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Missie en doel

In juli 2016 presenteerde Museum Kasteel
Wijchen zijn meerjarenbeleidsplan. Dit
plan is opgesteld in het perspectief van
‘succes’: de bezoekcijfers zijn stabiel, de
financiële situatie is sterk, het draagvlak
binnen de gemeentelijke en regionale
politiek in het museum is groot. Juist die
positie van kracht hebben museumbestuur en -directie benut om zich te bezinnen op de toekomst en stappen te zetten
naar een inhoudelijke verbetering waardoor ook op langere termijn bezoekers
hun weg naar Museum Kasteel Wijchen
weten te vinden.
Missie
Museum Kasteel Wijchen bewaart het cultureel erfgoed van Wijchen en omgeving en
maakt dit toegankelijk voor publiek om hen te
verrijken, te inspireren, te verbinden en uit te
dagen hun relatie tot de regio te verdiepen.
Bij het vaststellen van de missie is uitgegaan van de essentie, ambitie, motivatie
en het unieke karakter van dit museum.
Die bepalen waar Kasteel Wijchen heen

gaat en staat in de wereld van morgen.
HHEssentie - het bewaren van het cultureel
erfgoed van Wijchen en omgeving en
dit toegankelijk maken voor publiek.
HH Ambitie - een inspirerend cultuurhistorisch centrum van Wijchen en omgeving en het publiek uitdagen tot
verdieping.
HH Motivatie - iedereen wil het unieke cultureel erfgoed van Wijchen en
omgeving zien en beleven, omdat dit
bijdraagt aan persoonlijke en maatschappelijke identiteitsvorming en
verbinding.
HH Uniek - de collectie en het verhaal van
permanente bewoning van Wijchen en
omgeving en Kasteel Wijchen.
Plannen
In samenwerking met de coöperatie
Museummakers is op basis van deze
vier stellingen een plan ontwikkeld om
op verschillende niveaus de presentaties van het museum te verbeteren. Het
doel ervan is groeimogelijkheden te creëren door een beter op de doelgroepen

toegesneden aanbod. Daarom zijn op de
eerste plaats de bezoekers en wat zij in
het kasteel verwachten te ervaren, het kader bij het nieuwe concept en de uitwerking daarvan.
Vooral ‘familiebezoek’ en schoolkinderen – twee van de belangrijkste doelgroepen – willen de magie van het kasteel en
zijn omgeving en de vroegere bewoners
voelen, beleven en ervaren. Die ervaring
moet ook diepte hebben en direct raken
aan de historische werkelijkheid van het
leven op het kasteel en van de mensen
die in prehistorische tijden het gebied
bewoonden.
Museum Kasteel Wijchen ambieert ook
een ontmoetingsplek te zijn voor bewoners, onderwijs en bedrijven in Wijchen
en omgeving. Het vernieuwde kasteel
moet juist voor deze groepen interessanter worden: familiebijeenkomsten,
bedrijfsontvangsten, onderwijsprogramma’s, bijeenkomsten van lokale en regionale overheden zullen in Kasteel Wijchen
een plek krijgen, beter gefaciliteerd dan

voorheen. Dat is niet alleen ingegeven
door zakelijke overwegingen, het zorgt er
bij uitstek voor dat het kasteel zijn positie als ‘cultuurhistorisch knooppunt’ kan
waarmaken.
Museum Kasteel Wijchen is tenslotte
een plek waar circa tachtig vrijwilligers
samenwerken bij de ontvangst en begeleiding van bezoekers en bij de opzet van
tentoonstellingen. Het is dus deels ook
‘hun’ museum. Bij het uitwerken van de
plannen zullen de ervaringen van de vrijwilligers een belangrijke input vormen
en kader zijn bij het vormgeven van de
beheeraspecten van de nieuwe inrichting.
Investering
De totale investering die nodig is om de
herinrichting en andere ideeën te verwezenlijken, bedraagt bijna €235.000. Voor
die investering zoekt Museum Kasteel
Wijchen partners, zowel bij overheden als
fondsen en particuliere financiers.
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Huidige situatie
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Exploitatie
Museum Kasteel Wijchen in zijn huidige vorm bestaat sinds 1996. Het
thema van het museum is de cultuurhistorische en landschappelijke
geschiedenis van Wijchen en omgeving vanaf circa 5000 v.Chr. tot circa
1800 AD (archeologie, regionale geschiedenis en het bewoningsverhaal van
het kasteel). Dat verhaal wordt gepresenteerd aan de hand van de archeologische collectie, zoals die vanaf het laatste kwart van de 19e eeuw werd
opgebouwd.
Het museum trekt de laatste jaren een tamelijk stabiel bezoekersaantal van
8000 tot 10.000. De meeste bezoekers zijn toeristen die in de omgeving
verblijven, inwoners van Wijchen en omgeving en scholen uit de nabije
omgeving.
Het kasteel is eigendom van de gemeente Wijchen. De gemeente gebruikt
een groot deel van het gebouw voor vergaderingen, ontvangsten en trouwerijen.
Het museumdeel wordt geëxploiteerd door een stichting met een bestuur.
Er werken vier mensen in vaste dienst, totaal 1,4 formatieplaats: de directeur, een assistent-projectmedewerker, een conservator en een financieel administrateur. Rond tachtig vrijwilligers helpen daarnaast met het
ontvangen van de bezoekers (kaartverkoop, rondleidingen), educatieve
activiteiten, organisatie van evenementen en tal van andere activiteiten.
De meeste vrijwilligers zijn woonachtig in Wijchen.
Naast de inkomsten uit entreegelden en een kleine museumwinkel, krijgt
het museum subsidie van de gemeente Wijchen. De verhouding tussen
eigen inkomsten en subsidie is rond 20/80.

