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Colofon 

 

Stichting Museum de Scheper 
Hagen 24 
7151 CA  Eibergen 

Postbus 82 
7150 AB  Eibergen 
0545-471050 

www.museumdescheper.nl 
info@museumdescheper.nl 
KvK 41040265 
IBAN NL69 RABO 03164 18 633 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto voorpagina 

Foto van bovenaf. 
De villa, de boerderij en de kapschuur. 
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Voorwoord 

 
Waardevolle trekpleister  
 
Net als het jaar ervoor wordt 2021 sterk gedomineerd door de pandemie. Dit 
betekent dat de musea in Nederland tijdelijk moesten sluiten. Museum de 
Scheper is hierop geen uitzondering. Tussen de beperkingen door is gedurende 
het jaar 2021 toch doorgewerkt aan het behoud en verbetering van museum de 
Scheper.  
 
De herinrichting van het museum gaat gestaag verder en dat maakt het museum 
mooier en toekomstbestendiger. Naast de nieuw ingerichte geologieruimte zal 
binnen afzienbare tijd de herinrichting van de archeologieruimte ook zijn 
voltooid. 
 
Dit heeft naar wij verwachten een positief effect op de museumregistratie. 
Opgenomen zijn in het Museumregister betekent, dat wij voldoen aan de officiële 
normen die aan een museum gesteld worden op het gebied van de 
bedrijfsvoering, collectie en publiek. Voor ons museum is het van groot belang te 
voldoen aan deze normen om zo als geregistreerd museum de deuren te kunnen 
blijven openen voor de museumkaarthouders en in aanmerking te komen voor 
subsidies. Maar natuurlijk ook van belang voor alle bezoekers die een kaartje 
kopen, want zij zijn ons zeer dierbaar.  
 
Door de inzet van de aan het museum verbonden vrijwilligers blijft de Scheper 
met relatief bescheiden middelen op koers om zo voor de gemeente Berkelland 
een waardevolle toeristische trekpleister te blijven.  
 
 
Eibergen, maart 2022 
 
B. te Raa, 
 
Voorzitter Stichting Museum de Scheper 
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1 Herinrichting 

 
Met de herinrichting van het museum wordt de hiërarchie uit het collectieplan 
gevolgd en komen delen van de collectie ook in een nieuw licht te staan. De 
schrijverskamer, waar Menno ter Braak aan het werk is, laat ook andere auteurs 
zoals Willem Sluiter beter zien. In de afdeling geologie brengen we veel meer 
entourage en beleving, zodat de geologische ontwikkeling van de Achterhoek en 
Eibergen begrijpelijker en interessanter wordt. De gelaagdheid van het landschap 
zal ook weer terugkeren in de archeologie. Daar krijg je, naast belangstelling 
voor vondsten, ook meer belangstelling voor het werk van de archeoloog en de 
omgeving, waarin die zijn onderzoek verricht. Er komt zo meer aandacht voor 
het verhaal dan voor de afzonderlijke objecten. 
 
Ook in de moeizame tijden van Covid-19 vorderen we met de volledig nieuwe 
inrichting van de archeologie. Eerst zijn we nog met de prehistorie bezig in het 
voormalige koetshuis, deze werkzaamheden hopen we in de eerste helft van 
2022 te kunnen afronden. Intussen zetten we onze plannen voor de salon op 
papier, zodat we eind 2022 de hele archeologie afgerond kunnen hebben. 
 
In het koetshuis laten we de ijstijden zien met de zwerfstenen uit het noorden, 
oosten en zuiden. In deze barre tijden zagen jagers/verzamelaars kans hier hun 
nomadisch bestaan voort te zetten. 
Met de intrede van landbouw ontstonden nederzettingen van een meer sedentair 
karakter met boerderijen en opslagschuurtjes, waarvan wij fraaie maquettes 
hebben laten maken. We kunnen veel gereedschap uit steen- en ijzertijd laten 
zien. We besteden speciaal aandacht aan begraven en cremeren. Op die 
opgraafplekken vinden archeologen de meest interessante sporen van de 
toenmalige levenswijze. Voor educatie richten we een aparte werkplek in. Dit 
stukje archeologie openen we in de zomer van 2022. 
 
