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Inleiding 
2017 was voor de museumcommissie van het Tempel | Kerk Museum Elst een bijzonder 
jaar.  In de  museumcommissie speelden vreugdevolle zaken, zoals het 20-jarig jubileum van 
de commissie en het grote aantal bezoekers, maar ook het gemis van twee gewaardeerde 
commissieleden.   
In het kader van de ontwikkeling van de plannen “3000 jaar religie Elst” is er vanuit de 
museumcommissie niets te melden dan dat deze plannen vertraging hebben opgelopen en 
dat de conditie van het erfgoed (met name waar het gaat om de funderingspalen en de 
verstoffing) meegenomen zal worden in het proces. 
 
Jubileum 
Het 20-jarig jubileum van de museumcommissie, een groep vrijwilligers binnen de PG-Elst 
die van start is gegaan in 1997, is aangegrepen om op verschillende niveaus samenwerking 
te zoeken en manieren te vinden om andere doelgroepen aan te spreken. Vanuit de 
commissie hebben vier mensen de jubileumactiviteiten georganiseerd. Na intensieve 
gesprekken met twee medewerkers van Erfgoed Gelderland en aanpassingen in het 
programma, is er in het kader van het project Ieders Museum1 een subsidie gekregen voor 
de uitvoering ervan. Het programma werd enerzijds gericht op de verbinding tussen kerk en 
museumcommissie en anderzijds op specifieke groepen, die de weg naar het museum niet 
zo gemakkelijk kunnen vinden (met name onbekende buren). 
 
In juni vormde de jubileumrondleiding voor vrijwilligers binnen de kerk het begin van de 
jubileumactiviteiten.  

    
Het zichtbaarste deel van de activiteiten was de foto-expositie, in samenwerking met de 
kunstcommissie van de PG-Elst georganiseerd en van eind juli tot eind september in de kerk 
te zien. Ook foto’s van derden werden ingebracht en maakten deel uit van de expositie. 
Bezoekers vertelden verhalen bij de beelden; sommigen zagen familieleden of zichzelf terug 
op de foto’s. 
De geëxposeerde foto’s hangen van oktober 2017 tot februari 2018 in woonzorgcentrum 
Tertzio. Bij de officiële opening van de tentoonstelling op deze locatie haalden bewoners 
herinneringen op. In de verhalenvertelgroep kreeg dit een vervolg en zijn verhalen gedeeld 
door cliënten en medewerkers van de museumcommissie. In een vitrine worden enkele 

                                                           
1 http://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/ieders-museum/ 
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objecten van het museum tentoongesteld. Rondleidingen verzorgd voor cliënten van Tertzio 
en een vervolg van de vertelgroep zijn helaas (nog) niet van de grond gekomen. 
  
Een hoogtepunt van de jubileumactiviteiten 
vormde het jubileumconcert in september, 
georganiseerd in samenwerking met de 
Orgelstichting Elst. Oude muziek werd ten 
gehore gebracht door organist Dirk Luijmes. De 
zangers van Aeida Mousa lieten met schwung 
Romeinse liederen horen.  
 

In samenwerking met 
Wim Schennink en Marja 
Pals (AWN Nederland) 
zijn een aantal 
gastlessen op een 
tweetal basisscholen in 

Elst verzorgd. Kinderen van groep 6 en 7 maakten kennis met het vak archeologie en in 
diverse opdrachten konden zij vaardigheden en kennis met betrekking tot dit thema opdoen. 
Voor hen werd duidelijk dat ook in hun woonplaats archeologie van wezenlijk belang is en er 
“zelfs” een museum is. 
   
In september is voor een groep genodigden een feestelijke middag georganiseerd. 
Annemarieke Willemsen (conservator RMO) vertelde over kinderen in de Romeinse tijd en 
Gerrit Mentink (oud-rijksarchivaris) hield een lezing over de Reformatie en Elst. Daarna 
waren er een hapje en een drankje en voor belangstellenden de mogelijkheid het erfgoed 
beneden (opnieuw) te bezoeken. 

    
 
De activiteiten in het kader van het jubileum hebben niet tot direct waarneembare resultaten 
geleid. Wel telde 2017 een voor het museum groter aantal bezoekers dan in voorgaande 
jaren. De bezoekersaantallen tijdens de foto-expositie/zomeropenstelling zijn echter moeilijk 
te vergelijken met die van de zomeropenstelling van andere jaren. Dit omdat het museum in 
tegenstelling tot andere jaren ook tijdens de weekenden in de maand september geopend 
was. En omdat bezoekers van de “kunst in de kerk” nu ook geteld werden als bezoekers van 
het museum. 
 
