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name aan lezingen/excursies.  

Kopij of reakties voor de Nieuwsbrief 
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Otten, Marijke van den Bos.  

 
Van de redactie 
 
Geachte Vrienden, 
 
Toen uw Nieuwsbrief onlangs onverhoopt zonder redactie kwam te zitten, heb 
ik mij opgeworpen als uw nieuwe redacteur. Dat wil zeggen via de website van 
Museum Kasteel vroeg ik voorzichtig om wat nadere inlichtingen. Het volgende 
moment reeds zat uw voorzitter drs. W. Kattenberg aan onze keukentafel en 
voor hij goed en wel zijn koekje op had was ik redacteur. Voor het eerst van mijn 
leven! Hoewel, dat is niet helemaal waar. Zo’n halve eeuw geleden alweer werk-
te ik als socioloog in wording mee aan een studentenblaadje, geheten de 
Schreeuw van de Condor. Dat leek ons een mooie naam. Tot een van de redac-
teuren zo rond het achtste nummer in het echt een condor hoorde. De soort 
bleek alsnog een klein iel nogal norsig geluidje voort te brengen. Dus de naam 
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van deze Nieuwsbrief wou ik maar zo laten: Nieuwsbrief. Verder blijft het na-
tuurlijk even afwachten of mijn bijdrage uw goedkeuring kan wegdragen. Maar 
ik beloof u dat ik mijn best zal doen.  

 

Zo vindt u in deze aflevering, naast twee artikelen van Wim Kattenberg en de u 
reeds bekende rubrieken Van de bestuurstafel, De moeite waard en Museum en 
vrienden, een interview met directeur Rylana Seelen naar aanleiding van de re-
centelijk geopende tentoonstelling over het leven van Emilia van Oranje-Nassau. 
Er is een bijdrage van de Museumclub Wijchen en een verslag door Marijke van 
den Bos van een bezoek van het Wijchense Taalcafé aan de tentoonstelling 
Letters & Strengels. 

 

Daarnaast zien twee nieuwe rubrieken het licht, al zullen die pas in de volgende 
editie echt hun beslag krijgen. In Van de directie tipt Rylana Seelen u dan over 
allerlei actuele of anderszins in haar ogen interessante exposities, boeken, web-
sites of wat er verder aan saillante ontwikkelingen plaatsvindt. Voor de rubriek 
Van de conservator zal conservator Ben Teubner telkens een object uit ons ei-
gen dépot opdiepen om daarover in tekst en beeld iets te vertellen. Voor het 
huidige nummer neemt Marianne Bakker-Otten, voorzitter van het Bestuur 
MKW, de honneurs waar onder het hoofdje ‘Van het Bestuur Museum Kasteel’.  
Ook wat betreft de naamgeving van de nieuwe rubrieken ziet u dat de schrik er 
nog goed in zit. 
 
Tot slot ben ik Hella Jooren veel dank verschuldigd voor alle werk en tijd die ze 

heeft besteed aan de vormgeving van deze Nieuwsbrief. 

We wensen u veel leesplezier. 
Linie Plukker. 
 
Van de Bestuurstafel 

Een nieuw elan 

Het is goed om af en toe stil te staan bij de vraag waarom we er als Vrienden-
stichting van het Museum Kasteel Wijchen zijn. Het ontstaan ervan gaat terug 
naar de jaren negentig van de vorige eeuw. Er speelde toen een aantal zaken 
rond het toenmalige Museum Frans Bloemen. Het was aan vernieuwing toe; ook 
wat het onderkomen betreft. Het Koetshuis voldeed met name ook wat depot 
betreft voor de hoogwaardige archeologische collectie niet. De archeologische 
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wereld vond dat dat zo niet kon doorgaan. 

Achteraf gezien is het goed geweest dat dit noodsignaal samenviel met de toen 
politiek aan de gang zijnde gemeentelijke kerntakendiscussie. Gelukkig was het 
zo dat de Gemeenteraad geen einde wilde maken aan het museum, maar wel 
stelde dat daarvoor draagvlak moest zijn onder de bevolking. Dat gegeven heeft 
ons toen als initiatiefnemers aangezet een Stichting Vrienden op te richten. En 
dat sloeg aan. Ruim 200 vrienden sloten zich aan. 