In de salon krijgt deel twee, de archeologie van de Middeleeuwen en de Nieuwe 
Tijd, de ereplaats die het in ons museum verdient. Hiermee verwachten we vóór 
2023 gereed te zijn. 
Na de archeologie is op de eerste verdieping de geschiedenis van de Nieuwe Tijd 
tot in de vorige eeuw aan de beurt. We krijgen hiervoor ondersteuning van 
leerlingen van de HAN, die ons een nieuwe kijk op het museum gaan 
verschaffen. 
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2 Collectie 

We hebben onze collectie in negen categorieën ingedeeld. 

1. Archeologie, hoogtepunt van onze collectie 

2. Schrijvers: Menno ter Braak, Willem Sluiter, dichter Antonie Staring, geoloog 
 Winand Staring en een aantal streekschrijvers 

3. Kleding en textiel, alsmede modeplaten uit de jaren vijftig 

4. Geologie: fossielen, delfstoffen, zwerfstenen 

5. Tweede Wereldoorlog, inclusief filmmateriaal 

6. Ambacht en industrie 

7. Dagelijks leven: boerenleven, huishouden, onderwijs 

8. Sociale geschiedenis: politiek, verenigingen, bouwfragmenten 

9. Rekwisieten 

De kerncollectie, 1 en 2, beschouwt museum de Scheper als onvervreemdbaar 
en alle energie wordt erin gestoken om die collecties aan te vullen, te behouden, 
te bestuderen en bij expositie en publiciteit de meeste aandacht te geven. Voor 
deze deelcollecties wordt een actief verzamelbeleid gevoerd.  

Deelcollecties 3 tot en met 8 zijn wel geen kerncollectie, maar zijn toch van 
belang voor de streekgeschiedenis of zijn een dermate complete of aparte 
verzameling dat ze voor het museum van bijzonder belang zijn. Voor deze 
deelcollecties wordt een passief verzamelbeleid gevoerd. Deelcollectie 9 is slechts 
een welkome aanvulling om het museum interessant en aantrekkelijk te maken.  

  

Neolitische geslepen stenen bijl.
Gevonden tijdens het aardappelrooien door dhr. G.Lammers uit Eibergen.
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3 Exposities en activiteiten 

 De expositie Wim Izaks: “Mensen om me heen” wordt verlengd tot 17 
april. 

 Daarna volgt de expositie “Köppe kiek’n” met foto’s van Eibergse en 
Rekkense verenigingen uit de jaren 1920 tot en met 1960. Er wordt 
speciale aandacht geschonken aan de dansgroep De Plaggenmeijers uit 
Rekken vanwege hun 75-jarig jubileum. 

 Van 4 augustus t/m 13 november laten we de expositie “We pakken de 
draad weer op” zien, internationale handwerken en fournituren uit de 
collectie van mevr. Veldink-Bloemsma.  

 Vanaf 1 december is er een expositie met werken van Herman Abbink 
(deze loopt door in 2022 t/m 30 april). 

  Overige activiteiten 

 Op 31 maart bezoekt Omroep Gelderland Museum de Scheper voor het 
programma “Ridders van Gelre”. 

 Het jaarlijkse filmfestival van de Historische Kring Eibergen en Museum de 
Scheper op 22 april gaat vanwege de pandemie opnieuw niet door. 

 In september blijkt Hans Keuper de Willem Sluiterprijs gewonnen te 
hebben. Hij wordt door een deskundige jury gekozen uit tien Achterhoekse 
genomineerden, die allemaal aanwezig zijn bij de uitreiking in de Oude 
Mattheus. 

