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1. Inleiding     
 
Het jaar 2020 kende een mooie start. Staf en vrijwilligers hadden er duidelijk zin in om van dit 
jubileumjaar, waarin we 50 jaar bestonden, een groot succes te maken. Bovendien waren de 
bezoekersaantallen in die eerste maanden goed. 
 
Helaas, vanaf maart 2020 kregen we te maken met allerlei beperkingen als gevolg van de covid-19-
pandemie en zelfs met maandenlange sluiting. Daardoor zijn plannen en initiatieven bijgesteld of 
afgesteld. 
 
Vanaf half maart tot 7 juli duurde de eerste sluiting van het museum. Toen de musea weer open 
mochten gaan, is onderzocht of er onder de vrijwilligers voldoende draagvlak was om het museum 
te heropenen. Een meerderheid van onze vrijwilligers behoort immers tot de kwetsbare groep van 
70-plussers. Het bleek dat vrijwel iedereen zeer gemotiveerd was om weer te beginnen. Vervolgens 
moest een groot aantal extra voorzieningen gemaakt worden conform het protocol van de 
Museumvereniging, zoals spatschermen, desinfectiemateriaal, bewegwijzering, uitbanning contant 
geld, online tickets en dergelijke. Bovendien werd de groepsgrootte beperkt. 
 
Van 5 tot 19 november is het museum gesloten geweest als gevolg van kabinetsmaatregelen, 
daarna weer open en vanaf 15 december weer gesloten. In de tussentijd was de mondkapjesplicht 
ingevoerd en waren er UV-lampen in het luchtcirculatiesysteem geplaatst om zo veel mogelijk 
virussen en bacteriën uit de circulerende lucht te halen.  
 
Kortom, ongeveer een half jaar is het museum gesloten geweest en eigenlijk was er alleen 
gedurende de eerste twee en een halve maand sprake van normaal functioneren. 
Vooral de groepen ouderen hebben ons museum afgelopen jaar gemeden. Ook de scholen hebben 
er minder gebruik van gemaakt dan normaliter gebeurd zou zijn. Verheugend was wel dat veel 
individuele vakantievierders tijdens de zomermaanden ons museum wisten te vinden en te 
waarderen. Zo zijn we al met al op een totaal bezoekersaantal van 4418 gekomen, veel minder dan 
voorgaande jaren. 
 
Financieel sloten we het jaar af met een positief resultaat, mede vanwege de extra subsidies van 
gemeente en provincie en dankzij veel lagere kosten dan vorig jaar. 
 
Het bestuur bedankt alle betrokkenen, staf, medewerkers, de Vrienden, HVOB, sponsors en alle 
andere partijen die betrokken zijn bij het museum voor hun bijdrage aan dit bijzondere jaar 2020.  
 
Jos van Kroonenburg, voorzitter 
Wim van Kalleveen, secretaris  
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2. De medewerkers 
 

Bestuur 
Het museum kent een bestuur dat als bevoegd gezag fungeert en de werkzaamheden  
binnen het museum delegeert aan de directeur die bijgestaan wordt door stafleden. 
Het bestuur van de Stichting Kijk en Luistermuseum was per 1 januari 2020 als volgt samengesteld: 
 

 Dhr.  J. van Kroonenburg (Jos) voorzitter 
Dhr. W.C.L. van Kalleveen (Wim) secretaris 
Dhr. W. Deiters (Wolf)   penningmeester 
Dhr. J. M. van Raan (Jos)  bestuurslid 
Dhr. J. Roodzant (Jan)   bestuurslid namens Historische Vereniging Oud-Bennekom 
 
Het bestuur vergaderde vijf maal en deze vergaderingen werden bijgewoond door de directeur  
van het museum dhr. J. van Ginkel of een plaatsvervanger.   
Het halfjaarlijkse overleg met de Historische Vereniging Oud Bennekom (HVOB) heeft als gevolg van 
de covid-19-pandemie niet plaatsgevonden. 
 
De secretaris en een algemeen bestuurslid zijn aan het eind van hun statutaire zittingstermijn. Voor 
hen wordt vervanging gezocht. 
 