Het gebouw
Het kasteel zoals dat rond 1600 werd uitgebreid en verbouwd, brandde
in 1906 grotendeels af; alleen de buitenmuren stonden nog overeind. De
buitenzijde van het kasteel is dus nog zo goed als origineel. Bij de herbouw
na de brand en latere restauraties is de oorspronkelijke indeling behouden
maar zijn wel andere materialen toegepast zoals grenen i.p.v eiken en betonnen i.p.v. houten vloeren. Over het geheel bezien echter is de authenticiteit van het 16de eeuwse Renaissance-kasteel prachtig bewaard gebleven.

Het plan

Het kasteel bestaat uit een kelder, begane grond en twee verdiepingen met
op de bovenste verdieping een entresol. Het museumdeel bevindt zich
grotendeels op de tweede verdieping met een tentoonstelling van de vaste
collectie (archeologica) en tijdelijke tentoonstellingen.
Op de eerste verdieping zijn de kantoren gehuisvest, garderobe en toiletten, een ruimte voor educatieve activiteiten, twee vergaderzalen en het
meest authentieke deel van het kasteel: de voormalige kapel. Op de begane
grond tenslotte bevinden zich diverse vergaderzalen die door de gemeente
worden gebruikt en een ontvangstruimte met een bar.
Vanaf de tweede verdieping kunnen bezoekers over een wenteltrap de toren in met drie verdiepingen waar een presentatie is te zien over de bouwgeschiedenis van het huidige renaissance-kasteel en zijn voorgangers, een
motte-burcht en een middeleeuws kasteel.
Bezoekers aan het museum gaan met een (kleine) lift naar de tweede verdieping, vanwaar ze de verschillende ruimtes en tentoonstellingen kunnen
bezoeken.
De ruimte op de tweede verdieping is de zolder van het kasteel met een
dakconstructie die tot circa zes meter boven het vloerniveau doorloopt.
Even voorbij de lift is een receptiebalie waar bezoekers hun kaartje kopen
en informatie krijgen over wat er in het museumkasteel te doen is. Op deze
verdieping is tevens een kleine ruimte afgescheiden voor een printer.
De inrichting van de vaste tentoonstelling en ruimte voor wisseltentoonstellingen op deze verdieping worden bepaald door een inrichting van
hoge rechthoekige vitrines van zwartstalen profielen waarin de archeologische collectie is gepresenteerd. Langs de wanden staan enkele vitrines die
in dezelfde stijl zijn ontworpen.
De hoge vitrines zijn tevens opgenomen in een constructie voor een entresol op circa 2,5 m hoogte waar een deel van de wisselexposities te zien is.