Hoewel daarvan in de loop van de jaren een aantal wegviel, kwamen er gelukkig 
wel ook steeds weer nieuwe bij. Het zijn er nog steeds ruim 200. De Stichting 
Vrienden heeft de loop van de jaren steeds geprobeerd de doelstellingen van 
een vriendenstichting waar te maken. Doelstellingen zoals die geformuleerd zijn 
door de in 1982 opgerichte Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea. 
Deze komen neer op: zorgdragen voor een draagvlak, financiële ondersteuning 
en werven van vrijwilligers voor het museum. Eerlijkheidshalve moet gesteld 
worden dat de Stichting Vrienden in de loop van de jaren er gedeeltelijk in ge-
slaagd is aan deze doelstellingen in de volle breedte te voldoen. Dit heeft de 
laatste tijd onder andere te maken het feit dat er bestuurlijk mensen wegvielen 
en die plekken moeilijk ingevuld konden worden. Recent viel de redactie van de 
Nieuwsbrief weg.  

Daarom is het zo fijn dat Harry Gerritz en Tom Dousma zich hebben gemeld voor 
het bestuur en Linie Plukker voor de redactie van de Nieuwsbrief. Met hen, maar 
denk erom ook met jullie, kunnen we er weer tegenaan.  

Wim Kattenberg, 
voorzitter.  
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Van het bestuur Museum Kasteel Wijchen 

Ontwikkelingen Museum Kasteel Wijchen 

Renovatie Kasteel 
De gemeente gaat het kasteel grondig renoveren. De basis is een fantas-
tisch plan van het gerenommeerde architectenbureau Verlaan en Bouw-
stra. Het plan kost 3,8 miljoen en de raad heeft al 2,8 miljoen toegewe-
zen. De meeste kosten gaan zitten in bouwkundige aanpassingen. Om het 
plan goed uit te voeren is nog € 1 miljoen nodig. De verwachting was dat 
die van de provincie zou komen, maar dat is vooralsnog niet het geval. 
Het museum ondersteunt de gemeente om plannen en aanvragen te ma-
ken om dit bedrag alsnog beschikbaar te krijgen. 
In het plan van Verlaan en Bouwstra springt vooral de unieke glazen over-
kapping van de binnenplaats in het oog. Voor het museum is dit een ge-
weldige uitdaging en lang gekoesterde wens: de ontvangstbalie van het 
museum komt op de binnenplaats. Samen met de VVV en de gemeente 
ontvangen we straks hier bezoekers, toeristen en belangstellenden, die 
even de sfeer willen proeven, informatie krijgen en wellicht een kop 
koffie drinken.  
Samen met het collectief van de Museummakers is door onszelf een 
prachtig plan opgesteld om het museum, de collectie, het verhaal van het 
kasteel en de omgeving te verbeelden. Dit museale plan sluit aan op, 
maar is geen onderdeel van het gemeentelijke renovatieplan. Het muse-
um is voor de eigen herinrichting (circa 3 ton) aangewezen op sponsors, 
fondsen, legaten en subsidies. We zijn al druk bezig te werven, en alle 
steun is welkom! 
Door de gemeente wordt de kelder uitgediept, daar komen toiletten en 
de garderobe, maar vooral komt er ruimte om hier het verhaal van het 
kasteel en haar bijzondere bewoners te verbeelden. Ook de keuken en 
het cachot komen weer tot leven. Op de begane grond komt de receptie 
en ontstaat een multifunctionele hal. Op de 1e verdieping wordt een 
rondgang, tevens een tijdreis, gerealiseerd en wordt de kapel weer in ere 
hersteld. Op de 2e verdieping krijgen we door de verplaatsing van de ba-
lie meer ruimte en hier wordt het museum opnieuw ingericht. 
Om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren zal het kasteel in het na-
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jaar sluiten. Het museum verhuist naar het Koetshuis. Daar zullen tijdelij-
ke exposities komen. 
 
Emilia van Oranje Nassau, kasteelvrouwe van Wijchen 
Maar eerst nog de huidige bijzondere expositie over Emilia, talrijke lezin-
gen, kinderfeestjes, workshops en schoolbezoeken. Onze 70 vrijwilligers, 
ons echte kapitaal, zijn actief vanuit werkgroepen: gastvrouw/gastheer, 
rondleiders, educatie, tentoonstellingen, activiteiten en de Tuun. Vijf da-
gen in de week houden zij het museum open, ontvangen schoolklassen, 
geven rondleidingen, denken mee met de opzet van tentoonstellingen en 
voeren mee uit. 
Uiteraard onder leiding van en samen met een inspirerende en deskundi-
ge directeur Rylana Seelen, en stafmedewerkers Mirjam Bovenga en Ma-
ry Borst, en conservator Ben Teubner. 
 