Collectie en beheer 

In het voorjaar van 2017 zijn nieuwe 
bruiklenen toegevoegd aan de 
tentoongestelde collectie. Het gaat om fibulae 
en spinsteentjes, afkomstig uit de 1e en 2e 
eeuw, en scherven van een amfoor uit de 
periode 100-150. Allemaal vondsten uit 

Westeraam. Voorzien van beschrijvingen zijn de objecten in het betreffende deel van de 
vitrines gepresenteerd. De delen van de amfoor lijken uit te nodigen om verder te gaan 
puzzelen.    
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Tijdens de archeologiedagen in oktober bracht de archeoloog Harry Pape van Park 
Lingezegen in een speciale wandeling over het nieuwe fietspad Merovingische kralen over 
naar het museum. Deze zijn daar door wethouder Van Hoeven in één van de vitrines 
geplaatst. Deze kralen zijn tijdens werkzaamheden in het park gevonden en afkomstig uit 
een graf.  

 
Van een kleindochter van een van de medewerkers ontving de 
museumcommissie een zelfgemaakte maquette van tempel II.  
 
 

 
 

De Werkgroep Presentatie en Registratie heeft in het najaar de vitrines een grote 
schoonmaak gegeven. Alles ziet er weer stralend uit. 
 
In de museumcommissie bleven met betrekking tot het beheer ook in 2017 zorgen over de 
verzakking van de vloer van tempel I, over de verstoffing en omtrent de conditie van de 
Romeinse funderingspalen in relatie tot de grondwaterstand(en). Een en ander is 
overgebracht aan de kerkrentmeesters, die de zorgen delen.  

 
Openstellingen en bezoekers 

 
 
 
 
 
 
 

Naast de reguliere openstellingen (1e zaterdag van de maand) opende het museum tijdens 
de zomeropenstelling in 2017 gedurende de maanden juli, augustus en – ter gelegenheid 
van het jubileum – ook in september op zaterdag en zondag de deuren voor bezoekers. De 
Open Monumentendag in september paste in de zomeropenstelling en trok boven 
verwachting veel bezoekers. 
 
Verder waren er bijzondere openstellingen tijdens het Museumweekend 
(april) en de Romeinenweek (mei), met het thema 100% Romeins. 
 
 

Op 14 en 15 oktober, tijdens de 
Archeologiedagen, vonden er in het kader van de 
maand van de geschiedenis een vijftal 
rondleidingen plaats. Voor het eerst werd er 
gebruik gemaakt van een zogenaamde “vooraf 
aanmelding” en van het “vol is vol” principe. Alle 

rondleidingen waren volgeboekt en de bezoekers kwamen uit het hele land. De ervaring van 
een gids: “het was top – mensen die al langer overwogen om een keer te gaan, en het nu 
deden”. 
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Ook tijdens koopzondagen en de Vierdaagse 
opende de kerk haar deuren. In het museum waren 
gidsen aanwezig. Er werden geen rondleidingen 
gegeven en de benedenruimten bleven gesloten 
voor het publiek. 
  
 

Bezoekersaantallen gedurende de afgelopen 5 jaar 
 

 Betalende 
bezoekers 

Aantal 
rondleidingen 

Niet-betalende 
bezoekers 

Totaal aantal 
bezoekers 

2013 880 105 640 1520 

2014 968 96 606 1574 
2015 1004 101 1162 2166 

2016 911 74 677 1588 

2017 1286 135 1033 2319 

 
De bezoekersaantallen grafisch weergegeven: 

  
 
Niet alleen het aantal betalende bezoekers was in 2017 groter dan in de voorgaande jaren, 
ook het aantal rondleidingen kende een behoorlijke stijging. Opmerkelijk is het aantal 
rondleidingen voor kleine groepen (2-4 personen). Het aantal niet-betalende bezoekers was 
dit jaar groot, maar het waren er minder dan in het jaar waarin de eerste Gelredag in het 
museum was (2015). 
 
