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Woord vooraf 

Het Elisabeth Weeshuis Museum staat sinds het voorjaar van 2021 tot eind augustus 2022 in het 

teken van voeding. Met het themajaar Genoeg voor een heel weeshuis! leggen we het contrast 

bloot tussen de voeding van de weeskinderen toen en het eten op tafel van kinderen nu. 

Voedzaam versus lekker, schaarste versus overvloed, want er is in de supermarkten meer dan 

genoeg. Misschien zelfs wel een beetje te veel? 

Ook in 2021 kampten we met de gevolgen van de corona pandemie. De eerste maanden, tot en 

met mei, bleven de deuren gesloten. Er volgde gelukkig een prachtige zomer waar we dankzij de 

gemeente en in samenwerking met ElkWelzijn gratis proeverijen in de zonnige Weeshuistuin 

konden aanbieden. Kids proef! werd een succes. Vele kinderen kwamen proeven van de 

bonensoep en broodpap. Wekelijks keerden Culemborgse kinderen uit alle hoeken van de stad 

terug om Kaat de keukenmeid te helpen bij het aanmaken van het vuur en het verzamelen van 

groenten in de moestuin. In oktober ontvingen we ook veel bezoekers, 1333, een dubbel aantal 

vergeleken met het jaar 2019. Onder hen veel scholieren voor de kinderboekenweek en het 

kinderboekenbal, een samenwerking met bibliotheek Rivierenland. Wegens de stijgende 

coronacijfers moesten we aan het einde van het jaar de deuren helaas weer sluiten. Dat gaf ons 

wel de tijd om te werken aan een nieuw themajaar voor 2022/2023 en terug te kijken op een 

bruisend 2021. Want ondanks de sluiting krijgt het Weeshuis steeds meer de naam van een huis 

waar altijd wat te doen is. Laagdrempelige, leuke en leerzame activiteiten. Mogelijk gemaakt 

door subsidies van de gemeente Culemborg, het Cultuurfonds Culemborg, Kickstart 

Cultuurfonds, provincie Gelderland en door vruchtbare samenwerkingen met Culemborgse 

cultuurpartners als de bibliotheek, Brede School en de Gelderlandfabriek. Dat belooft wat voor 

de toekomst! 

 

Over dit verslag 

Dit Jaarverslag over 2021 is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect betrokken voelt bij 

het museum. We laten zien welke activiteiten hebben plaatsgevonden. Daarop volgt een schets 

van de ontwikkelingen binnen de organisatie in het verslagjaar en een korte vooruitblik op 2022. 

Het verslag sluit af met het Financieel Jaarrapport, gecontroleerd door onze accountant.  

Elisabeth Weeshuis Museum 

Herenstraat 29 

4101 BR Culemborg 

0345-513912 

www.weeshuismuseum.nl 

 

 

 

http://www.weeshuismuseum.nl/
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Activiteitenverslag 2021 
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 behoudt, verwerft, 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. Het museum volgt de 

Ethische Code voor Musea.  

 

Het museum ontvangt van het College van B&W van Culemborg een subsidie voor de reguliere 

activiteiten: Behouden, verwerven, onderzoeken, presenteren, documenteren en het bekend 

maken van de collectie en de activiteiten. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd met het 

gemiddelde inflatiecijfer. Daarnaast ontvangt het museum een bedrag dat specifiek bedoeld is 

voor educatieve programma’s in samenwerking met de Brede School Culemborg.  

 

 

Behouden 
 

Het museum beschikt over een eigen depot op zolder. De fotocollectie is grotendeels 

ondergebracht in het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel en enkele meubels zijn elders in het 

Weeshuis opgeslagen.  

  

In het najaar van 2021 werd een uitgebreide collectiecheck gehouden waarbij 100 willekeurige 

collectiestukken werden gecontroleerd op volledigheid van de registratie en materiële toestand. 

Uit de check bleek dat 74% van de objecten in goede staat is, 14% heeft schade die niet van 

zichzelf erger wordt, bij 3% is ingrijpen noodzakelijk. Dit heeft geresulteerd in een plan van 

aanpak om in de periode 2022-2024 de opslagomstandigheden te verbeteren en een aantal 

objecten te conserveren of restaureren. 

  

Het museum overweegt over te stappen naar het collectieregistratiesysteem Memorix Major, 

wat onder andere het online presenteren van de collectie via CollectieGelderland 

vergemakkelijkt. Er is wel een conversie noodzakelijk, hiertoe werden de eerste stappen gezet. 

  

Het collectieteam werd met twee personen uitgebreid. Vrijwilligers Rob en Annette houden zich 

in eerste instantie bezig met het opnieuw fotograferen van de collectie, wat een flinke 

verbetering van de kwaliteit van de collectieregistratie betekent. 
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Verwerven 
 

In 2021 verwierf het museum: 

-Kerkboek, behorend aan Lien van Veen (weesmeisje Elisabeth Weeshuis) 

-Houten stoel, gebruikt in de praktijk van dokter H.C. Bonhof te Culemborg 

-Milieubox Avri en Drinkglas ’25 jaar evacuatie’ 

-Boekje ‘Waarom wij feestvieren, een open brief aan de jongens en meisjes van Nederland’, door 

Kath. Leopold, 1898. 