Vaste agendapunten in de vergaderingen van het bestuur zijn: de projecten en vernieuwingen, de 
informatie over staf en medewerkers en de financiën. In dit verslagjaar waren corona en de 
maatregelen als gevolg daarvan hoofdonderwerpen.  

 
Directie 
Dhr. J. van Ginkel (Jos)  directeur 
 
Stafleden 
Dhr. J. Osté (Jan)    conservator historische collectie 
Mw. M. Beaujean (Riet)                     communicatie  
Dhr. J. van de Pol (Johan)   conservator muziekcollectie 
Dhr. T. Lakerveld (Ton)   registratie objecten 

 
 De directie en de stafleden vergaderden maandelijks. Het werkoverleg tussen de staf en de directie  

verliep gestructureerd en regelmatig. Het overleg met de vrijwilligers kon slechts incidenteel 
plaatsvinden en werd meestal vervangen door schriftelijke mededelingen. 
    
Administrateur 
Dhr. A. de Jong (Ad) 
 
Tentoonstellingsteam 

Henny Hendriks 
Alice Nijborg 
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Medewerkers 
Het totaal aantal vrijwilligers was in 2020 gelijk aan het voorgaande verslagjaar namelijk 60.   
Alle vrijwilligers hebben een eigen taak binnen het museum.  
De taken die door de verschillende vrijwilligers worden uitgevoerd zijn onder meer het verzorgen 
van rondleidingen, het organiseren van wisseltentoonstellingen, het onderhouden en waar mogelijk 
repareren van de museumcollectie, het verzorgen en het onderhouden van het gebouw, het 
verzorgen van de voorzieningen in de koffiekamer, het verzorgen van de administratie en de 
communicatie en in- en verkoop voor de museumwinkel. 
Met alle vrijwilligers wordt een overeenkomst afgesloten waarin de afspraken tussen de vrijwilliger 
en het museum worden vastgelegd.  
 
Sinds 2019 wordt maandelijks de brandmeldinstallatie getest. Zes leden vanuit technische 
ondersteuning en de staf doen in wisselende samenstelling de vereiste testen van de installatie. 
De AED-voorziening is tijdig getest en onderhouden. 
 
Medewerker in vaste dienst 
Binnen het museum is er via Werkkracht een medewerker ingehuurd, die de taak conciërge/beheerder 
uitoefent. 
 
 
Medewerkersdag  

 
De medewerkersdag die tevens in het licht zou staan van 50 jaar Bennekoms museum, is vanwege 
de corona-pandemie niet doorgegaan.  
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3. De verschillende beleidsterreinen 
 

a. Public Relations  
Via de website, de social media, de persberichten, de optredens in lokale en regionale en radio- en 
tv-programma's, posters, folders en niet te vergeten: mond op mondreclame is er aandacht voor het 
museum gegenereerd. Uiteraard heeft de covid-19pandemie invloed gehad op alle activiteiten. 
 
Met subsidie van de Provincie Gelderland is er voor het on line-platform MuseumTV een mooie 
mini-documentaire van circa 7 minuten over ons museum gemaakt. Deze geeft een goed beeld van 
het unieke aanbod van dit museum waar muziek in zit! MuseumTV is een initiatief van Stichting Ons 
Museum en samenwerkende musea in Nederland. Het doel is een zo breed mogelijk publiek met 
kunst en cultuur in aanraking te brengen. 
 

In samenwerking met de andere leden van het museum overleg Ede (MOE) hebben we 
deelgenomen aan  een gezamenlijke campagne bij Visit Veluwe, met als resultaat een advertentie in 
het Visit Veluwe magazine én in de landelijke media via de campagne ‘Gelderland levert je mooie 
streken’.  
 Niet alleen wat er het hele jaar door bij ons iets te beleven is, ook de wisseltentoonstellingen 
kregen veel aandacht. Vooral de tentoonstelling  ‘Diversiteit en verbinding’  in samenwerking met 
weefkring ‘t WEB oogstte veel belangstelling vanuit het hele land.  