 Op 22 september krijgt het museum een puntgave geslepen bijl uit het 
Neoliticum aangeboden door de familie Lammers. 

 Museum de Scheper neemt deel aan de Rabo Club Support. 

 Op 29 oktober organiseert Museum de Scheper een halloween-festijn in de 
Vuurrever in het kader van de Eibergse Griezelmarkt. 

 Op 30 oktober is er op de binnenplaats een markt met oude ambachten in 
het kader van de Najaarsoogstdag. 
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4 Educatie  
 

In 2021 heeft de werkgroep Educatie i.v.m. de beperkende coronamaatregelen 
haar werk voornamelijk binnen het museum gedaan. Het was namelijk niet 
mogelijk schoolklassen te ontvangen. 

Wel hebben zij overleg gehad met Culturije en Erfgoed Gelderland om plannen te 
maken voor activiteiten vanaf maart 2022. 

Binnen het museum hebben zij het schooltje vervolmaakt en beter aangepast 
aan de vraag van de bezoekers. Zij hebben bij voorbeeld een grote 
wandtekening laten maken met ouderwetse kinderspelletjes. 

Verder blijven zij de banden met de basisscholen en het voortgezet onderwijs op 
het Assink-college goed onderhouden. 

Het blijft de bedoeling dat kinderen op allerlei manieren bij de activiteiten en 
exposities in het museum betrokken worden. 

 

  
 

Poster kinderspelen 
getekend door, 
Henk Berloth 
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5 Public Relation 

 
Juni 2021 worden de corona-regels versoepeld en mag het museum tot nader 
order weer bezoekers ontvangen. Tijdens de lockdown periode is de algemene PR 
van het museum via de lokale media en in digitale vorm gewoon voortgezet. Ook 
is deze “gastloze” periode gebruikt om te starten met de vernieuwing van de 
afdeling archeologie in het voormalige koetshuis. Aan het proces van deze 
herinrichting en de opening van de vernieuwde geologie afdeling is ruime 
aandacht in de media gegeven. 
 
De persvoorlichter van het museum onderhoudt de contacten met de schriftelijke 
en audiovisuele media. Er wordt gebruik gemaakt van lokale media (o.a. 
Achterhoek Nieuws, Nieuws uit Berkelland, Old Ni‘js), regionale media (o.a. 
diverse Vakantie- en Vrijetijdskranten, Tubantia, TV uitzending Ridders van 
Gelre), landelijke media (Archeologie- en Geschiedenismagazine) en digitale 
media (o.a. website Museumvereniging, Erfgoed Gelderland, Achterhoek 
Toerisme, TIP-InEibergen). Er wordt overlegd met de organisatoren en 
deskundigen achter elke expositie, lezing, project etc. om te bepalen in welke 
vorm er aandacht zal worden besteed aan het onderwerp of de activiteit. 
Om het PR-beleid uit te zetten en de techniek daarvoor op peil te houden hebben 
we deskundige en enthousiaste vrijwilligers tot onze beschikking. 
 
Ook de aankondiging van alle evenementen worden door de persvoorlichter 
gedaan, waarbij er door een vrijwilliger voor wordt gezorgd dat deze informatie 
ook kan worden teruggevonden op Facebook en de website van het museum. 
Onze activiteiten bestaan voornamelijk uit wisselexposities, lezingen en 
filmvoorstellingen, educatieprojecten i.s.m. de plaatselijke scholen en deelname 
aan regionale, provinciale en landelijke projecten. 
 