-Glazen flesje voor kina-bitter, vervaardigd door Cornelis Rademaker te Culemborg 

  

Circa 3 strekkende meter documentatie en papieren archiefstukken werd overgedragen aan het 

Regionaal Archief Rivierenland. 

 

 

 

 

Onderzoeken 
 

Genoeg voor een heel weeshuis! 

Het Elisabeth Weeshuis Museum kent vele schriftelijke bronnen als menu´s, 

voorraadadministratie en andere beleidsdocumenten. Deze bronnen geven een uniek inkijkje in 

het voedingspatroon van een van de oudste jeugdinstellingen in Nederland. Culinair historica 

Manon Henzen dook de archieven in voor de Kookgilden, een reeks lezingen en kooklessen in het 

Weeshuismuseum voor volwassenen.  
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Presenteren 
 

Genoeg voor een heel weeshuis! 

 

30 Juni 2021 opende het museum het allereerste themajaar: Genoeg voor een heel weeshuis! Een 

jaar vol leuke, leerzame en lekkere activiteiten. Doel is de bezoeker (klein en groot) bewust te 

maken van de herkomst van voeding en het contrast tussen voedzaam eten toen en lekker en 

veel eten nu. Het geeft de bezoeker bagage om een kritische houding in te nemen in de 

hedendaagse discussie rondom de productie van eten. Het themajaar loopt nog tot einde 

zomervakantie 2022. 

 

Het themajaar is mogelijk gemaakt door de financiële steun van Cultuurfonds Culemborg, 

Provincie Gelderland en het Kickstart Cultuurfonds. Kickstart maakte het mogelijk tijdens de 

coronacrisis en de bijbehorende maatregelen onze presentatie toegankelijk te maken voor 

publiek. Bij Erfgoed Gelderland namen we deel aan een verjongingsexperiment. Zij hebben ons 

met bijeenkomsten en een bedrag van € 3000 geholpen bij het werven van jonge vrijwilligers 

voor de rol van Kaat de keukenmeid. De Vereniging van Vrienden van het Elisabeth Weeshuis 

Museum hebben ons gesteund bij het opnieuw inrichten van de keuken, het werkdomein van de 

keukenmeid. Het duurzame bonenhuis op het Weeshuisplein werd gebouwd met een bijdrage 

van Stichting Pica in het kader van de ‘Sustainable Development Goals’. Bibliotheek Rivierenland 

en het Elisabeth Weeshuis Museum droegen middels dit project hun steentje bij aan doel 11 

(duurzame steden en gemeenschappen) en doel 12 (verantwoorde consumptie en productie). 
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Genoeg?         

In het Elisabeth Weeshuis was er plek voor 48 jongens en meisjes. 48 Monden om te voeden. Op 

de zolder van het museum kunnen kinderen en hun (groot)ouders eten verzamelen in een 

speelpakket. In speelhuisjes vinden zij brood, boter, bier en bonen. Aan een eettafel wordt hen 

gevraagd hun favoriete maaltijd te tekenen. Is het lekker of voedzaam? Is het genoeg of 

misschien een beetje teveel? We horen dat kinderen in gesprek gaan met hun ouders over wat 

broodnodig is, wat gezonde voeding is en hoe je keuzes maakt in een supermarkt vol overvloed. 

De presentatie Genoeg? wordt ook ingezet bij het lesprogramma van de Brede School voor groep 

4 en 6.  
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Bonenhuis 

Op het Weeshuisplein klommen afgelopen zomer honderden bonen langs de staken van een 

miniatuur weeshuis. Bonen zijn goedkoop en voedzaam, een reden waarom de weeskinderen in 

het Elisabeth Weeshuis veel bonen te eten kregen. De afgelopen jaren is de boon weer in 

opmars. Het kweken van bonen is milieuvriendelijk, goed bruikbaar als vleesvervanger en je kunt 

er wereldwijd vele monden mee voeden. Met het bonenhuis maakten we de bezoeker bewust 

van de kracht van de boon. Wist je dat uit 1 boontje wel 200 bonen kunnen groeien? 

 

Het bonenhuis werd geopend door de kinderburgemeester, zij mocht de eerste boon leggen. Na 

haar volgden vele kinderen die thuis al in een papieren Weeshuis voor het raam een boontje 
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hadden opgekweekt. De gehele zomer kwamen kinderen regelmatig langs om hun boon te zien 

groeien. Tijdens de Moestuindag mochten kinderen hun bonen door de snijbonenmolen halen en 

meenemen naar huis voor een voedzame en lekkere maaltijd. 

In 2022 worden de plantenbakken van het bonenhuis gedoneerd aan de Koningin Beatrixschool. 

Zij komen de komende jaren moestuinieren in de Weeshuistuin.  

 

Je eigen boontjes doppen 

Samen met bibliotheek Rivierenland vierden het museum in de kapel van het Weeshuis het 100 

jarig bestaan van de Culemborgse Stichting van Volkstuinen met de tentoonstelling Je eigen 

boontjes doppen. Over zelfvoorzienend zijn met je eigen moestuin.  

