Elisabeth Weeshuis Museum - Culemborg,
Realisatie 2014
In de historische binnenstad van Culemborg staat het eerste
nieuwgebouwde weeshuis van Nederland. Tussen 1560 en
1952 bood dit kolossale gebouw onderdak aan ruim 600
wezen en halfwezen. De verhalen van toen komen tot leven
in dit vernieuwde weeshuismuseum.
Het gebouw wordt, na een ingrijpende renovatie, nu
bewoond door het Elisabeth Weeshuis Museum, de
Openbare Bibliotheek en de Volksuniversiteit. Ze delen
faciliteiten als entree, kantoren, trappenhuis, lift en sanitaire
voorzieningen. Voor de verbouwing van het
gemeenschappelijke deel was architect Henk van der Wielen
samen met architectenbureau Synarchi verantwoordelijk.
Rietbroek Oudijn Ontwerpers heeft, in samenwerking met
museummedewerkers, de museale inhoud ontwikkeld. Het
ruimtelijk ontwerp, de uitwerking en begeleiding bij de
uitvoering vielen onder verantwoordelijkheid van ROO. De
vormgeving van expositiemeubelen, audiovisuele
presentaties en aankleding gebeurde in teamverband met
grafisch ontwerper Christa Jesse, scenarioschrijver Roland
van den Bergh en multimediabedrijf EclipseAV. Zo ontstond
een samenhangend geheel met een mix van oud en nieuw.

Inhoud en vorm
Centraal staan de weeskinderen en het leven in het
weeshuis. De invloed van 400 jaar geschiedenis op
verschillende dagelijkse thema’s zoals eten, wassen, slapen,
leren, spel en straf. Het resultaat is een geïntegreerde
presentatie over het leven in het weeshuis van toen en nu.
In de voormalige slaapzaal staan weer bedjes, in de refter
kun je letterlijk in de borden kijken om verhalen te
ontdekken. De keuken verhaalt over het eten in het
weeshuis. Dit is tevens de plek van het museumcafé en
vormt zo een vrij toegankelijke introductie op het museum.
De nieuwe presentatie is een combinatie van oud en nieuw.
De protectorenkamer is de enige stijlkamer, de rest van de
ruimtes is een verwijzing naar het verleden, met moderne
middelen gepresenteerd. Alle nieuwe meubelen zijn
geïnspireerd op oude foto’s en de kleuren zijn afgeleid van
de historische kleuren.

Opdrachtgever
Elisabeth Weeshuis Museum
Herenstraat 29
4101 BR Culemborg
Contactpersoon: Nicole Spaans

Foto H. van Beurden

Datum opdracht
Januari – Juli 2010 ontwikkeling projectplan
September 2010 - december 2011: fondsenwerving
Januari 2012 – Juni 2013: uitwerkingsfase
Augustus 2013- Mei 2014: opbouw
Mei 2014: opening
Uitvoeringsduur
Voorbereiding: 17 maanden
Uitvoering interieur en tentoonstelling: 9 maanden
Realisatiebedrag
Totaal kosten tentoonstelling, inclusief bouwkundige aanpassingen
en audiovisuele producties excl. Btw €740.000. Exclusief honoraria
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