Inrichtingsconcept
De kern van het nieuwe inrichtingsplan is de magie van het kasteel en
zijn omgeving met zijn soms bijzondere historische bewoners voelbaar, beleefbaar en ervaarbaar te maken voor bezoekers. In de visie
van de Museummakers moet een bezoek aan het kasteel een ‘theatrale
ervaring’ zijn; het kasteel is een podium waar de personen (en dieren)
die op enig moment in de geschiedenis aan het kasteel of het dorp verbonden waren, hun rol gaan spelen, zo mogelijk met rechtstreekse betrokkenheid van de bezoeker. De museale objecten en de verschillende
zalen in het kasteel zijn de rekwisieten en decors die de ‘voorstelling’
ondersteunen en diepte en kleur geven.
Historische en gefingeerde mensen en dieren worden als ‘schimmen’
opgevoerd op allerlei plekken in het kasteel. Soms messcherp (zoals Emilia
van Nassau en andere bewoners van wie we de namen en achtergronden
kennen), soms onscherp (bediendes, huisdieren, historische figuren zonder
bekende achtergrond), soms bijna onzichtbaar vaag en bijvoorbeeld alleen
een stem (de ‘spoken’ en helden uit volksverhalen in de omgeving).
De schimmen komen terug in alle drie onderdelen die wij voor ogen
hebben: het museale deel met de vitrines (verhaal bewoning van de streek
aan de hand van archeologische vondsten en andere artefacten/objecten; periode
ca 5000 BC tot ca 1800 AD); de toren (geschiedenis van het kasteel, met focus op
landschappelijke omgeving en bouwgeschiedenis; periode ca 900 AD [motteburcht]
tot 1906 [de brand die het kasteel verwoestte]); het kasteel (geschiedenis van
het kasteel), met focus op de bewoners en sociale omgeving van dorp en
platteland; periodes Middeleeuwen (Heren Van Galen), begin Gouden Eeuw
/ Tachtigjarige Oorlog (Emilia van Nassau en Emanuel van Portugal) en begin
twintigste eeuw (de laatste bewoner, jonkvrouwe Adriana van Andringa de Kempenaer). En de schimmen kunnen ook terug komen in facilitaire onderdelen zoals het restaurant, de winkel, de zalen, enz.

Er is geen scheiding tussen presentaties voor kinderen en voor volwassenen: het kasteel – zowel het museale deel als het kasteel zelf – is een
‘groeps-ervaring’ waarbij je samen, als (familie-, school-, verenigings- of
bedrijfs)groep, dingen ontdekt, leert en beleeft.
Er is zo weinig mogelijk leestekst, met name in het kasteel. Je leert
dingen door ervaring (kijken, luisteren, ruiken, voelen) en
wordt daarbij op een enkele plek geholpen door wat tekst.
Verdieping bieden we op verschillende manieren, denk
aan touch screens, boeken (‘klappers’) en ‘luisterpalen’.
Hoewel bezoekers uiteraard zelf hun verblijfsduur kunnen bepalen, zullen we bij de inrichting uitgaan van
een spanningsboog van één tot maximaal anderhalf
uur. Op de tweede verdieping en in de toren staat de
route tamelijk vast, op de eerste verdieping kunnen bezoekers meer intuïtief rondlopen, ofschoon de volgorde
van de zalen natuurlijk vast staat.
Jonkvrouwe Van Andringa de Kempenaer

Emilia van Nassau

Uitwerking

8

Indeling

Gebouwhistorie
In schriftelijke bronnen uit 1392 wordt kasteel
Wijchen voor het eerst genoemd. Vermoedelijk
gaat de eerste bouw nog tientallen jaren verder
terug en mogelijk stond er op deze plek of
vlakbij vanaf de 10de eeuw een zogenoemde
motteburcht.
Het kasteel is gebouwd door de heren Van
Galen. In het midden van de 16de eeuw kwam
het in bezit van de heren van Batenburg die het

Begane grond

middeleeuwse vestingkasteel gedeeltelijk afbraken (of misschien werd het omstreeks deze
tijd verwoest) en een nieuw kasteel bouwden. In
1609 kocht Emilia van Nassau het huis. Zij was
de dochter van Willem van Oranje en zus van
prins Maurits. Haar huwelijk met de katholieke
Portugese prins Emanuel werd aanvankelijk
door prins Maurits tegengewerkt maar na
verzoening met haar broer trok Emilia met haar
gezin in kasteel Wijchen. Ook zij verbouwde

het huis dat toen zijn huidige vorm en indeling
kreeg.
Na verschillende overervingen kwam Kasteel
Wijchen in bezit van de familie d’Osy die het
in 1903 verkocht aan jonkvrouwe A.W. van
Andringa de Kempenaer.
Op 6 december 1906 brandde het kasteel helemaal af, alleen de muren bleven overeind staan.
Het gebouw werd gerestaureerd en in 1932
verkochten de nazaten van jonkvrouwe Van

1ste verdieping

Andringa het kasteel aan de Gemeente Wijchen
die het als raadhuis ging gebruiken.
De archeologische collectie van Frans Bloemen
werd aanvankelijk in het koetshuis geëxposeerd. In 1996 kon deze collectie worden
opgenomen in een nieuwe vaste tentoonstelling toen een deel van het kasteel de huidige
bestemming als museum kreeg.