 

Eeuwenlang werd in de Weeshuiskapel de productie uit de moestuin opgeslagen. Het Weeshuis 

was grotendeels zelfvoorzienend en dopte zijn eigen boontjes. Buiten het Weeshuis spitten, 

zaaien en oogsten Culemborgers aangesloten bij de Stichting van Volkstuinen al een eeuw op 

hun eigen lapje grond. In 1917 na de Eerste Wereldoorlog opgericht tegen de honger en 

broodnodig tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

 

In de Weeshuiskapel waren portretten te zien van Culemborgse moestuinierders en werden er 

tips gegeven over duurzaam moestuinieren. 

 

Kids proef! 

De gemeente Culemborg, ElkWelzijn en de Brede School sloegen afgelopen zomer de handen 

voor het tweede jaar ineen om kinderen in Culemborg, ondanks de corona pandemie, een 

onvergetelijke zomer te bezorgen. In de Weeshuistuin vonden gratis proeverijen plaats: Kids 

proef! Docenten van de Brede School wisselden elkaar af met elk hun eigen creatieve expertise. 

Zo kwam de Vrijstaddrukker tegeltjes maken met kleurrijke bonenkunst. Marjolein van Piggelen 

maakte bonenstoof en broodpap met de kinderen. Ingrediënten kwamen uit eigen moestuin. 

Het brood werd gedoneerd door het Culemborgs Bakhuis. Kids proef vond de gehele zomer drie 

dagen per week plaats. Per workshop schoven gemiddeld 25 kinderen aan tafel. Veel kinderen 

hebben we ook terug zien komen gedurende de zomer.  
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Kaat de keukenmeid  

In 2021 introduceerde het museum Kaat de keukenmeid. Vijf nieuwe vrijwilligers zorgen in de rol 

van Kaat voor een warm welkom in de vernieuwde Weeshuiskeuken. Kinderen kunnen hier 

samen met hun (groot)ouders direct aan de slag. Zo leert Kaat de kinderen boter maken. Tijdens 

het schudden van de room vertelt de keukenmeid over het leven in het Weeshuis. Wat is een 

weeskind, hoeveel kinderen woonden er in het huis en wat werd er gegeten? Er is ruim de tijd 

om ook zelf vragen te stellen. Voor een klein bedrag kunnen kinderen alleen de activiteit met de 
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keukenmeid doen of combineren met een ticket voor het museum. We hebben gemerkt dat de 

keukenmeid de drempel van het museum verlaagt. Het is aantrekkelijk om een bezoek aan Kaat 

te combineren met de bibliotheek en ook wanneer de kinderen het museum al kennen komen 

ze alleen even langs voor de activiteit. De keukenmeid zal een rol blijven vervullen in de 

komende jaren in de Weeshuiskeuken. 

 

 

 

 

Kookgilden 

Met de 4 Kookgilden BROOD, BORREL, ZUIVEL en GROENTEN zijn we in het najaar op 

ontdekkingsreis gegaan naar het voedings verleden van het Weeshuis. De Kookgilden zijn voor 

volwassenen, Culemborgers geïnteresseerd in geschiedenis en koken. Culinair historica Manon 

Henzen van historisch kookatelier eet!verleden nam ons in lezingen mee naar de historie van de 

vier voedingsmiddelen.  
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Vierheemskinderstraat 

Dankzij de steun van het College van B&W en de gemeenteraad zien het Elisabeth Weeshuis 

Museum en vele Culemborgers een wens vervuld: het Vierheemskinderstraatje ondergaat een 

metamorfose tot een kunstwerk. Van een rommelig, anoniem straatje tussen de Markt en de 

Herenstraat,  wordt het een kunstwerk waar jong en oud een bijzondere ervaring kunnen 

ondergaan. 

Goudklank, een ontwerp van kunstenaar Bouke Groen, bestaat uit een nieuwe bestrating met 

een gouden, hoekige lijn. De lijn loopt als een breuk door het straatje en verbindt de 

verschillende gebouwen en bouwstijlen. Dit verwijst naar de Japanse Kintsugi methode, die niets 

verhult en juist breuklijnen accentueert en zo de geschiedenis van een voorwerp of plek toont. 

De lijn licht ‘s avonds op door lampen boven de straat. Op meerdere plekken kun je op een 

gouden tegel stilstaan, waarna je gezang hoort. Je luistert naar een unieke compositie, gezongen 

door een jeugdkoor. Als de muziek stopt voel je je een beetje betoverd. Na het luisteren wandel 

je verder door Culemborg, dat ineens anders oogt. 
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In 2021 werd er met een brede groep van geïnteresseerden, deskundigen, bewoners, 

pandeigenaren en mensen van de gemeente gewerkt aan een plan. Een uitgebreide test in het 

straatje in september en gesprekken met direct betrokkenen hebben de laatste aanpassingen 

opgeleverd. De ontwikkeling van de plannen heeft kunnen plaatsvinden dankzij financiële steun 

van de Provincie Gelderland, de gemeente Culemborg en het Cultuurfonds Culemborg. Het is de 

bedoeling dat het straatje in het najaar van 2022 in z’n nieuwe glorie te bewonderen is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing en communicatie 
‘bekend maken’ 

 

BinnensteBuiten 

In april kwamen de makers van het TV programma BinnensteBuiten van KRO-NCRV opnames 

maken van de prachtige Weeshuistuin. Vrijwilligers Adrie en Paul vertelden over de bloementuin 

en de moestuin met vergeten groenten. Directeur Leonieke vertelde verhalen over de 

weeskinderen, wat voor werk zij moesten verrichten in de moestuin en wat er werd gegeten. In 

september werd de aflevering uitgezonden. In de weken erop kwamen bezoekers naar 

aanleiding van de uitzending de binnentuin bezoeken.  
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Social Media 

Het museum organiseert veel activiteiten rondom het themajaar. Deze worden uitgebreid 

gepromoot op social media. De opkomst is bij elke activiteit goed en soms op de grens van wat 

haalbaar is voor onze vrijwilligers.  