 
De vindbaarheid op het internet is van groot belang. Gelukkig is deze vindbaarheid goed, mede 
doordat veel andere websites naar ons verwijzen, zoals de sites van de Museumvereniging, Erfgoed 
Gelderland, WhichMuseum, DagjeWeg, KidsproofArnhem, museum-info.nl, Go-Kids en  Eropuit in 
eigen land.  
 

We hebben meegedaan aan een actie van Ede Marketing waarbij 2000 folders van het museum zijn 
verspreid bij vakantieparken, campings en andere toeristische verblijfslocaties en attracties in en om 
de gemeente. 

 
De sociale media, zoals Google, Facebook en Twitter waren belangrijke instrumenten om onze 
bekendheid te vergroten. Het museum krijgt vele lovende recensies op Trip Advisor. 
Ook is het museum met tekst en beeldmateriaal te vinden in de tijdschriften van diverse 
touroperators en vakantieorganisaties. 
 

Het museum heeft ook dit jaar deelgenomen aan diverse radio- en tv-uitzendingen van de locale 
oproep Ede-FM. 
 

 

b. Tentoonstellingen 

We onderscheiden de grote wisseltentoonstellingen van de tentoonstellingen in de vitrines in de 
gang naar de Moltzerzaal: 
 
In het verslagjaar 2020 zijn er slechts twee wisseltentoonstellingen te zien geweest, wederom 
veroorzaakt door de pandemie: 
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Diversiteit en Verbinding  
 
Weefkring ‘t WEB bestond in 2020 veertig jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum lieten leden van ‘t 
WEB recent, niet eerder geëxposeerd werk zien. De tentoonstelling was tot en met 24 oktober te 
zien. 
 

              
     

 
Wethouder Veltman verrichtte de opening van deze expositie 
 
 

Thuis in het poppenhuis 

 

 
Vanaf november was als wisseltentoonstelling 
“Thuis in het poppenhuis” te zien, 
samengesteld uit eigen bezit. Uit die 
tentoonstelling wordt wel duidelijk dat er 
enorm veel energie en geld in poppenhuizen 
werd gestoken. Van klassiek tot modern. Voor 
de kinderen is het toch het leukst als je ook 
met de poppen mag spelen. In de videokabine 
was voor hen een poppenhuis opgesteld 
waarmee dat kan. 
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Bevrijding 75 jaar 
 

 

In het kader van het project Bevrijding Ede 75 jaar 
maakten de gezamenlijke musea in Ede en de 
historische verenigingen een ketententoonstelling 
over de bevrijding van de Gemeente Ede, waarbij de 
verschillen tussen de verschillende dorpen naar voor 
worden gebracht. 

In Bennekom stond het verhaal van Dokter Kan 
centraal, dokter in oorlogstijd, gekoppeld aan hoe de 
bevrijding werd gevierd. In onze tentoonstelling werd 
het grote verhaal van de bevrijding verteld, en was 

een dokterskamer ingericht met informatie over dokter Kan. 
 

Helaas hebben slechts weinig bezoekers deze tentoonstelling kunnen zien in verband met de covid-
19 pandemie. Ook het educatieve programma voor de scholen heeft niet kunnen plaatsvinden. 

 
 

Koffie 

 
Tot en met 29 april was een expositie van koffiepotten uit de verzameling van Lisa Pijlman-Visser te 
zien. Deze wisseltentoonstelling gaf een mooi beeld van haar collectie die stamt uit de jaren zestig 
van de vorige eeuw. Diverse manieren van koffiezetten kwamen aan bod, zoals filter-, espresso-, 
cafetière- en kannetjeskoffie. 
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c. Collecties 
 
Muziek 
 
Doordat het jaar 2020 werd gedomineerd door corona waren wij maar zeer beperkt open en 
kregen onze technische mensen ook weinig reparaties te verwerken. 
 