2de verdieping

2de verdieping entresol

De gemeente blijft gebruiker van de zalen op de begane grond. Er ligt een
plan voor een gezamenlijke receptiebalie voor museum en gemeente op
de begane grond. Daar zouden dan dus tickets voor het museum worden
verkocht en mogelijk kunnen hier ook een museumwinkel en een museumcafé aan worden verbonden.
In ons voorstel gaan we er vooralsnog van uit dat de tickets inderdaad
direct bij binnenkomst op de begane grond zullen worden verkocht.
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(boven) Entree

(onder) Binnenplaats

Op de eerste verdieping is de zaal voor educatieve activiteiten. Twee naastliggende zalen die nu nog door de gemeente worden gebruikt, komen idealiter ter beschikking van het museum. Maar zij moeten dan tevens (onder
andere door de gemeente) gebruikt kunnen worden voor ontvangsten en
vergaderingen. In deze twee zalen zullen dan de gecombineerde thema’s
Middeleeuwen, Renaissance en Twintigste Eeuw worden gesitueerd met
aan het eind een doorgang naar de oude kapel.
Op de tweede verdieping bevindt zich direct naast de trap de ingang naar
de toren. Rechtdoor lopen bezoekers de ‘museumzaal’ in. De route gaat
daar rechtsaf en loopt tegen de wijzers van de klok in over de verdieping,
gaat de trap op naar de entresol, waarover men terugloopt naar het begin
en vandaar weer de zaal uit naar de trap of de toren.
In het gebouwdeel waar zich nu de receptiebalie bevindt – en een trap
naar de entresol – wordt ruimte gemaakt voor wisselexposities zowel op de
verdiepingvloer zelf als op dat deel van de entresol. De huidige documentatieruimte komt te vervallen.
De bouwkundige ingrepen op deze verdieping zijn [1] het zoveel mogelijk
weghalen van later aangebrachte (niet gemetselde) muren/wanden om de
ruimte opener en minder ‘hokkerig’ te maken en [2] het verwijderen van
het zwevende plafond (met verlichting) boven de entresol. Daardoor zal
ook het lichtplan worden aangepast waarbij het uitgangspunt is om zoveel
mogelijk gebruik te maken van bestaande materialen en installatie.

Zaal eerste verdieping

• kaartverkoop
• winkel
• entree via trap of lift

• educatie
• zalen 'Middeleeuwen', 'Renaissance' en
'Twingste eeuw'
• Kapel

• museum (archeologische collectie)
• wisselexposities

• vervolg museum en wisselexposities

Tweede verdieping

Tweede verdieping entresol

Educatie: innovatief en opvallend
Voor Museum Kasteel Wijchen zijn educatie
en participatie speerpunten in het beleid. In het
museum gaan families, leerlingen, jongeren en
volwassenen vanuit hun persoonlijke vragen in
gesprek over archeologie, regionale geschiedenis en het museum. Daarnaast gaat publieksparticipatie hand in hand met volwasseneneducatie voor tentoonstellingen.
Educatie biedt opvallende en innovatieve tools
en programmering, toegesneden op een eerste
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De entree

Het kasteel

Museumbezoekers (behalve die slecht ter been zijn) komen via de binnenplaats van het kasteel binnen bij de receptiebalie op een kaartje te kopen.
Daarna lopen ze via de trap naar de eerste verdieping. Bezoekers kunnen
kiezen om eerst de tentoonstelling op de eerste verdieping te bekijken of
door te lopen over de trap naar de tweede verdieping en de torenkamers.

Op de eerste verdieping van het kasteel worden diverse thema’s rondom de
bewoners en gebeurtenissen verbeeld. Dat gebeurt in drie zalen.
De huidige educatieruimte blijft in stand. In de twee zalen daarna (huidige vergaderzalen) vindt de bezoeker de thema’s over de Heren Van Galen
(Middeleeuwen) over Emilia van Nassau met haar man Emanuel van Portugal en
haar kinderen (Tachtigjarige Oorlog) en tenslotte over de laatste bewoonster,
jonkvrouwe Van Andringa de Kempenaer (begin 20e eeuw).
Via deze laatste zaal kunnen bezoekers ook een kijkje nemen in het meest
oorspronkelijke deel van het kasteel: de ‘kapel’.

ontmoeting én gericht op een groeiende verbintenis met de collectie en het museum.
Met museumeducatie draagt Museum Kasteel
Wijchen bij aan de cognitieve, creatieve en
sociale ontwikkeling van jonge kinderen.
Museumeducatie stimuleert burgerschap,
zet aan tot reflectie, prikkelt de creativiteit en
verschaft nieuwe inzichten door de confrontatie
met het verleden.