 

Op Facebook zijn we van 1590 volgers in 2020 naar 1700 gegroeid en op Instagram van 675 naar 

864. We vinden het van groot belang deze stijgende lijn voort te zetten. De marketingplannen 

worden geschreven door de directeur en de artikelen/content door een vrijwilliger. Goed 

beeldmateriaal is essentieel. 

 

Media  

De meeste activiteiten worden ook gepromoot op Museumkids.nl en in het Kontakt, de 

plaatselijke krant van Culemborg. We maken veelvuldig gebruik van de website Culemborg klopt! 

en we zijn te vinden in de nieuwe Uitagenda van Cultuur Culemborg.  

 

 

Documenteren 

 
Door vrijwilligers werd verder gewerkt aan een documentatiesysteem waarbij onder andere 

artikelen, knipsels en correspondentie over de museumcollectie werden geordend, opgeborgen 

en gekoppeld aan het digitale collectieregistratiesysteem. 
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Educatie 

 

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. De subsidie van de gemeente Culemborg maakt het voor het museum mogelijk 

samen te werken met een combinatiefunctionaris. Zij verzorgt met een team van 4 vrijwilligers 

lessen op scholen en in het museum. In verband met zwangerschapsverlof werd de 

combinatiefunctionaris een deel van 2021 vervangen door andere docenten van de Brede 

School.  

 

De eerste maanden van 2021 gingen de scholen en het museum dicht in verband met het 

coronavirus. Na de heropening konden de meeste erfgoedlessen weer worden hervat, al waren 

er nog wel veel ziekmeldingen. De naschoolse lessen (kasteelclub en tijdlab) werden ook weer 

gegeven. De sluitingen hebben net als het voorgaande jaar tot gevolg gehad dat niet alle uren 

besteed zijn.  

 

De overgebleven uren uit 2020 zijn omgezet naar 45 uur voor het schrijven van lesbrieven. Er ligt 

een verzoek bij de gemeente om ook de overgebleven uren uit 2021 mee te nemen naar 2022 en 

evt. ook 2023 zodat gastdocenten van de Brede School extra workshops in de vakanties kunnen 

geven, zoals het zomerprogramma in samenwerking met ElkWelzijn. Het gaat in totaal om een 

niet besteed bedrag van € 9836. 

 

Sinds het schooljaar 2020/2021 is de cultuurleerlijn veranderd. Een school kan per discipline in 

de leerlijn, bijvoorbeeld erfgoed, overleggen met de vakdocent wat voor lessen aansluiten bij de 

thema’s die spelen op school. Dit betekent voor het museum dat we meer maatwerk gaan 

leveren. In 2021 is er vanuit vraag van de scholen en passend bij het themajaar van het museum 

het onderwerp voeding bijgekomen voor groep 4 en 6.  
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Samenwerken 

 

Het Weeshuis 

 

Het Elisabeth Weeshuis heeft vier bewoners: Het Elisabeth Weeshuis Museum in de 

meisjesvleugel, Bibliotheek Rivierenland in de jongensvleugel, de Volksuniversiteit in de 

cursuslokalen en horeca van zorgboerderij De Witte Schuur, geopend in de zomer van 2021. 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 een tuindag, het Kinderboekenbal 

en Elisabethdag. Elisabethdag en het uitgebreide kerstprogramma konden wegens corona niet 

doorgaan.  

 

Kinderboekenweek en Kinderboekenbal   

In samenwerking met bibliotheek Rivierenland organiseerde het museum de Kinderboekenweek 

en het Kinderboekenbal met als thema: worden wat je wil? Voor de weeskinderen van het 

Elisabeth Weeshuis was er niet heel veel keuze. Zij leerden wel ambachten. Zo waren de meisjes 

goed in het opknappen van oude kleding. De jongens konden mooie dingen maken van hout 

zodat ze later konden werken als timmerman.  

 

Tijdens de workshops in de kinderboekenweek mochten leerlingen kiezen uit twee ambachten, 

kleding verstellen of houtbewerking. Samen met de docenten van Pakhuis vol Verhalen en de 

Stadswerkplaats maakten de kinderen van oude kleding nieuwe mode en lijsten zij die in met 

een zelfgemaakte schilderijlijst. De resultaten werden gepresenteerd op de catwalk onder de 

toeziende ogen van de graven en gravinnen in de spinzaal. Er hebben 12 klassen deelgenomen 

aan de Kinderboekenweek.  