Dit was een mooie gelegenheid om de inmiddels retour gekomen “body” van de pianola vleugel, 
die er nu als nieuw uitziet, verder onder handen te nemen.                                                                        
Gezien de beschikbare ruimte in ons depot is er voor gekozen om hem te verplaatsen naar 
Barneveld, op locatie bij onze vrijwilliger Willem ten Hoven, waar nu het binnenwerk verder 
gerestaureerd en ingebouwd wordt. Deze restauratie geeft meer problemen en kost meer tijd dan 
voorzien, maar we hopen dit object toch in 2021 te kunnen presenteren in de Moltzerzaal.                                                                                                                                                          
 
Verder is de geluidsinstallatie in de Moltzerzaal en de Stolpzaal in 2020 vervangen door een nieuwe 
sterkere professionele geluidsinstallatie, waarbij ook weer gebruik gemaakt kan worden van een 
headset of van een draadloze handmicrofoon. Deze headset kan in een UV-C box gedesinfecteerd 
worden i.v.m. corona veiligheidseisen. 
 
Tevens is het klimaatsysteem in de Moltzerzaal  voorzien van 2 UV-lampen, die eventueel 
aanwezige virusdeeltjes neutraliseren, om zodoende de luchtveiligheid beter te waarborgen. 
Uiteraard zijn er ook nog enkele objecten aangeboden waar we soms wel iets mee kunnen als 
aanvulling ergens op, zoals b.v.  bij de inrichting van de “zestiger jaren kamer”. 

 

 
Registratie 
 
Dit jaar is met het registreren en fotograferen van objecten weer voortgang geboekt, ondanks de 
covid-19 beperkende maatregelen. 
Veel werk is gedaan en moet nog worden gedaan aan de tekst van objecten voordat ze kunnen 
worden geplaatst op de website van Collectie Gelderland waarop er ook dit jaar weer een aantal 
zijn toegevoegd. 
Inmiddels zijn er goede ervaringen met het nieuwe systeem waartoe we zijn overgegaan door 
deelname aan het project Internet Gelderse Musea (IGEM) in 2019. 
 
Als informatiebron voor medewerkers is er een laptop aangeschaft die speciaal is ingericht  
om rechtstreeks te kunnen kijken in Memorix (registratie systeem), zodat men aan de hand van het 
objectnummer kan nagaan welke informatie er is opgenomen over een bepaald object.  
 
 
Textiel en erfgoed 
 
Het museum heeft deelgenomen aan het kwaliteitsverbeteringsproject van de Collectie Gelderland.  
Mw. Liesbeth van Ravels, zelfstandig textielrestaurator uit Arnhem is in de maanden januari en 
februari totaal 12 dagdelen beschikbaar geweest om onze medewerkers in wisselende 
samenstelling bij te scholen in herkenning van textieltechnieken, goed te leren nummeren, in het 
conserveren en bewaren van objecten en met belangrijke tips voor het tonen tijdens de 
presentaties en in vitrines. 
Advisering ook over de vele mogelijkheden van beschikbare hulpmiddelen. 
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Uitwerking en implementatie van het geleerde is door de corona-pandemie gestagneerd en moet in 
het volgende jaar verder worden ontwikkeld. 
 
Objecten uit de textiel- en erfgoedcollectie zijn veelvuldig gebruikt ter ondersteuning van de 
verschillende wissel- en vitrinetentoonstellingen. 
 
Een deel van onze schoenen- en hoedencollectie is uitgeleend geweest aan het inmiddels 
opgeheven ”Wijkmuseum Soesterkwartier” in Amersfoort. 
 
Voor een bevrijdingstentoonstelling in het museum in Wijchen hebben we een object uitgeleend. 
Dit object is gespot op de website van de Collectie Gelderland.  
 
Zoals elk jaar waren er ook dit jaar weer veel inwoners van Bennekom en omstreken die bij het 
opruimen van de vele zolders aan het museum hebben gedacht.  
Enkele waardevolle oude boven- en onderkledingstukken, enkele miniaturen van boerenkarren en 
een dierengroep gemaakt van composiet zijn daarvan de belangrijkste objecten.  
 