Het museum is al begonnen met vernieuwing
van zijn lesprogramma’s voor het onderwijs.
Bij de ontwikkeling van de nieuwe educatieve
programma’s sluit het museum aan bij de
kerndoelen OC&W (onder andere tijdvakken
en Canon van Nederland), de ontwikkeling
vanuit de kernwaarden en inhoud van Museum
Kasteel Wijchen, de focus op de benoemde
doelgroepen, een koppeling met museumbezoek en het betrekken van docenten bij de
ontwikkeling, bijvoorbeeld in de vorm van een

klankbordgroep. Via lesbrieven wordt er in het
onderwijs aansluiting gezocht met de directe
leefomgeving van de leerlingen. Het eigen
cultureel erfgoed ontdekken: waar woon ik en
wat is hier gebeurd?
Voor de individuele bezoeker zit de educatie
hem in de ‘groepservaring’. Museum Kasteel
Wijchen brengt je in contact met de omgeving
van het Land van Maas en Waal. Verwondering
en een onderzoekende houding breng je zelf

mee. De activiteiten nodigen uit tot kijken,
vragen, discussiëren én creëren.
Gekozen kan worden voor begeleiding door
museumdocenten (onderwijs) en rondleiders
(individueel of groepsbezoek). Belangrijk is
dat de bezoeker zelf op onderzoek uitgaat,
handvatten krijgt aangereikt bij het kijken naar
de museale collectie, aansluitend bij zijn of haar
eigen belangstelling en kennisniveau.

Museum Kasteel Wijchen heeft de overtuiging
dat het contact met originele voorwerpen een
grote meerwaarde heeft en het te vertellen
verhaal ondersteunt. Er worden dan ook zo veel
mogelijk originele artefacten gebruikt bij rondleidingen, workshops, presentaties en lezingen.
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Omdat de twee zalen met de thema’s Middeleeuwen, Tachtigjarige Oorlog en Twintigste Eeuw ook gebruikt zullen worden voor ontvangsten en
andere bijeenkomsten zullen we hier geen vaste exhibits plaatsen.
Op sommige plekken zijn fragmenten (‘scherven’) van het interieur minutieus gereconstrueerd, waar mogelijk gebonden aan een bepaald moment
in de tijd. Die interieurfragmenten zijn helemaal wit en zodanig gesitueerd dat ze het gebruik als vergader-, feest- of presentatiezaal niet in de
weg staan. De invulling gebeurt door projecties (video, gobo), licht e.d. die
gedeeltelijk door bezoekers kunnen worden aangezet en anderdeels permanent zijn, behalve als bij ontvangsten of vergaderingen de ruimte wat
neutraler moet zijn.
In het midden van de zalen staan (verplaatsbare) 'ontdekkabinetten'
waarin je scènes uit voorbije tijden kunt zien of ruiken hoe het ‘toen’ rook,
waar je kunt luisteren naar wat je ‘toen’ hoorde (muziek, geluiden uit keuken of eetkamer) of kleden in de kleren die men ‘toen’ droeg.
De kabinetjes zijn op verschillende manieren ingevuld: in sommige laat
een peppers ghost projectie een minutieus gereconstrueerde situatie zien;
in andere kun je als bezoeker zelf met figuren en decorstukken op stokjes
een spel spelen in een vestzaktheater (dergelijke miniatuur-theaters waren
in de 18de eeuw populair in gegoede kringen); in weer andere is het een
klassieke kijkdoos met verrassingen zoals licht-, geur- en geluideffecten.
De kijkdozen kunnen worden verplaatst bij evenementen (of zelfs dienst
doen als statafels of katheder).
En overal kom je mensen (en nu en dan een dier: hond of kat, rat of vleermuis) tegen, soms herkenbaar, sprekend, vertellend en soms vaag, nauwelijks te verstaan.

Stijlkamer zonder projecties

Stijlkamer met projecties
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Ontdekkabinetten