 

De Kinderboekenweek werd feestelijk afgesloten met het Kinderboekenbal. Balletstudio Chantal 

danste op het themalied van Kinderen voor Kinderen waarna de jonge bezoekers workshops 

konden volgen over verschillende beroepen. Van burgemeester tot presentator. We hadden de 

eer om ook de schrijfster van het kinderboekenweekgeschenk, Bette Westera, te mogen 

ontvangen in de Weeshuiskeuken. 
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Moestuindag 

Zaterdag 11 september hielden we in plaats van de jaarlijkse tuindag de moestuindag. 

Kraampjes met groenten en eetbare tulpenbollen vulden het Weeshuisplein. Je kon leren 

fermenteren en de bonen uit het bonenhuis gingen door de molen. Er werd op open vuur 

gekookt en de moestuindag werd afgesloten met een groenteveiling. De opbrengst werd 

omgezet in gratis museumkaarten voor gezinnen aangesloten bij de Stichting Hulpgroep Laag 

Inkomen en Voedselgroep Culemborg.  
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Sinterklaas logeerhuis 

Dit jaar kwam Sinterklaas voor het eersts sinds lange tijd weer logeren in het Elisabeth Weeshuis. 

Sinterklaas, zelf een weeskind, kreeg een warm bed in het leescafé. Kinderen konden hier 

gedurende drie weken een klompje knutselen en zetten. Zij ontvingen allen een leesboekje. In de 

Weeshuiskeuken maakten zij met Kaat de keukenmeid van groentestempels pakpapier en 

slagroom voor op de warme chocolademelk. Ook volgend jaar nodigen we Sinterklaas weer uit 

om te komen logeren in het Weeshuis.  

 

Wensboom 

Het werd kerst en de deuren van het museum waren weer gesloten. Samen met de bibliotheek  

besloten we van de grote kerstboom op het Weeshuisplein een wensboom te maken met 

engeltjes. Culemborgers herkenden de engeltjes van het monument aan de spoorbrug over de 

Lek die ook in 2021 werd getransformeerd tot een verlichte Engel. Naar idee en ontwerp van het 

collectief van kunstenaars en stadmakers De Vrijstad Drukker. De engel symboliseert de 

saamhorigheid in de stad. Inwoners die iemand met kerst moesten missen mochten een wens 

schrijven op de engeltjes. Vele wensen gingen over het weerzien van de kleinkinderen en opa’s 

en oma’s. Daarom hebben we als Weeshuis besloten in 2022 een opa en omadag te organiseren.  
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Samenwerken in de stad 

 

Ga je mee uit? Met deze vraag en gedrukte tasjes 

maakte het nieuwe projectteam cultuur Culemborg zich 

bekend in de straten van de stad. Samen werken zij aan 

een volgende fase in het lokale cultuurbeleid. Leden van 

het projectteam zijn het Cultuurfonds Culemborg, De 

Fransche School, het Elisabeth Weeshuis Museum, De 

Vrijstad Drukker en de Gelderlandfabriek. Maar het 

projectteam is er voor alle cultuur in Culemborg en 

zoekt de samenwerking tijdens Cultuur Platforms. Het 

eerste platform vond plaats op 5 oktober 2021. Voor een volle zaal werd de nieuwe uitagenda 

gepresenteerd. Een digitale plek waar alle cultuuraanbieders hun programma op bekend kunnen 
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maken. Het projectteam werkt aan het stimuleren van de samenwerking in de stad, een betere 

afstemming in activiteiten en een betere zichtbaarheid.  

 

 
 

Halloween  

Halloween werd dit jaar gevierd in de binnenstad, de Gelderlandfabriek en het Weeshuis. 

Wegens het themajaar over voeding maakten we pompoenjam met Kaat de keukenmeid. Voor 

het eerst organiseerde het Weeshuismuseum iets met Halloween, de activiteit werd goed 

bezocht. 

 

 

 

Preek en Pint  

De Kookgilden gingen van start met een lezing in de Gelderlandfabriek tijdens de Preek en Pint 

reeks. Culinair historica Manon Henzen hield voor een volle zaal een presentatie over eten vanaf 

de 17e eeuw. Van armeluisvoedsel tot het eten van de elite. Van pannenkoeken tot 

zwanenpastei. Zo leerden we dat het melkmeisje van Johannes Vermeer broodpap aan het 

maken is. En er kon geproefd worden. Restaurant Una Volta maakte de historische hapjes.  
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Bezoekersaantallen 

  

Het Elisabeth Weeshuis Museum trok in de jaren voor de corona pandemie jaarlijks gemiddeld 

10.000 bezoekers. De coronacrisis laat echter een flinke dip zien en het is lastig te voorspellen 

hoe snel de culturele sector over deze dip heen is. Doel is weer op het oude niveau te komen. Dit 

wordt lastig bij sluiting wegens lockdowns die vooral in de winter kunnen optreden. Belangrijk is 

in te zetten op een vol activiteitenprogramma van het voorjaar tot en met het najaar en in het 

bijzonder tijdens de schoolvakanties.  

 

Gerealiseerd: 

2017: 11.347 

2018: 12.333 

2019: 10.007 

2020: 5000 

2021: 4529  

 



 

21 

Oorzaak laag bezoekersaantal 2021:  De verplichte sluiting wegens de corona maatregelen. Ook 

was er terughoudendheid van bezoekers toen we wel open waren wegens stijgende corona 

besmettingen.   