Bestuur versterkt 
Sinds september 2018 is het bestuur ook weer op volle sterkte en bestaat 
uit de leden: Eric Graauwmans (secretaris), Ruud Weijling 
(penningmeester), Anne van den Bosch en Hans van Haeren (algemeen 
bestuurslid) en Kees van Galen (vicevoorzitter) en Marianne Bakker-Otten 
(voorzitter). Als gesubsidieerd en geregistreerd museum moeten wij ons 
houden aan wet- en regelgeving bv. op het gebied van financiële rappor-
tage en veiligheidsbeleid ten aanzien van personen en collectie. Daarbij 
hoort ook dat wij voldoen aan de normen van de Museumvereniging, 
Museumregistratie en Governance Code Cultuur. Samen met Rylana zor-
gen wij er voor dat het museum aan alle eisen voldoet, opdat gemeente 
en burgers een museum  behouden dat niet alleen professioneel is maar 
ook nog barst van de ambities! 
 
Marianne Bakker-Otten, voorzitter. 
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       Kasteel Wijchen  

Ligging kasteel 

Kasteel Wijchen is gelegen in een kilometerslange, grotendeels overstoven pleis-
tocene stroomgordel of laagte, die komend van het Wijchens Maasje in noord-
westelijke richting diagonaal door het dorp loopt. Door menselijk ingrijpen ont-
wikkelde zich in die laagte één van de vertakkingen van het Wijchens Maasje tot 
de Kleine Elst. 

 
 

Eigendoms- en bewoningsgeschiedenis 

Het staat vast dat de heerlijkheid Wijchen tot 1392 half allodiaal (niet-leenroerig, 
red.) en half rijksleen was. Een bewijs voor het laatste is, dat in 1145 Godefridus 
van Wichen als getuige optrad bij de herbevestiging van de overdracht van Oos-
ter- en Westergo door keizer Koenraad III aan het bisdom Utrecht. De eerste 
heren van Wijchen behoorden tot de toenmalige rijksaristocratie. 

Door vererving via de aan de Van Wichens geparenteerde familie Van Malburgen 
kwam de heerlijkheid in handen van de aan deze familie verwante Van Galens, 
die van Kleefse origine waren. Deze beide families werden door de hertog van 
Gelre met de in het Wijchense moeizaam verworven rechten beleend. Dit past in 
de in de veertiende eeuw door Gelre ingezette politiek om onder andere via het 
in handen krijgen van nog niet verkregen strategisch gelegen heerlijkheden hun 
gebied te consolideren. In haar geheel lukte dat wat de heerlijkheid Wijchen 
betreft pas aan het einde van de veertiende eeuw. 

Illustratie 1. Geomorphologische situatie 

https://kattenberg.files.wordpress.com/2014/12/gpronderzoek-2008-kleine-elst.jpg
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Het was in de rij van opvolging de tweede Bernt van Galen (1392, 1403, 1424) 
die de heerlijkheid als geheel opdroeg aan het Hertogdom Gelre in 1392. In de 
toen afgesloten leenakte stond dat Bernt werd beleend met onder andere ‘’die 
Meer ende Leler met hoern toebehoiren, dat te weten alle erve…., gelegen in 
Luenrebroick… voirt dat huys ende woninghe tot Wychen mit synen singel…….’’. 
Tot deze rechten behoorde ook het zogenaamde ‘’heydegraescap’’, dat wil zeg-
gen het recht van ontginnen van de uitgestrekte heidevelden oostelijk van Wij-
chen. Dit wijst met de boerderijen op economische activiteit. 

Hoe het de Van Galens overigens verging is niet duidelijk. Het is een feit dat ze in 
1536 het kasteel verkopen aan Herman van Bronckhorst-Batenburg. In de ver-
koopbrief staat met betrekking tot de status van de heerlijkheid dat het nog gaat 
om een ‘’cleyne dagelixsche heerlichheit’’, wel met daarbij behorende ‘’eygen 
en koirmundige luden” (recht op gedeelte nalatenschap). Van de eertijds vrije en 
hoge status is dan niet veel meer over. Op voorspraak van Jacop van Galen wer-
den de Bronckhorst-Batenburgers ermee beleend. 