Het museum
De basisstructuur van de huidige tentoonstellingbouw (op de tweede
verdieping) blijft grotendeels intact in die zin dat we de structuur van de
‘vitrine-zuilen’ behouden.
Bij binnenkomst op de tweede verdieping kunnen bezoekers kiezen om
eerst de vaste tentoonstelling te bekijken (rechtsaf) of eerst de wisselexpositie (linksaf).
De vaste tentoonstelling begint met een multimediale presentatie die in
circa zeven minuten de bezoekers meeneemt door de tijd vanaf het mesolithicum tot de 18e eeuw. In de presentatie wordt gebruik gemaakt van
audiovisuele middelen maar ook enkele objecten uit de collectie kunnen in
het verhaal worden opgenomen en (letterlijk) worden belicht.
De tentoonstelling volgt daarna opnieuw die chronologie met de archeologische collectie in vitrines, aangevuld met kleine interactieve exhibits
waar bezoekers, met name kinderen, hands-on enkele geëxposeerde werktuigen zelf kunnen gebruiken (maalsteen, gebruik van vuurstenen werktuigen, touw slaan, e.d.).
Intussen zie je als bezoeker boven je al de boerderij (prehistorisch, eventeel
ook gecombineerd met een Romeinse villa) die over de hele lengte van
de entresol in de ruimte ‘hangt’. De boerderij ziet eruit alsof hij zo uit de
grond omhoog is getrokken: de onderkant is aarde waarin afval is ‘begraven’ (potscherven, kapotte gereedschappen) en waarin je ook tegen de
onderkant van een haardkuil aankijkt (met het rode waas van een vuurtje
dat ‘bovengronds’ brandt) en tegen de wortels van een boom.
De vloer onder de boerderij/villa is een archeologische opgraving die het
erboven hangende gebouw ‘reflecteert’: we zien weer de haardkuil, we zien
sporen van de palen uit de oorspronkelijke constructie van de boerderij,
potscherven, enz., alles nu in de context van een archeologische site met
vakindeling, sjalons, spades, schoppen en troffels.
Via een trap (de huidige trap wordt hergebruikt en verplaatst) bereiken bezoekers de entresol met de entree van de gereconstrueerde boerderij/villa.
Die bestaat uit drie segmenten: [1] het deel waar je binnenkomt met op de
scheidingswand (bijvoorbeeld) een vuur geprojecteerd, [2] het middendeel
dat helemaal open is met alleen de suggestie van het dak (gaas of doorzichtig doek) boven de smalle entresol met aan weerszijden het bovendeel
van de huidige vitrines met daarin artefacten en ‘schimmen’ van de bewoners destijds en [3] tenslotte weer een tot in detail nagebouwd deel; omdat
dit deel groter is dan [1], kun je hier ook het interieur goed reconstrueren
met poppen, een huisdier, meubilair e.d.
Via de wenteltrap gaan bezoekers weer naar beneden, naar waar ze
begonnen en daarna naar de wisseltentoonstelling, de uitgang of de
torenkamers.

13

Museale collectie
De museale collectie bestaat voor het
overgrote deel uit archeologische vondsten, aangevuld met enkele maquettes en
moderne gereedschappen die het gebruik
of de functie van de prehistorische objecten
verklaren.
De vondsten zijn deels afkomstig van opgravingen in de streek rond Nijmegen/ Wijchen
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en voor een groot deel ook giften van
particulieren. De basis wordt gevormd door
de collectie die amateur-archeoloog Frans
Bloemen van begin tot midden twintigste
eeuw verzamelde.
De collectie omvat objecten uit de periode van het late Mesolithicum (de oudste
vondsten dateren van circa 5000 v.Chr.) tot
aan begin 19de eeuw. Het bijzondere aan

de collectie is de relatieve compleetheid in
chronologie. Daarnaast zijn er enkele opmerkelijke en belangrijke vondsten en vondstcomplexen zoals het ‘Wijchens wagengraf’
uit de IJzertijd (ca 700 v.Chr.), objecten
uit Romeinse ‘villa’s’ en de Merovingische
objecten (ca 400 tot 700 na Chr.).

