
Voor het kunstproject een zacht geruis exposeren zeven kunstenaars in de zeven opengestelde kastelen van 
Gelders Landschap en Kasteelen. Kunstenaar hans wijninga onderzocht kasteel 
ammersoyen en maakte hierop geïnspireerd nieuw werk. Zijn werk biedt een bijzondere kans om 
kinderen kennis te laten maken met hedendaagse kunst en hierover in gesprek te gaan.  

Om u als leerkracht hierbij op weg te helpen heeft Museum Arnhem speciaal bij deze tentoonstelling 
educatief aanbod ontwikkeld, wat gratis te gebruiken is. In dit bestand vindt u de verschillende 
mogelijkheden voor het kasteelbezoek of in het klaslokaal. Ook vindt u achtergrondinformatie over het 
project en de kunstwerken. Beleef zo samen met de kinderen op een speelse manier de unieke combinatie 
tussen erfgoed en hedendaagse kunst! 

KASTEELBEZOEK

Bij ieder kasteel zijn rondleiders opgeleid voor Een 
zacht geruis. Bij de aanvraag van uw bezoek kunt u 
aangeven dat u tijdens de kasteelrondleiding speciale 
aandacht wilt voor de kunstwerken van Hans 
Wijninga. Neem hiervoor contact op met het kasteel 
en vraag naar de mogelijkheden.

KUNSTKIJKBLAD ‘MET ANDERE 
OGEN’

Bij de tentoonstelling zijn kunstkijkkaarten 
ontwikkeld. Deze staan boordevol leuke 
opdrachten die de kinderen uitdagen nóg beter 
te kijken. Print ze uit en gebruik ze tijdens het 
kasteelbezoek. 

De kunstkijkbladen zijn te vinden in dit 
document. 

FILM

Speciaal voor de tentoonstelling is een korte 
film gemaakt waarin je Hans Wijninga aan het 
werk ziet. Deze is niet specifiek gemaakt voor 
kinderen maar wel geschikt om gezamenlijk 
te kijken in het klaslokaal, bijvoorbeeld na het 
kasteelbezoek. 

De film vind je hier. 

MEER ONTDEKKEN?

Lees alles over alle kunstenaars, de kunstwerken en de tentoonstelling hier op de website van een zacht 
geruis of ontdek nog meer kunstwerken van Hans Wijninga op zijn site. 

hans wijninga                            kasteel ammersoyen

kunstgeruis 
in de klas

https://www.glk.nl/landschap-kastelen/kastelen/kasteel-ammersoyen
http://www.arttube.nl/videos/een-zacht-geruis-hans-wijninga
http://www.eenzachtgeruis.nl
http://www.eenzachtgeruis.nl
http://www.hanswijninga.nl/


ACHTERGRONDINFORMATIE OVER hans wijninga EN zijn WERK IN kasteel 
ammersoyen

Ambrotypes

Hans Wijninga (1965) heeft de techniek van de ambrotypes helemaal voor zichzelf geperfectioneerd. 
Hij maakt ter plaatse een foto en ontwikkelt die in zijn compacte doka. Door zijn lens komt er 
een melancholieke zweem over de dingen, het ademt naar vroeger en de dingen die toen nog niet 
vanzelfsprekend waren. Als Hans Wijninga een vertaling maakt in dit digitale tijdperk, is het een vreemde 
omkering van tijd. Je kijkt er anders naar de locatie door, plotseling leeft vroeger weer. 

Scanner

Hans Wijninga wilde gebruik maken van hedendaagse technieken om het kasteel in kaart te brengen, net 
zoals baron de Woëlmont destijds deed. Hij scande het kasteel met een 3d scanner en kon op die manier 
op unieke wijze door muren heen kijken. Uit de enorme hoeveelheid data die dit scannen opleverde koos 
de kunstenaar een aantal representatieve beelden. Deze printte hij uit en hing ze op specifieke plekken in 
het kasteel. Zo krijgt de fotografie van de laatste baron van Ammersoyen een echo in het heden. 

Boek

In dit boek zijn nog meer foto’s opgenomen uit het project van Hans dan er al in het kasteel hangen. Als je 
er doorheen bladert ontdek je geheime deurtjes, hoe het kasteel eigenlijk in elkaar zit en her en der een 
spook. 



ACHTERGRONDINFORMATIE OVER HET PROJECT EEN ZACHT GERUIS

een zacht geruis
7 kunstenaars - 7 Gelderse kastelen

20 april t/m 31 oktober 2018

Productiehuis Plaatsmaken initieerde in bijzondere samenwerking met Geldersch Landschap & Kasteelen 
en Museum Arnhem het kunstproject een zacht geruis. Gelderland kent veel kastelen en landhuizen. 
Zeven daarvan, in bezit van GLK, zijn opengesteld voor publiek. Elk van deze kastelen werd gekoppeld aan 
een hedendaagse kunstenaar, die op basis van de plek en de geschiedenis nieuw werk maakt. 

Kastelen spreken van oudsher zeer tot de verbeelding en Plaatsmaken wil deze verbeelding graag 
concretiseren. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat door een inhoudelijke koppeling tussen (immaterieel) 
erfgoed en hedendaagse kunst er een interessante, tijdloze dialoog kan ontstaan die laat nadenken en 
ontroert. Op ieder kasteel heeft de zorgvuldig voor dat kasteel of landhuis uitgekozen kunstenaar zich als 
het ware ingraven in de plek, de geschiedenis en de bewoners, en geeft daar een inhoudelijke reactie op 
door middel van nieuw. Dit werk wordt in de context van het kasteel getoond.