Er wordt veel creativiteit van de PR-groep gevraagd, zeker om het museum in de 
afgelopen moeilijke tijd toch onder de aandacht van de (online-)bezoeker te 
brengen en te houden. 
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6 Bestuur, medewerkers en vrijwilligers 

Bestuur 

Het algemeen bestuur van de Stichting Museum De Scheper bestond in 2021 uit 
vijf leden. De functies waren als volgt verdeeld: 

voorzitter:  de heer B. (Bertus) te Raa 

secretaris:  mevrouw M. (Marjo) van Nes- Boers 

penningmeester:  de heer F. (Frans) Bomer 

lid:  mevrouw I. (Ineke) Reijerink- te Raa (notulist) 

lid:  mevrouw J. (Jokes) Reijgersberg 

Het algemeen bestuur heeft ook dit jaar, dat door corona beheerst wordt, in het 
eerste kwartaal niet kunnen vergaderen. In mei heeft het bestuur door de 
versoepelingen de draad weer kunnen oppakken en verder tot en met december 
kunnen vergaderen. 

Medewerkers 

Vier medewerkers staan het bestuur ter beschikking, waarvan drie als ZZP-er: de 
museum-adviseur, een adviseur op archeologisch gebied en een adviseur op 
geologisch gebied. Naast hun reguliere taken houden zij zich bezig met de 
herinrichting van de afdeling archeologie. 

De beheerder van het museum is 3,5 dagdelen per week beschikbaar voor het 
begeleiden van de gastvrouwen en gastheren (suppoosten), ontvangst van het 
publiek en verdere hand- en spandiensten. 

Vrijwilligers  

Naast het vijf leden tellende bestuur en deze vier medewerkers beschikt het 
museum al jaren over een groot aantal vrijwilligers. Eind december 2021 telde 
het museum 55 vrijwilligers om alle noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. 
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7 Interne organisatie en communicatie                       

 
De samenwerking binnen het museum wordt, ondanks de beperking van de 
coronamaatregelen, zo goed mogelijk doorgezet. 

De vijf leden van het algemeen bestuur komen vanaf mei elke laatste 
dinsdagavond van de maand, behalve in juli vanwege de vakantie, bij elkaar. 
Daarnaast vindt er op de dinsdagochtend regelmatig overleg plaats van het 
dagelijks bestuur (2 of 3 leden), met de museumadviseur gebeurt dat 
telefonisch. 

Op de dinsdag kunnende beheerder en vrijwilligers beperkt aanwezig zijn om de 
lopende zaken af te handelen en verder te werken aan de herinrichting van de 
afdeling archeologie. De donderdagochtend was daar ook gelegenheid voor. Ook 
wordt er online met de herinrichtingscommissie overlegd. 

De beheerder en de gastheren en -vrouwen (suppoosten) werken volgens rooster 
op de woensdag-, donderdag-, vrijdag- en/of zaterdagmiddag in de maanden dat 
het museum weer open is voor bezoekers. 

De vrijwilligers zijn van essentieel belang voor het museum. 

Dat wordt door het bestuur zeer gewaardeerd. Om de informatie van het bestuur 
naar de vrijwilligers goed te laten verlopen, verschijnt ook in 2021 regelmatig de 
nieuwsbrief. Helaas kunnen de vrijwilligers ook in 2021 door corona niet 
uitgenodigd worden voor een nieuwjaarsbijeenkomst, noch voor een feestelijke 
bijeenkomst vanwege het 40-jarig bestaan van het museum. Het bestuur hoopt 
dat in 2022 wel te realiseren. Aan het eind van het jaar krijgt iedereen wel weer 
een kerstpakket. 

Het overleg met de werkgroepen in de bestuursvergaderingen kan door de 
coronamaatregelen ook niet plaatsvinden. Er kan zo nodig wel overlegd worden 
met het bestuur via de betreffende aanspreekpersoon. 

Museum De Scheper kent de volgende werkgroepen (alfabetisch); 

1. Beeldmateriaal  
2. Collectie en registratie 
3. Educatie 
4. Expositie 
5. Herinrichting 
6. Onderhoud binnen (incl. Vuurrever) 
7. Onderhoud buiten 
8. Public Relations 
9. Suppoosten 
10.Textiel 
11.Wevers 
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8 Bezoekers 

 
In 2021 is het museum tot 18 juni en opnieuw vanaf 18 december gesloten 
vanwege de coronamaatregelen en is het het hele jaar niet mogelijk lezingen te 
houden en schoolklassen te ontvangen. Wel kunnen er weer beperkt groepen 
worden toegelaten in de periode dat het museum open is. Uiteraard is dat van 
invloed geweest op de bezoekersaantallen.  