Publieksinformatie en communicatie  
De website werd in 2017 met enige regelmaat aangevuld. Actuele zaken kregen er een 
plekje en informatie werd up-to-date gehouden. Bezoekers gaven regelmatig aan te hebben 
gekeken op de site alvorens een bezoek te brengen aan het museum.  
In de buitenvitrine en bij Het Wapen van Elst hingen informatie-posters over de 
openingstijden en activiteiten. Daarnaast zijn de Duits- en Engelstalige folders vernieuwd en 
deze zijn nu gelijkvormig aan de Nederlandstalige brochure. De folders zijn verspreid en 
liggen op diverse adressen. 
In de kerk en in de buitenvitrine zijn posters opgehangen met aanwijzingen voor het gebruik 
van Virtual-Reality-brillen. Daarop staat een QR-code, die direct leidt naar het 360o filmpje 
van het museum.  
 
In het voorjaar van 2017 is er een gesprek geweest met RBT/KAN. Afspraken zijn gemaakt 
over doorgeven en vermelding van data van activiteiten in het museum. 
 
 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

2013 2014 2015 2016 2017

Betalende bezoekers Nietbetalende bezoekers Totaal



 

 Tempel | Kerk Museum Elst  Jaarverslag 2017    5 
 
 

Educatieve activiteiten 
In januari volgden een vijftal vrijwilligers de cursus Van Rondleiden tot 
Begeleiden, die speciaal voor het Tempel | Kerk Museum in verkorte vorm 
werd aangeboden door Erfgoed Gelderland. In het voorjaar volgden twee 
medewerkers de (vervolg)cursus Digitale Media en 21ste-eeuwse 
vaardigheden. Kennis en vaardigheden uit beide cursussen zullen worden 
toegepast in rondleidingen voor basisschoolleerlingen. 
 
De kijkwijzer met vragen en activiteiten voor basisschoolleerlingen is aangepast. Ditzelfde 
geldt voor de informatie over het Tempel | Kerk Museum Elst op de website Reizen in de 
Tijd. 
 
Het aantal rondleidingen voor basisschoolklassen bleef gelijk aan de voorgaande jaren. 
 
Organisatie, beleidsvorming en vrijwilligers 
Met betrekking tot organisatie en beleid is er in de museumcommissie in 2017 weinig tot 
niets veranderd. Ten aanzien van betaling is besloten bezoekers voorafgaand aan een 
rondleiding te laten betalen en aanvragen van rondleidingen buiten de reguliere 
openingstijden zullen per 1 januari 2018 moeten worden bevestigd door een 
bevestigingsformulier. De thema’s organisatie en beleid blijven punten van aandacht. 
 
De groep vrijwilligers is dit jaar kleiner geworden. Afscheid werd genomen van twee 
medewerkers. In januari verliet een collega van het eerste uur de commissie en in april 
overleed een museumcommissielid.  
Aan het eind van het jaar gaven twee vrijwilligers aan per 1 januari 2018 te zullen gaan 
stoppen met het werk voor het Tempel | Kerk Museum.  
 
In 2017 zijn er geen nieuwe vrijwilligers bij gekomen. 
 
Het bestuur van de museumcommissie heeft in februari de jaarlijkse formele bespreking 
gehad met de kerkrentmeesters over zaken die het museum aangaan. Daarnaast waren er 
regelmatig informele gesprekken. 
 
Deskundigheidsbevordering 
In januari hield Judith Schuyf een lezing over “Heidens Nederland”, over cultusplaatsen. 
Deze lezing is georganiseerd door Marithaime in samenwerking met het Tempel | Kerk 
Museum.  
 
De themaochtend bestond uit een bezoek aan de tentoonstelling De Gladiatoren in Museum 
Het Valkhof met een bijzondere rondleiding. Deze ervaring geeft de commissie argumenten 
voor een pleidooi voor een levend verhaal, aldus een van de deelnemers. 

 
Voor en door de medewerkers van het 
museum is in augustus een 
scholingsactiviteit georganiseerd. Ter 
gelegenheid van het jubileum zijn daarbij 
ook de partners uitgenodigd. In Kasteel 
Doornenburg werd een rondleiding 

gevolgd, in twee groepen.  Voor en na de rondleiding was er sprake van een gezellig 
samenzijn. 
  
Namens het bestuur dankt de penningmeester in de laatste vergadering iedereen voor 
zijn/haar inzet dit jaar en biedt allen het boek “Het jaar 117” van Tom Buijtendorp aan. 
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Externe contacten, samenwerking 
2017 kan voor het Tempel | Kerk Museum Elst het jaar van het 20-jarig jubileum, maar ook 
een jaar van intensiveren van externe contacten, van samenwerken en van grotere 
bekendheid genoemd worden. 
 