In februari van dit jaar werden wij benaderd door dhr. Hans Kreek, van de reeds gesloten, 
gelijknamige juwelierswinkel uit Ede. 
Deze gaf aan over een prachtige collectie oude juweliersgereedschappen enz. te beschikken die hij 
graag intact wilde houden voor het nageslacht, wegens gebrek aan opvolging van zijn winkel. 
Na diverse gesprekken is besloten om de collectie te accepteren. Daarna hebben de Vrienden van 
het museum 2 vitrines (zie foto’s) geschonken om deze verzameling in te herbergen en is een 
geschikte plaats gevonden in de Stolpzaal, naast het torenuurwerk van de Oude Kerk uit Bennekom. 
De geschiedenis leert echter ook nog dat dit torenuurwerk destijds door de Kreek generatie 
geplaatst en onderhouden is, voordat het in 1985 in ons museum terechtkwam. 
In de collectie bevindt zich overigens een schaalmodel van dit uurwerk, wat ook in werking is te 
stellen. 
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De officiële overdracht van de zgn. Kreekcollectie kon niet doorgaan vanwege de corona-pandemie 
en zal in het komende jaar alsnog plaatsvinden in het bijzijn van genodigden en relaties van de fam. 
Kreek en de Vrienden van het museum. 
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d. Relaties 
 
Gemeente 
Er is goed contact met de Gemeente Ede bij de verantwoording van de door de Gemeente ter 
beschikking gestelde gelden. Het museum beijvert zich die gelden goed aan te wenden voor beheer 
en behoud van het gebouw, als ook voor het in stand houden en mogelijk uitbreiden van de 
collectie.  

 
MOE (Museum Overleg Ede) 
De vergaderingen van het Museumoverleg Ede worden steeds meer gebruikt om de gezamenlijke 
belangen van de Edese musea te behartigen en om gezamenlijke activiteiten te ontplooien, 
waardoor de musea elkaar versterken. Het Kijk en Luistermuseum is daarbij altijd aanwezig in de 
persoon van de directeur. 
Het is een belangrijk informeel overleg, waaraan ook de wethouder regelmatig deelneemt en ook 
de verantwoordelijk ambtenaar van de Gemeente Ede. 
 
Erfgoed Gelderland 
Vanuit Erfgoed Gelderland wordt regelmatig advies gegeven voor het verder beheren van het 
gebouw en het in stand houden van de collectie. In 2020 hadden de werkzaamheden onder andere 
betrekking op de vernieuwing en verder invulling van de digitale informatietafel in de hal en op de 
totstandkoming van een aparte app voor ons museum, die de individuele bezoeker kan helpen om 
zelfstandig door onze collectie te lopen. Als gevolg van de corona-restricties is deze app tot nu toe 
nauwelijks gebruikt en getest. 

 
Vrienden van het Kijk en Luistermuseum 
 
De Vrienden ondersteunen het Kijk en Luistermuseum bij uitbreiding en beheer van de collecties, 
kostbare restauraties, het organiseren van bijzondere tentoonstellingen en educatieve projecten. 
Zij doen dit door sponsors te werven bij bedrijven en bij burgers. De Vereniging van Vrienden is een 
culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Als gevolg van de pandemie heeft ook het werk van de Vrienden grotendeels stilgelegen en heeft 
het overleg van de Stichting Kijk en Luister Museum met de Vrienden slechts eenmaal 
plaatsgevonden. 

 
Open Monumenten dag 
In verband met de corona-pandemie was er een zeer beperkt programma voor de Open 
Monumentendag opgesteld. Het museum is in normale omstandigheden altijd aanwezig met een 
pop-up tentoonstelling, maar was dit jaar niet opgenomen in het programma. 

 
Historische Vereniging Oud-Bennekom 
Op dinsdag werken leden van de HVOB in het museum aan hun collectie en maken gebruik van drie 
ruimtes en ICT-apparatuur in het museum. In 2020 is dit werk zo veel mogelijk vanuit huis gedaan. 
De HVOB is voor de registratie niet, zoals het museum  overgegaan op Memorix maar doorgegaan 
met het oude programma Adlib. Hierdoor zijn de data van beide organisaties volledig gescheiden. 
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4. Bezoekers 

 
In het verslagjaar 2020 bezochten in totaal 4418 personen het museum.  
 