Met dit project wil Plaatsmaken de verbinding leggen tussen oud en nieuw, een nieuw publiek bereiken, 
en vooral op een bijzondere wijze hedendaagse beeldende kunst met erfgoed en tradities verbinden 
en onder de aandacht brengen. Het project wordt tegelijkertijd op zeven kastelen gepresenteerd en 
vergezeld door een publicatie en een educatief randprogramma, dat door Museum Arnhem wordt 
verzorgd. 



Welkom in de beroemde middeleeuwse waterburcht Ammersoyen! De laatste bewoner van het kasteel was 
baron de Woelmont, geboren in 1826. Deze baron maakte al foto’s toen bijna niemand dat nog kon. Het verhaal 
gaat dat hij het kasteel vergokte tijdens een partijtje dobbelen met de pastoor. Zeker is dat baron de Woelmont 
op een gegeven moment vertrok en dat het kasteel een klooster werd. Fotograaf Hans Wijninga onder-
zocht de plek en legde het met de modernste scantechnieken vast. 

maar eerst..
Ga zelf op onderzoek uit. Bekijk de buitenkant van het 
kasteel en bevraag, als het nodig is, kasteelmedewerkers! 
Vul dan de checklist in.

GEBOUWD IN: 

HOEVEEL TORENS? 

HOEVEEL KAMERS?
 
SLOTGRACHT? 

(OPHAAL)BRUG? 

SCHIETGATEN? 

BEROEMDE BEWONERS? 

BEROEMDE SPOKEN?  Je mag ook zelf wat verzinnen!

Misschien een ver familielid?

weet je?
In de museumzaal 

vind je archeologische 
vondsten uit de 

slotgracht. Zeven 
eeuwen lang 

gooiden  de oude 
kasteelbewoners bekers, 

kannen, speelgoed, 
beeldjes en nog veel 

meer in het water. Toen 
in 1959 de gracht werd 

uitgegraven, 
kwamen archeologen de 

gebruiksvoor-
werpen weer tegen.

Kasteel Ammersoyen    -      boerencrocus

Huis Zypendaal     -      wilde narcis

Kasteel Hernen     -      knikkende vogelmelk

Huis Verwolde    -      daslook

Kasteel Cannenburch    -      gevlekt longkruid

Kasteel Doorwerth    -      holwortel

Kasteel Rosendael     -      wilde hyacynt

met andere
ogen

kasteel ammersoyenhans wijninga

“In de jaren vijftig werd het 
kasteel gebruikt als een 

wasmachine- en stofzuiger-
fabriek.”

MAAK INDRUK OP 
JE vrienden.

vertel ze:

Met behulp van een scanner legde Hans Wijninga ruimtes in en om het kasteel vast. Door het hele 
gebouw hangen nu zijn laserfotoprints. Zoek een print op en doe samen met je klasgenoten dit onder-
zoek. Samen weet je meer! En bedenk: GOED KIJKEN is het halve werk.

     samen kunst kijken

check!



Kasteel Ammersoyen    -      boerencrocus

Huis Zypendaal     -      wilde narcis

Kasteel Hernen     -      knikkende vogelmelk

Huis Verwolde    -      daslook

Kasteel Cannenburch    -      gevlekt longkruid

Kasteel Doorwerth    -      holwortel

Kasteel Rosendael     -      wilde hyacynt
     samen kunst kijken

Stap 1:
Vul allemaal voor jezelf de volgende zinnen aan:

Ik zie ___________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
(schrijf zo veel mogelijk dingen op die je ziet)

Ik denk _________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(schrijf op wat het kunstwerk betekent volgens jou)

Ik vraag me af __________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(schrijf je vragen over het kunstwerk op)

Stap 2:
Klaar met schrijven? Vertel aan elkaar wat je hebt 
opgeschreven. 

Laatste kasteelbewoner en hobbyfotograaf 
baron de Woelmont had, zo’n 150 jaar 
geleden, geen digitale camera of laserscanner. 
Hij maakte met een speciale techniek en heel 
veel geduld één foto per keer op een glas-
plaatje. 

Stel! Je kunt maar één foto maken van kasteel 
Ammersoyen. Wat zou jij absoluut vast willen leggen?
______________________________________________
______________________________________________

Zo zag de camera van baron de Woelmont er 
waarschijnlijk uit. Even groot als een picknickmand!

Wat voor soort foto’s zou je daarmee kunnen maken? 
(Kruis het juiste antwoord aan).

Fotograaf Hans Wijninga werkt vaak met dezelfde oude 
fototechniek die baron de Woelmont gebruikte. 
Waarom zou een moderne kunstenaar zo’n oude 
techniek gebruiken? Bedenk samen een paar goede 
redenen.   ______________________________________
______________________________________________

Kijk goed naar een kasteelfoto van Hans en bedenk waar 
de laserscanner stond.  Tip: Let op de zwarte cirkel (de 
laser kan niet recht naar beneden scannen). 

In kasteel Ammersoyen werkte Hans juist met de aller-
modernste fototechniek: een 3D-laserscanner! Daarmee 
kan hij “verbeelden wat wel of niet werkelijk is.” (zegt hij). 
Wat zou hij daarmee bedoelen? ____________________
______________________________________________

Bespreek samen: Passen de foto’s en het 
kasteel goed bij elkaar? 

TIP: Laat elkaar uitspreken en bedenk dat er geen foute 
antwoorden bestaan.

nadenkerspen of potlood en papiernodig:

tekenen
Dit is een foto die Hans van de laserscan maakte. 
Wat zou zich op de kasteeltrappen afspelen? Teken in de 
foto wie of wat er over de trappen sluipt (of sluipen?). 

check!
Inmiddels heb je fotograaf Hans Wijninga wat 
beter leren kennen. Vul aan het eind van je bezoek deze 
checklist in.

Lievelingsonderwerpen? 
Wat vindt hij van kasteel Ammersoyen?

Wat maakt hij zoal?

A b c