 

Organisatie 

 
Het museum is gevestigd in het voormalige Elisabeth Weeshuis in Culemborg. Statutair heeft het 

Elisabeth Weeshuis Museum als belangrijkste thema de wezenzorg in Culemborg en in het 

algemeen en de stadsgeschiedenis. In 2021 is een nieuwe beleidsperiode ingegaan.  

 

Maatschappelijke doelen 

De historisch belangrijke maatschappelijke rol van het Weeshuis heeft in het nieuwe Beleidsplan 

2021-2025 een vertaalslag naar het heden gekregen: de cyclus van (half)jaarlijkse 

tentoonstellingen heeft plaatsgemaakt voor maatschappelijke thema’s (voeding, identiteit), die 

gedurende minimaal een jaar met een programma van activiteiten en verdieping uitgewerkt 

worden. Op die manier wil het museum van betekenis zijn voor de huidige generatie kinderen en 

de inwoners van Culemborg. Daarbij sluit het museum nauw aan bij de Cultuurvisie van de 

gemeente Culemborg en zijn de gesprekken met basisscholen en het voortgezet onderwijs en de 

Culemborgse welzijnsorganisatie Elk Welzijn een belangrijke inspiratiebron. Daarnaast zijn er 

bestuurlijke overleggen met de gemeente, de Vrienden van het museum en de 

Weeshuispartners. Het museum neemt deel aan het Collectief Binnenstad Culemborg en zoekt 

de samenwerking met cultuurpartners en ondernemers.  
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Bestuur 
Het Elisabeth Weeshuis Museum is een stichting die het bestuur-directiemodel hanteert. De 

stichting heeft een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur dat eindverantwoordelijk is voor zowel 

de voorbereiding, vaststelling als de uitvoering van beleid. Nevenfuncties staan op de website. 

De directeur heeft een mandaat voor de dagelijkse leiding. Bestuursleden staan de directeur met 

raad en daad bij. (Neven)functies van de directeur moeten gemeld en goedgekeurd door het 

bestuur. 

 

Bestuur dd 1 januari 2022: 

Voorzitter: Claire Vaessen, herbenoemd februari 2021  

Secretaris: Machiel den Besten      

Penningmeester: Sef Severens      

Communicatie: Ellie Tap       

Personeelszaken: Gerben Jansen, afgetreden januari 2022 

  

 

Naast incidenteel overleg kwam het bestuur eens in de zes weken bijeen met een vaste agenda. 

Het managementpaper, waarin de directeur verantwoording aflegt en het bestuur informeert is 

een van de agendapunten, naast o.a. financiën en bestuurszaken. In het oog springende 

onderwerpen waren de lockdown en de financiële situatie van het museum in coronatijd, het 

werven van nieuwe vrijwilligers en projecten als het kunstwerk in de Vierheemskinderenstraat. 

 

Governance 
In het bestuursverslag van 2019 en 2020 is melding gemaakt van het gefaseerd implementeren 

van de Governance Code Cultuur. Anno 2022 past het museum de code vrijwel volledig toe. 

Principes en aanbevelingen van de GCC staan nu jaarlijks op de bestuursagenda.  

In 2021 zijn het vrijwilligersbeleid en het personeels- en organisatieplan geactualiseerd. In de 

zelfevaluatie van het bestuur is o.a. het bestuursmodel, de zichtbaarheid van het bestuur en de 

gewenste samenstelling besproken. Er zijn maatregelen genomen om de continuïteit binnen het 

bestuur te garanderen en er is gestart met een campagne voor het werven van nieuwe 

bestuursleden. Een aanbeveling  van de GCC is om eens in de drie jaar een zelfevaluatie onder 

externe begeleiding uit te voeren. Het bestuur gaat zich in 2022 buigen over deze aanbeveling.  

Bestuur en directie van het museum handelen transparant en zorgvuldig. Er hebben zich geen 

situaties van belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang voorgedaan.  
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De externe accountant wordt eens in de twee jaar uitgenodigd in een bestuursvergadering. Door 

corona is dat een jaar overgeslagen. De aanbeveling om de accountant voor een periode van 

maximaal van vier jaar te benoemen gaat het bestuur in 2022 bespreken en besluit vervolgens 

over een mogelijke accountantswissel. 

Het bestuur gaat zorgvuldig om met mensen en middelen rekening houdend met de historische, 

culturele, maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen van het museum. Als goed 

werkgever volgt het museum de Museum CAO. Het museum hanteert een personeels- en 

organisatieplan waarin voortgangs- en ontwikkelgesprekken met medewerkers zijn opgenomen 

en een transparant vrijwilligersbeleid. Er is een extra verzekering om in een eventueel tweede 

ziektejaar werknemers tot 100% uit te kunnen betalen.  

Voor de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden handelen bestuur en 

directie volgens het directie-bestuursreglement.  

Vrijwilligers en medewerkers hebben laagdrempelig toegang tot een vertrouwenspersoon. Het 

museum werkt momenteel aan een interne gedragscode. Wat daarover in verschillende 

beleidsdocumenten en reglementen al is opgenomen wordt daarin samengebracht evenals de 

principes van de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.  

Directie en medewerker 
De museummedewerker werkt nauw samen met de directeur en voert diverse museumtaken 

zelfstandig uit, waaronder collectiebeheer, bedrijfsvoering en het maken van presentaties. 