Het bestuur van de museumcommissie heeft contacten gehad met Erfgoed Gelderland over 
de subsidie in het kader van het project Ieders Museum. 
Twee leden van de commissie waren op regelmatige basis aanwezig bij de bijeenkomsten 
van het Romeinennetwerk KAN – daarbij zijn contacten met organisaties in de regio die zich 
bezighouden met de Romeinen in Gelderland geïntensiveerd en verstevigd. 
Diverse bijeenkomsten georganiseerd door Erfgoed Gelderland zijn bezocht, waaronder de 
jaarvergaderingen en de aftrap van het Festival Gelderland Grensland. 
 
In november, tijdens de Romeinendag georganiseerd door RomeinenNU 
en Romeinse Limes Nederland in het Archeon was het Tempel | Kerk 
Museum Elst aanwezig met een informatiekraam. In de informele sfeer 
zijn contacten gelegd/hernieuwd. Lezingen over de plannen voor een  
Nederlands Romeins Scheepvaart Museum, over een digitale Limeskaart 
en over het boek Het jaar 117 werden bijgewoond, en ook aan de 
rondleiding werd deelgenomen. 
 
In 2017 werden door leden van de museumcommissie ook bijeenkomsten van de Gemeente 
Overbetuwe bijgewoond, onder meer de nieuwjaarsreceptie en de aanbieding van de 
Toeristische Nota. Er is er contact met de gemeente geweest over de vondsten in de 
Dorpsstraat. 
  
Zoals eerder vermeld, samenwerking met Park Lingezegen op archeologisch gebied heeft dit 
jaar een eerste zichtbare stap gemaakt. En in het kader van het jubileum, in het bijzonder de 
foto-expositie, is samenwerking gezocht met de kunstcommissie van de PG-Elst en met het 
woonzorgcentrum Tertzio.  
Samenwerking met de historische vereniging Marithaime kreeg vorm in de organisatie van 
een lezing, maar ook in een aantal contacten op bestuursniveau en het verlenen van 
medewerking aan de foto-expositie van het museum middels het ter beschikking stellen van 
een aantal foto’s. 
In mei verzorgde een medewerker van het museum in Nijmegen een lezing over het Tempel 
| Kerk Museum Elst en het historisch erfgoed dat daar aanwezig is in het kader van de 
Romeinenweek. 
 
Plannen voor 2018 
Voor 2018 blijven het op gastvrije wijze ontvangen van bezoekers en het ontwikkelen van 
kennis en vaardigheden van de medewerkers van het museum aandachtspunten. Met als 
thema: “Het verhaal staat centraal”. 
Maar ook en zeker niet minder belangrijk: er is blijvende aandacht voor het behoud en 
beheer van het Romeinse en middeleeuwse erfgoed in de benedenruimten. Dit laatste onder 
verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters. 
Daarnaast zijn voor de museumcommissie ook het onderhouden en versterken van interne 
en externe contacten van betekenis. 
 
Het voorbereiden van acties voor noodzakelijke uitbreiding van de museumcommissie en het 
opzetten van vrijwilligersbeleid worden ter hand genomen door een speciale subcommissie.  
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Om meer bezoekers naar het museum te trekken, zal in 2018 verder worden 
geëxperimenteerd met vooraanmeldingen voor rondleidingen. In het kader van het 
educatieve programma zal de vernieuwde kijkwijzer worden geëvalueerd. 
Middels de reguliere openstellingen en een nog te ontwikkelen programma speciaal voor 
kinderen zal het Tempel | Kerk Museum participeren in het festival Gelderland Grensland. 
Ook zal nagegaan worden of en welke mogelijkheden er zijn om ook in 2018 aan het project 
Ieders Museum deel te nemen. 
Het museum zal door de gemeente Overbetuwe worden betrokken in een project van Harry 
Pape (archeoloog Park Lingezegen) om vondsten in Elst te krijgen. Wat dit betekent voor de 
geëxposeerde collectie in het museum is nog niet duidelijk. 
 
 
Elst, januari 2018 
 
Trijnie Nielen-Rosier, voorzitter 
Edy Jakobs, penningmeester 
Karin Besjes-de Bock, secretaris 
 
 
 