De toren
In de toren staan de kasteelmaquettes centraal. Op de drie verdiepingen
staan maquettes van achtereenvolgens de vroegmiddeleeuwse motteburcht, het middeleeuwse kasteel, het renaissancekasteel en diverse kastelen in de omgeving. De maquettes staan midden in de ruimte en vormen
het (letterlijke) decor voor een theatraal verteld verhaal, waarin een belangrijke historische gebeurtenis het onderwerp is. De vertelmiddelen zijn:
licht, geluid, projectie, effecten. In enkele minuten tijd wordt een geschiedenis op een spannende manier verbeeld, waarin uiteraard ‘de schimmen
uit het verleden’ opduiken, geprojecteerd op de wanden, vloer en dak.
Op elke verdieping staat ook een kleine touch screen waar informatie kan
worden opgevraagd over details van het gebouw en andere bijzonderheden.
Op de bovenste verdieping staat een ‘periscoop’ met daarin een webcam
die is verbonden met een camera op de torentrans. Bezoekers kunnen zo
rondkijken over het dorp en de omgeving.
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Nawoord
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Als musea van iedereen zijn, zijn ze ook vóór iedereen. Musea kunnen dan
ook een bijdrage leveren op tal van maatschappelijke terreinen en zorgen
voor verbinding, educatie, beleving. Als Museum Kasteel Wijchen zich
daarin verder ontwikkelt, schept dat bovendien kansen voor meer economische zelfstandigheid. Voor de succesvolle positionering van Museum
Kasteel Wijchen is inzicht in trends en ontwikkelingen dan wel een voorwaarde. Hieronder noemen we er drie die voor het museum relevant zijn.
1. Toenemende belangstelling voor regionaal erfgoed
De belangstelling voor regionaal erfgoed lijkt toe te nemen. Er is meer
aandacht voor het lokale en het ambachtelijke dan in het verleden. Dit
is te merken aan de groeiende aandacht hiervoor in de media. Regionaal
onderscheid is belangrijk. Hoe onderscheidt Museum Kasteel Wijchen
zich? De permanente bewoningsgeschiedenis en het kasteel zijn unieke
elementen die zowel het museum als de regio op de kaart zetten. Dit biedt
grote kansen voor projecten, samenwerkingsverbanden en verdienmogelijkheden, maar vergroot ook de druk op de collectie, de organisatie en het
programma.
2. Politieke veranderingen en economische factoren
De afgelopen regeringsjaren en kabinetswisselingen hebben geleerd dat
het cultuurbeleid van de landelijke overheid een nogal onvoorspelbaar en
grillig karakter heeft. Daarbij is er de tendens van een zich steeds verder
terugtrekkende overheid. Lokaal is daar voor kleine musea vaak nog weinig
van te merken maar op langere termijn kan dit invloed hebben op het algemene museumbeleid. De vergrote aandacht voor museumeducatie van de
overheid kan wel mogelijkheden bieden voor het aanspreken van fondsen
en subsidies. De roep vanuit het rijk om meer samenwerking en meer ‘cultureel ondernemerschap’ blijft onverminderd groot.
3. Eisen van het publiek: social media
Communicatietechnologie en sociale media worden steeds belangrijker,
ook in de culturele sector. Aan al dit technisch vernuft zit echter ook een
keerzijde: er is bij veel mensen een herlevend verlangen naar authenticiteit, naar 'echtheid'. Echte historische en archeologische voorwerpen
(geen replica’s) aanraken en onderzoeken, neemt een belangrijke plaats in
binnen de museumeducatie.
Een nieuwe en uitgebreide inrichting is niet het enige wat nodig is voor
een toekomstbestendig museum. Het beleidsplan van Museum Kasteel
Wijchen schetst terecht een breed scala aan activiteiten, gericht op verschillende doelgroepen en aansluitend bij de diverse vragen vanuit die
doelgroepen. Museum Kasteel Wijchen is dus meer dan een museum en
zeker meer dan een goed bewaard erfgoed. Maar de nieuwe inrichting zal

Begroting

wel een belangrijke katalysator zijn om die functie als 'podium voor de
cultuurhistorie' te bestendigen en toenemend succesvol te maken.
Met het in 2016 gepresenteerde Meerjarenbeleidsplan hebben bestuur en
directie van Museum Kasteel Wijchen een heldere toekomstvisie en strategie neergelegd. Zonder het 'eigen' publiek van zich te vervreemden, moeten
stappen worden gezet om Museum Kasteel Wijchen nog beter te verankeren in de Wijchense gemeenschap en tegelijk nieuwe publieksgroepen aan
te spreken en de bovenregionale betekenis te versterken.
Dit voorstel bedoelt vorm te geven aan die visie en een bijdrage te leveren
aan de voorgestelde strategie. Het wil de bijzondere kwaliteiten van Kasteel Wijchen - zowel zijn intrinsieke betekenis als historisch erfgoed van
nationaal belang, als de verhalen die er verteld worden - een duidelijker
profiel geven en daarmee stappen zetten naar een publiek dat herkenbaarheid én verdieping zoekt, leren wil én vermaak vraagt.

Een middag in Museum Kasteel Wijchen

Museum Kasteel Wijchen staat niet alleen. De tachtig vrijwilligers hebben
allen hun eigen netwerken en achterbannen; diverse bedrijven en instellingen in de omgeving dragen het kasteel een warm hart toe en ook de
lokale overheid voelt zich ermee verbonden. Die partijen kunnen echter
niet de benodigde investeringsbedragen opbrengen. Daarvoor zijn aanvullende fondsen nodig.
Onderstaande begroting geeft inzicht in de bedragen die gemoeid zijn met
de hiervoor beschreven ideeën.
Bouw / styling 'stijlkamers' (eerste verdieping)

€ 23.000

Bouw/styling 'ontdekkabinetten' (eerste
verdieping)