 

In 2021 bezoeken 448 volwassenen het museum, waarvan 222 met een 
museumkaart. Er komen 3 jongeren en 19 kinderen. We worden verder bezocht 
door 23 donateurs en 15 bezoekers hebben een vrijkaartje. Groepsbezoek (en 
een busreis) levert 92 bezoekers op. 
Het halloween-weekend (met ook een oude ambachten-markt op de binnenplaats 
van het museum) trekt 1281 bezoekers. 

 

In totaal krijgen we 1884 bezoekers. 

 

9 Donateurs 

 
In 2021 daalt het totaal aantal donateurs licht door een aantal sterfgevallen. We 
hebben nu 112 donateurs. Omdat een aantal donateurs hun jaarlijkse bijdrage 
hebben verhoogd en er ook incidentele giften binnenkomen, is de opbrengst dit 
jaar hoger dan in 2020. 

 

 

 

 
 

  

 
We streven voortdurend naar meer… 
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10 Beheer 

 
De villa, Vuurrever en het terrein waarop deze zich bevinden is eigendom van de 
gemeente Berkelland. De Stichting Museum de Scheper draagt als huurder de 
zorg voor het onderhoud van het terrein en het interieur van de gebouwen.  
 

Het schoonmaken van de gebouwen wordt in 2021 gedaan door de beheerder en 
de vrijwilligers. Zij worden hierin bijgestaan door een medewerkster van een 
schoonmaakbedrijf voor 2,5 uur/week. 
 

In opdracht van de verhuurder is de klimaatbeheersing in de kelder van de villa 
geoptimaliseerd en voldoet hierdoor aan de juiste normering. Duurzaam 
archiveren is zo gewaarborgd. Tevens is de hetelucht verwarmingsketel in de 
boerderij de Vuurrever vervangen.  
 

Voor wat betreft de elektra hebben noodzakelijke wijzigingen en aanpassingen 
plaatsgevonden in de groepenverdeelkasten in zowel de villa als de Vuurrever.  

Gedurende het jaar 2021 zijn diverse lampen vervangen door energiebesparende 
ledlampen.  

Gelijk opgaand met de herinrichtingswerkzaamheden van de archeologieruimte is 
het interieur van het voormalige koetshuisgedeelte verfraaid.  

  

Vervangen van de huidige door de 
hedendaagse led verlichting. 
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11 Externe contacten 

 
Museum de Scheper onderhoudt contacten met diverse organisaties en 
instellingen: 

Coöperatie Erfgoed Gelderland 
Het museum is lid van de coöperatie, de museumadviseur heeft de algemene 
ledenvergadering bezocht. 

Museumvereniging 
We zijn lid van de Museumvereniging en bezoekers met een museumkaart 
hebben gratis toegang tot het museum. 

Gemeente Berkelland 
Met de gemeente Berkelland is regelmatig contact. Roy Oostendorp (ambtenaar 
Cultureel Erfgoed) is contactpersoon voor het museum. Voor het onderhoud 
hebben we contact met de heer Koertse. Inge Waarlo, omgevingsmedewerker 
van de gemeente, is aanspreekpunt. 

Historische Kring Eibergen (H.K.E.) 
Het jaarlijkse overleg heeft eind augustus plaatsgevonden, maar het filmfestival, 
dat we samen organiseren, is vanwege de coronamaatregelen niet doorgegaan. 

Wel is er weer overleg geweest tussen de bibliotheek, de historische kring en het 
museum, om de onderlinge samenwerking te stimuleren. 

Tip-In Eibergen 
Bij de Tip-In Eibergen liggen folders van het museum en flyers van de 
tentoonstellingen en hangen onze posters. 