Daarnaast wordt de directeur op zzp-basis ondersteund door een educatief medewerker. 

 

Betaalde medewerkers 

Directeur: Leonieke Terlouw      24 uur per week 

Museummedewerker: Jesse Krol      36 uur per week 

Beiden in dienst voor onbepaalde tijd 

 

Coördinator educatie: Sjanne Emans     zzp op contractbasis 

 

De coördinator educatie Sjanne Emans heeft eind 2021 afscheid genomen en wordt in 2022 

vervangen door Eline van den Brink.  

 

Vrijwilligers 

 

Het museum draait grotendeels op de enthousiaste en kundige inzet van 40 vrijwilligers. In 2021  

hebben 9 vrijwilligers afscheid genomen van het museum. Er zijn 6 vrijwilligers bijgekomen in de 

nieuwe rol als keukenmeid, bij het team educatie, de tuinploeg en bij het collectieteam.  
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Vertrouwenspersoon 

In 2020 is bij de externe vertrouwenspersoon geen melding gedaan van ongewenste 

omgangsvormen. 

Terug- & vooruitblik  
 

Eind juni zal het eerste themajaar Genoeg voor een heel weeshuis! afgesloten worden met een 

historische proeverij. De activiteiten rondom het themajaar over voeding leverden veel 

herhaalbezoek op. Met name het koken in de keuken en de tuin trok extra bezoekers. We gaan 

daarom verder met de kookprogramma's onder begeleiding van Kaat de keukenmeid. Ook 

starten we met moestuinieren met basisschoolleerlingen.  

 

In september 2022 start het nieuwe themajaar Wij waren wees, wie ben jij?, over identiteit. We 

zetten ons opnieuw in voor een vol activiteitenprogramma. Naast creatieve workshops voor 

kinderen zal er ook extra aandacht uitgaan naar jongeren. We ontwikkelen programma’s rondom 

‘identiteit’ voor de Culemborgse middelbare scholen. De programma’s starten in het Elisabeth 

Weeshuis zodat ook jongeren bekend raken met het museum, de Culemborgse geschiedenis en 

het leven van de weeskinderen. 

 

  

 

De zolder wordt in de zomer van 2022 ingericht als educatieve workshopruimte. Onttrokken aan 

het toezicht van de weesouders was de zolder misschien wel de fijnste plek in het weeshuis. Een 

plek waar je de dag kon verwerken en even kind kon zijn. Ook nu maken we de zolder tot een 

plek waar kinderen en jongeren de verhalen uit het weeshuis kunnen verwerken. Tussen de 

lakens die te drogen hangen en de opslag van zakken graan is er ruimte voor spel en creativiteit 
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en organiseren we lessen voor basisscholen, middelbare scholen en workshops die passen bij 

het themajaar. De lessen en workshops ontwikkelen we met gastdocenten uit de stad op het 

gebied van kunst, literatuur, techniek, muziek en theater in samenwerking met de vrijwilligers 

van het museum.  

 

Financieel verslag 
 

Algemeen 

Evenals 2020 was ook 2021 als gevolg van de corona-pandemie een turbulent jaar. Het museum 

was over twee perioden bijna een half jaar gesloten met grote gevolgen voor entree-inkomsten 

en winkelverkopen.  

 

Evenals in 2020 hebben ook in 2021 de NOW- en TVL subsidies aanzienlijke verliezen 

voorkomen. De ontvangen bedragen uit NOW en TVL regelingen bedroegen totaal  

€ 45.608,-, rekening houdend met terug te betalen bedragen. Hierdoor kunnen we 2021 met een 

positief resultaat afsluiten.  

 

De kosten voor de reguliere exploitatie van het museum worden gedekt door de gemeentelijke 

subsidie, entree- en winkelinkomsten en tijdens de corona-jaren door subsidies van de landelijke 

overheid. Projecten worden gefinancierd uit subsidies van diverse fondsen: het Cultuurfonds 

Culemborg, Provincie Gelderland, het Kickstart Cultuurfonds en een subsidie van Erfgoed 

Gelderland voor het werven van jonge vrijwilligers. De Vrienden van het Elisabeth Weeshuis 

Museum hebben het mogelijk gemaakt de keuken opnieuw  in te richten. 

 

Het deels niet benutte budget voor de Brede School Culemborg is evenals ultimo 2020, middels 

een bestemmingsreserve, gereserveerd voor activiteiten in 2022, voor het themajaar over 

identiteit is een bestemmingsreserve van € 10.000,- gevormd. Na toevoegingen en onttrekkingen 

van bestemmingsreserves resteert een positief resultaat van € 19.715,-. Dit bedrag wordt 

toegevoegd aan de algemene reserves van het museum, welke ultimo 2021 € 61.393,- bedragen. 

 

Inrichting financieel management 

In december wordt de begroting voor het jaar erop vastgesteld, dat is het kader waarbinnen de 

directeur in dat jaar gaat werken. In het bestuurs-directiereglement is het mandaat waarbinnen 

de directeur mag opereren vastgelegd. Ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het 

resultaat worden nauwlettend gevolgd.  

 

In de loop van het jaar stelt de penningmeester, die deel uitmaakt van het bestuur, maandelijks 

in samenwerking met de directeur een prognose op van het te verwachten eindejaarsresultaat. 

