achter
de balie.
Het CHV-plan is toe aan een revisie en zal de komende tijd worden geactualiseerd.

Technische voorzieningen
Ieder jaar worden alle technische voorzieningen doorgelicht (beveiliging, elektra,
verwarming, ict). Wanneer aanpassingen nodig zijn, wordt er ruimte gemaakt in de
begroting.
Het museum is bezig met een transitie van het werken in een lokale netwerkomgeving naar werken in de cloud. Dit maakt het werken thuis of op andere plekken in het
gebouw dan in het kantoor veel eenvoudiger. De mail is al omgezet en in 2021 volgt
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het delen van documenten via Google Drive. Het veilig en regelmatig back-uppen van
de gegevens is en blijft een aandachtspunt. Het uitbreiden van het WiFi-netwerk en
het creëren van afgesloten werkplekken in de kantoorruimte verbeteren de arbeidsomstandigheden.

Verzekeringen
We kunnen de verzekeringen verdelen in de verzekeringen aangaande personeel,
inboedel en voorwerpen. Voor deze laatste categorie zijn de afgelopen jaren
taxaties uitgevoerd en nieuwe afspraken gemaakt met bruikleengevers, welke in
nieuwe bruikleenovereenkomsten zijn vastgelegd. Periodiek (elke 5 jaar) dient een
taxatie plaats te vinden.

Collectiebeheer
Er zal meer tijd vrijgemaakt worden voor het regelmatig inspecteren van de collectie
op de fysieke toestand en eventuele beschadigingen veroorzaakt door bijvoorbeeld
klimaat, of plaagdieren. Middel hiervoor is een maandelijkse collectiecheck die
gecombineerd wordt met een schoonmaakronde van de geëxposeerde objecten in
het museum.
De basisregistratie is op orde. Het aanvullen van de collectieregistratie en het
toegankelijk maken van onze verhalen blijft een speerpunt. Hierbij sluiten we aan bij
projecten op dit gebied, onder andere geïnitieerd door Erfgoed Gelderland. Ook aan
het voor een breder publiek toegankelijk maken van de boekencollectie en het waar
mogelijk overdragen van papieren documenten aan het Regionaal Archief
Rivierenland zal verder worden gewerkt.
Met het oog op een groeiende collectie en het exposeren van minder objecten in de
vaste opstelling zal kritisch naar onze depotcapaciteit en de aanwezige voorzieningen
moeten worden gekeken.
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