Deelname aan het verzet van de edelen tegen Philips II kwam de Bronckhorst-
Batenburgers duur te staan. Het leidde tot de onthoofding van twee zoons van 
Herman van Bronckhorst-Batenburg, Gijsbert en Diederik, in opdracht van Alva 
in 1568 in Brussel en tot confiscatie van het kasteel in Wijchen, in de akte ge-
noemd: ‘’het Galense Huys au villaige d’ Wichen au quartier de Nyemegen’’. Na-
dat het kasteel weer in handen gekomen was van de Heren van Batenburg ont-
stond er een nieuw probleem. Als gevolg van het niet terugbetalen van een le-
ning, die Herman van Bronckhorst-Batenburg al eerder aangegaan was om het 
kasteel te Wijchen te kunnen restaureren bij de Antwerpse juwelier-geldschieter 
Bacheliers, legde diens weduwe Geertruid van Dalem beslag op het kasteel. On-
danks verzet verkocht zij het kasteel door aan Emilia van Nassau en dier echtge-
noot Emanuel van Portugal. Zij zetten de begonnen restauratie van het kasteel 
door. Van de latere bewoners, die veranderingen in het kasteel aanbrachten, 
kunnen nog genoemd worden in de achttiende en negentiende eeuw de Belgi-
sche familie Osy en in de twintigste eeuw jonkvrouwe Adriana Wilhelmina van 
Andringa de Kempenaer en de Gemeente Wijchen. 

Bouwgeschiedenis 

De ontwikkeling van het kasteel Wijchen kent vier bouwperioden, waarbij de 
functie van het kasteel zich wijzigde met de veranderende status en ambitie van 
de bewoners. Het kasteel maakte een – zij het bescheiden - ontwikkeling door 
van residentie, via een kasteel met een strategische functie, naar een in feite 
fraai adellijk huis. 

Naar alle waarschijnlijkheid is alles begonnen met een door de eerste heren van 
Wijchen gebouwde moerasburcht in het stroomgebied van de Kleine 
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Elst, midden elfde eeuw. De oorspronkelijk houten toren werd in de loop van de 
tijd versteend tot een zwaar onderkoelde zaaltoren (muurdikte 1.50 m). Een zaal-
toren, omdat deze tot de rijke aristocratie behorende heren behoefte hadden aan 
een ontvangstzaal. De vondst van waarschijnlijk schraagpalen van een brug over 
de Kleine Elst, geeft aan dat deze burcht aan de zuidzijde toegankelijk was. 

Via vererving komt het kasteel in de tweede bouwperiode (ca. 1350-1536) in han-
den van de familie Van Galen. Deze periode valt in twee delen uiteen. In het eer-
ste deel daarvan was het de eerste Bernt van Galen (1342, 1355) die tegen de 
zaaltoren aan de noordwestzijde een onderkelderde vleugel bouwde, ingedeeld 
in een ontvangstzaal en woonvertrek. Aan de noordoostzijde werd er, zij het 
koud, een zware toren tegenaan gebouwd (muurdikte 1.60 m). Dit L-vormige blok 
vormt nog steeds de kern van het gebouw. Aan de oost- en zuidzijde zijn nog 
steeds vensters of contouren daarvan aanwezig. 
Aan de west- en zuidzijde werd het aansluitende kasteelterrein met zware weer-
muren, weliswaar met spaarbogen, bijna vierkant afgesloten. De ingang bevond 
zich ook in die periode aan de zuidzijde van het kasteel gericht op het nabijgele-
gen dorp. Opvallend is dat op de zware toren op de noordoostzijde een ruitvor-
mig metselteken werd aangebracht, opmerkelijk bekroond met een kruis. Het 
moest de bewoners beschermen en voorspoed brengen. 
In het tweede deel van deze periode hebben de Van Galens, om meer woon- en 

Illustratie2. Kasteel Wijchen op  Panoramatekening   
Beleg Grave J.B. Vrints ca.1600 

https://kattenberg.files.wordpress.com/2014/11/kasteel-wijchen1.png
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werkruimte te verkrijgen, op de spaarbogen van de weermuren aan de zuid- en 
westzijde vertrekken gebouwd. Daardoor ontstond een geheel nieuwe situatie 
wat betreft de toegang tot het kasteel. De zware toren aan de noordoostzijde 
werd toegangspoort, die toegang gaf aan de intussen ontstane binnenplaats. 
Daarmee ontstond er een compact zaaltorenkasteel. In feite hebben de Van Ga-
lens daarmee de eerste stap gezet in de ontwikkeling van een nog op strategi-
sche gronden gebouwd kasteel naar een adellijk landhuis. 