Media 
Het museum onderhoudt contacten met de media via onze persvoorlichter Jokes 
Reijgersberg. In de Twentsche Courant/Tubantia, De Gelderlander, Achterhoeks 
Nieuws en de Vakantiekrant verschijnen regelmatig artikelen over het museum. 
Omroep Gelderland weet het museum ook te vinden, er zijn opnames gemaakt 
over Menno ter Braak door de Ridders van Gelre. 
Arie Burggraaf houdt de website van het museum bij en samen met Anneke 
Schelfer verzorgt hij de Facebookpagina. 

Stichting Hacron Schoon 
De penningmeester van het museum heeft contact met de Hacron over de 
beheerder, die bij het museum gedetacheerd is. 

Overige contacten  
Veel contacten, zoals met Culturije, worden weer opgepakt na de versoepeling 
van de coronamaatregelen.  
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12 Ontvangsten en bruiklenen 
 

 Kreatief met Kruissteek: jaren-70 patronen 

 Maandblad voor Handwerken 

 Doosje met stopgaren 

 Plateel Delftsblauw 

 Vaandel Belcanto, 1945–2020 

 Beeldje De Bleeker, KTV 

 Receptieboek Gerrit Schäperclaus en Wilhelmina Boeijnk 

 8 geluidsbanden, trouwboekje (hoort bij bruidspaar Schäperclaus- 

Boeijnk), 1950-1960 (bruikleen) 

 Aandelen, 1921 en 1922 

 Schoolplaat “Het Behouden Huijs”, 1950/1960 

 3 diploma’s van de Botterfabriek 

 Asbak Firma Prakke 

 Petroleumlamp, 100 jaar oud 

 Letterdoos, doos met ringen en stokjes, prentenboekjes,  
+/- 1945, 1950 en 1955 

 Driewieler +/- 1957 en rijstkoker 

 Onbekend voorwerp (in de vorm van een grote sleutel) 

 Collectebus (sleutel ontbreekt) ziekenhuis Hagemanstraat 

 Lederen schooltas 

 Antieke hanglamp en weegschaal 

 Diverse foto’s van KTV-terrein, gebouwen, machines en personeel en 
bezoekers 

 A.C.W. Staring “Gedichten” 

 H.W. Heuvel “Oud-Achterhoeksch Boerenleven” 

 Doos met oude artikelen van de apotheek Benu te Eibergen 

 Een vuistbijl voor de archeologische collectie (aankoop) 

 Een aantal boeken ter documentatie (aankopen) 
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13 Plannen 

 
In de zomer van 2022 ronden we het eerste deel van de archeologie, de 
prehistorie in het koetshuis, af. Het tweede deel in de salon zal de periode van 
na de Romeinse tijd tonen, dat kan in 2022 gereedkomen. 

Voor de herinrichting van de afdeling Nieuwe Tijd krijgen we ondersteuning van 
leerlingen van de HAN. Zij zullen nieuwe impulsen geven aan de inzet van sociale 
media en bieden hopelijk hedendaagse invalshoeken op de geschiedenis van 
1500 tot de afgelopen eeuw. Deze herinrichting hopen we in 2023 af te werken. 

We hebben voor 2022 de expositie ‘grafheuvels’ ingepland, die vanwege de 
pandemie steeds verschoven moest worden. Hierin leggen we het verband 
tussen onze archeologische collectie en het landschap in de omgeving van 
Eibergen.  

Bij de exposities en ook tussendoor organiseren we lezingen. Tijdens de 
Museumweek (april), de Geoweek (30 mei t/m 03 juni), de Archeologiedagen 
(17, 18 en 19 juni), Open Monumentendag (september) en de Maand van de 
Geschiedenis (oktober) hebben we activiteiten, waarbij ook kinderen extra 
aandacht krijgen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een greep uit de exposities die in 2021
ondanks alle beperkingen deels nog doorgang konden vinden.