Deze prognoses worden besproken in de bestuursvergaderingen en leiden zo nodig tot 

bijsturing van het beleid. 

 

Onder leiding van de directeur voert een gekwalificeerde vrijwilliger de dagelijkse financiële 

administratie uit op basis van een professioneel boekhoudprogramma, dat in beginsel voor alle 
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bestuursleden en betrokken medewerkers is in te zien. Controle en fiattering van de betalingen 

is in handen van de penningmeester.  

 

Een externe accountant controleert jaarlijks de financiële administratie en stelt het financiële 

jaarverslag op. 

 

Risicomanagement 

Als onderdeel van de Governance Code Cultuur is een inventarisatie gemaakt van de risico’s die 

de bedrijfsvoering en de continuïteit van het museum bedreigen. Voor het beheersen van de 

risico’s wordt de risico-inventarisatie jaarlijks bijgewerkt en noodzakelijke acties ondernomen. 

Het meest in het oog springende risico van dit moment ontstaat door de concentratie van 

ervaring en kennis van museum, geschiedenis en collectie bij een zeer beperkte staf. De 

ontwikkeling van de energiekosten is zorgwekkend en zal het resultaat van 2022 negatief 

beïnvloeden. 

 

Ontwikkelingen in 2022 

Het jaar 2022 begon slecht als gevolg van de lockdown, het museum kon pas op 26 januari 

worden geopend. Voor de maand januari zijn nog NOW en TVL subsidies ontvangen, alsmede 

een bedrag van € 7.000,- van het Mondriaanfonds. Bezoekersaantallen komen sindsdien 

moeizaam op gang en zijn voor de rest van het jaar moeilijk te voorspellen. De activiteiten van  

het museum, die gericht zijn op de schoolkinderen van Culemborg, zijn zeer succesvol en 

trekken veel belangstelling.  
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 BALANS PER 

  

 VAN STICHTING ELISABETH 

            

ACTIVA 

 

 31-12-2021 31-12-2020 

 € € 

 

VASTE ACTIVA 

 

Materiële vaste activa 

Inventaris 11.488 8.678 

 --------- --------- 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

Voorraden  

Voorraad 10.221 12.472 

 --------- --------- 

 

Vorderingen 

Debiteuren 1.182 - 

Belastingen en premies sociale verzekering 3.901 3.763 

Overige vorderingen en overlopende activa 23.883 23.640 

                     

 28.966 27.403 

 --------- --------- 

 

Liquide middelen 98.504 106.969 

 --------- --------- 

 

 

 

 

 

  

 

                     

TOTAAL ACTIVA 149.179 155.522 
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31 DECEMBER 2021 NA BESTEMMING RESULTAAT 

 

WEESHUIS MUSEUM TE CULEMBORG 

 

  PASSIVA 

 

 31-12-2021 31-12-2020 

 € € 

 

KAPITAAL 

 

Overige reserves 61.393 41.678 

Bestemmingsreserves 30.692 16.592 

                     

 92.085 58.270 

 --------- --------- 

 

 

VOORZIENINGEN   

 

Voorziening taxaties 1.399 1.399 

 --------- --------- 

   

 

KORTLOPENDE SCHULDEN   

 

Crediteuren 5.587 1.208 

Belastingen en premies sociale verzekering 4.354 3.707 

Overige schulden en overlopende passiva 45.754 90.938 

                     

 55.695 95.853 

 --------- --------- 

 

  

 

 

 

 

 

                     

TOTAAL PASSIVA 149.179 155.522 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 VAN STICHTING ELISABETH WEESHUIS 

MUSEUM TE CULEMBORG 

 werkelijk begroting werkelijk 

 2021 2021 2020 

 € € € 

Baten   

Vaste bijdragen 152.664 156.287 146.820 

Incidentele bijdragen 115.942 109.025 80.172 

Overige baten 18.957 34.600 38.201 

                              

Totale baten 287.563 299.912 265.193 

 --------- --------- --------- 

 

Lasten    

Personeelskosten 83.456 97.550 146.194 

Afschrijvingskosten materiële vaste activa 3.516 3.491 5.068 

Huisvestingskosten 38.562 40.455 39.968 

Algemene beheerskosten 19.119 17.000 18.955 

Projecten/tentoonstellingen/activiteiten 103.813 128.971 50.693 

Voorzieningen - - - 

Rente en bankkosten 218  400 320 

                               

Totale lasten 248.684 287.867 261.198 

 --------- --------- --------- 

  

Saldo staat van baten en lasten  38.879 12.045 3.995 

Besteed aan bijzondere bestemming -5.064 - -2.339 

                               

Resultaat 33.815 12.045 1.656 

                               

 

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 

 

Te bestemmen resultaat 33.815 12.045 1.656 

Toevoeging bestemmingsreserve educatie scholen -9.164 - -5.064 

Toevoeging bestemmingsreserve themajaar identiteit -10.000 - - 

Onttrekking bestemmingsreserve educatie scholen 5.064  - -  

Onttrekking bestemmingsreserve vervanging - - 1.250 

Onttrekking bestemmingsreserve  

bijzondere activiteiten - - 1.089 

                               

Restant onttrekking cq. toevoeging 

overige reserves 19.715  12.045 -1.069 

                               

 