€ 24.000

Productie, installatie en styling 'boerderij/villa'
(tweede verdieping)

€ 40.000

Productie, installatie en styling 'archeologische
site' (tweede verdieping)

€ 15.000

Inrichting / styling 'torenkamers'

€ 5.000

AV-presentaties content (introductie museum
zaal, stijlkamers (4x), ontdekkabinetten (8x),
torenkamers, periscoop)

€ 40.000

AV-presentaties techniek (introductie museum
zaal, stijlkamers (4x), ontdekkabinetten (8x),
torenkamers, periscoop)

€ 30.000

Lichtplan en installatie

€ 7.500

Grafische toepassingen, signing

€ 7.500

Aanschaf vitrines

€ 5.000
Subtotaal productie

€ 197.000

Ontwerp, vormgeving, art direction,
projectleiding

€ 33.000

Overige (bouwkundige aanpassingen, installatie/
beveiliging, inkomstenderving tijdens bouw)

€ 38.000
Totaal

€ 268.000

Een middag in Museum Kasteel Wijchen
over vijf jaar…
Met een fietsroute op je stuur geklemd
trap je rustig door Wijchen. Opeens
valt je oog op stijlvolle banieren die een
prachtig renaissancekasteel aankleden. Je
stapt af en wandelt naar de kasteelpoort
die uitnodigend open staat en nieuwsgierig maakt. Bij het betreden van de
binnenplaats word je vriendelijk welkom
geheten door de gastheer/vrouw. Na een
warme kop koffie en een goed stuk gebak
van een Wijchense patissier koop je een
ticket en beklim je de authentieke kasteeltrap naar het museum.

Met het routeboekje dat je van de gastvrouw ontving, in de hand, kom je op de
tweede etage waar je ondergedompeld
wordt in de geschiedenis van Wijchen en
omgeving. Verrast door de introductiefilm bekijk je daarna de mooi uitgelichte
voorwerpen uit de archeologische collectie, die geïllustreerd worden met onder andere film en animatie. Op één van
de touchscreens in de presentatie vind je
een interessant verhaal over prehistorische grafrituelen. Boven een nagebootste
archeologische site 'hangt' zowaar een
echte IJzertijdboerderij: je kijkt tegen de
onderkant maar je kunt ook naar boven
waar je er zelfs doorheen kunt lopen! Zo
duik je terug in de tijd en zie je verbanden waar je nooit bij stil hebt gestaan.
Je wordt aangesproken door een deskundige gastheer die je hartelijk uitnodigt
om de kasteeltoren te bezichtigen. Hij
biedt aan om te vertellen over de geschiedenis van het kasteel en zijn markante
bewoners van wie je de schimmen op de
eeuwenoude muren voorbij ziet glijden.

Je daalt vervolgens af naar de eerste etage waar vrolijke kinderstemmen klinken
vanuit De Stijlkamer. Je waant je in deze
zaal voor even in de tijd van Emilia van
Nassau (een prominente kasteelbewoonster) waar met verrassende theatrale
middelen - die je zelf kunt sturen - een
Renaissancezaal tot leven komt. In de
multifunctionele ruimte kun je het niet
laten om ook even op de foto te gaan met
Emilia.
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Omdat je het museum in de schoolvakantie bezoekt, vinden er verschillende extra
activiteiten plaats. Een vriendelijke gastheer komt naar je toe om je uit te nodigen voor zo’n activiteit: een kleine voorstelling in de expositie. Misschien twijfel
je om op zijn aanbod in te gaan maar het
volgende kwartier had je niet willen missen: een proeverij van 'kasteelgerechten'
door de eeuwen heen! Je kunt niet wachten om een kijkje in de Tuun te nemen,
waar nog veel meer te ontdekken is over
dit thema.

Je daalt de trap verder af en komt weer
in de foyer. Daar koop je een fraaie reproductie van een 18de eeuwse gravure,
een kookboek en een magneet voor op je
koelkast in de verrassend goed gesorteerde museumwinkel. De gastvrouw wijst je
op de Tuun en op een complete kastelenrondleiding mét een bezoek aan de kelders, iedere eerste zondag van de maand.
Daar ga je zeker voor terugkomen! Met
een flyer van het jaarprogramma van het
museum wandel je tevreden en geïnspireerd naar buiten richting de Tuun…

Kasteel Wijchen in 1926

Coöperatie MuseumMakers
Beatlesweg 11
1311 JK Almere

Museum Kasteel Wijchen
Kasteellaan 9
6602 DA Wijchen

www.museummakers.nl

www.museumwijchen.nl