 2020 
 

2019 2018 

Bezoekers 
totaal 

4418 10616 9312 

Jeugd (m.n. 
scholieren) 

1014 1496 1649 

Groepen:
  

280 3197 2892 

Individueel:
  

3124 5923 4771 

 
Het bezoek is stevig gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar als gevolg van de gedeeltelijke 
sluiting in 2020 en de beperkende maatregelen van de covid-19 pandemie. Vooral groepsbezoeken 
hebben nauwelijks plaatsgevonden, want die konden alleen in de eerste maanden van het jaar 
georganiseerd worden. In de zomermaanden wisten veel vakantievierders de weg naar ons 
museum te vinden. 

 
Het museum is zeer geschikt voor een bezoek met kinderen, ook voor verjaardagsfeestjes.  
De demonstraties in de muziekzaal met speeldozen, straatpiano's, pianola, draaiorgels en 
automaten (muziek makende figuren) vallen steeds weer in de smaak.  
Kinderen jonger dan 12 jaar hebben alleen toegang begeleid door een volwassene. 
 
De schoolklas uit 1920 toont heel realistisch hoe hun (over)grootouders toen naar school gingen. 
En in het nostalgische kruidenierswinkeltje met ‘ouderwets snoep’ zien ze wat opa en oma vroeger  
voor een cent gingen kopen.  
Groepen schoolkinderen kunnen na afspraak onder begeleiding een van de volgende projecten 
doen: 

− de school van vroeger; 

− verzamelen; 

− muziek: speeldozen en draaiorgels; 

− Veluwse klederdracht.  
Kinderen kunnen een speurtocht door het 
museum doen. Voor de allerkleinsten is er een 
speelhoek met een poppenhuis. 
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Openingstijden 
Het museum is het gehele jaar geopend van dinsdag t/m zaterdag van 14:00 uur tot 17:00 uur.  
Voorts is het museum geopend op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en 
tweede Kerstdag. Tijdens het Museumweekend is het museum extra geopend. 
Voor groepen bestaat de mogelijkheid afspraken te maken buiten de openingstijden.  
Hiervan wordt veelvuldig gebruik gemaakt. 
Het museum is gesloten op: zondag, maandag, Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag en 
eerste Kerstdag. 
De bovenstaande openingstijden gelden in “normale” jaren en uiteraard behoudens speciale 
maatregelen. 
 
Het museum is volledig toegankelijk voor personen in een rolstoel of met een rollator. 
 

 
Publieksbegeleiding en wisseltentoonstellingen 
De collectie wordt mondeling toegelicht tijdens de presentaties door vrijwilligers in het museum. 
Deze vorm van presentatie is het instrument om de aantrekkingskracht van het museum te 
behouden en/of te vergroten.   



 

15 

 

5. Financiën 
 
2020 sloten we af met een positief resultaat van € 12.000, dankzij extra subsidies van het Rijk, de 
Provincie en de Gemeente. Daarnaast waren sommige kosten duidelijk lager. Het bestuur blijft de 
komende jaren kritisch naar de inkomsten kijken en blijft zoeken naar nieuwe en moderne 
ontwikkelingen die tot meer bezoekers van het museum zullen leiden. Daarnaast zoeken we 
natuurlijk naar mogelijkheden om de kosten verder te reduceren. 
Door de eigen inkomsten van het museum, de donaties, het werk dat door de vele vrijwilligers 
wordt verzet en door de bijdrage van de Gemeente Ede is er sprake van een gezonde exploitatie.  
 
 

6. Slot 
 
In dit verslag is weer een overzicht gegeven van onze organisatie en van alle activiteiten en 
ontwikkelingen binnen het Kijk en Luistermuseum. Wij zijn er als museum trots op dat wij door de 
noeste arbeid en enthousiaste inzet van de vele vrijwilligers een voor het publiek aantrekkelijk en 
waardevol museum mogen zijn. 
In een bizar jaar als 2020 betekende dat een extra opgave! 