 
In de derde periode ging het huis over op de Van Bronckhorst-Batenburgers. 
Niet meer goed te onderhouden was het kasteel onder de Van Galens in verval 
geraakt. In 1536 werd het verkocht aan Herman Bronckhorst-Van Batenburg. In 
de al eerder genoemde verkoopbrief wordt gesproken van ‘’het alynge huys, 
voirborcht, grafften, sijngell, boegart, gelegen in inden gericht en de kersspell 
van Wijchen’’. Van belang is dat hier de voorburcht als belangrijk onderdeel van 
het kasteel nog genoemd wordt. Recent GPR-onderzoek toonde inderdaad de 
verrommelde resten van deze voorburcht aan. 
Het staat vast dat de Bronckhorst-Batenburgers met de restauratie van het kas-
teel zijn begonnen. Omdat het zuidwestelijk deel het meest geleden had werden 
daar de muren opnieuw opgetrokken (75-80 cm). De muren van het noordooste-

Illustratie 3.  Wapen Van Galens 

https://kattenberg.files.wordpress.com/2014/11/paneel-machtsverh-waoen-van-galen.png
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  lijke L-blok werden met een laag nieuwe stenen beklampt. Op de noordwest-
hoek op de binnenplaats werd een binnentoren gebouwd om de verdiepingen 
beter bereikbaar te maken. Tot dan toe ging dat via een buitentrap eerst op het 
kasteelterrein en later op de binnenplaats aan de oostzijde. 

De Bronckhorst-Batenburgers hebben de restauratie niet geheel kunnen afma-
ken gezien de reeds eerder genoemde verwikkelingen als gevolg van de Tachtig-
jarige oorlog. 

In de vierde periode, die begint in 1609 als Emilia van Nassau en Emanuel van 
Portugal het kasteel in bezit krijgen, werd de door de Bronckhorst-Batenburgers 
begonnen restauratie afgemaakt in de Hollandse renaissancestijl met italianise-
rende toevoegingen. Deze zijn terug te vinden in de twee enige gedeeltes waar 
de door de Bronckhorst-Batenburgers begonnen opzet van het gebouw enigszins 
werd aangepast. Het betrof het aanbrengen van een galerij aan de zuidzijde en 

de verbreding van de voorzijde 
aan de oostkant om een serie 
van zinnebeeldige medaillons 
mogelijk te maken. De noord-
oosttoren werd geslecht. 

Kenmerkend wat de Hollandse 
renaissancestijl betreft zijn de 
op alle muren van het kasteel 
aangebrachte met cement op-
gelegde en daarna licht geverf-
de speklagen; bedoeld om het 
gebouw een meer horizontaal 
karakter te geven. Verder is er 
nog sprake van verfraaiende 
toevoegingen in de vorm van 
arkeltorentjes, schoorstenen en 
de vele muurankers in de vorm 
van tegen elkaar leunende E’s 
en de S.  De E’s slaan op Emilia 
en Emmanuel. Dat is de reden 

waarom het kasteel lange tijd de ‘’Einborch’’ werd genoemd. S-vormige 
(fermesse) muurankers zouden te maken hebben met het standvastige huwelijk. 
Het heeft er alle schijn van dat wat er nog over was van de voorburcht toen werd 
geëgaliseerd en dat het voorterrein toen de nog altijd aanwezige gemetselde 
poortdoorgang kreeg. 
Binnen het kasteel werd in de kelder aan de noord-oostzijde een keuken met 

Illustratie 4. Medaillon Oostzijde Kasteel Wijchen 
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waterput, bakoven en een trap die uitkwam in de ingangshal gerealiseerd. Daar-
mee werd het kasteel bewoonbaarder. Dat geldt ook voor de in een aantal ver-
trekken aangebrachte schouwen. 
Aan dit kasteel is in de loop van eeuwen weinig veranderd, zij het dat in de ne-
gentiende eeuw de Osy’s de ramen vernieuwden. In plaats van kruiskozijnen met 

luiken kwamen er de ne-
gentiende-eeuwse T-
vensters. 
De voorlaatste adellijke 
bewoonster jonkvrouwe 
Adriana Wilhelmina van 
Andringa de Kempenaer 
liet het kasteel na de 
brand in 1906 restaureren 
onder leiding van archi-
tect Ludewig. Hij moet 
daarbij veel hebben ge-
had aan de grondige be-
schrijving van het kasteel 

door A. Mulder, verricht in 1902. In 1933 ging het kasteel over op de Gemeente 
Wijchen. De ruimten werden daaraan enigszins aangepast. In de jaren negentig 
van de vorige eeuw vond een grondige restauratie plaats. 

Het kasteel en de omgeving 

Het gaat hierbij om de bijgebouwen, bos en voor- en achtertuinen. Wat de bijge-
bouwen betreft - er moeten er verschillende gestaan hebben op de voorburcht - 
is alleen het Koetshuis, zo genoemd na de restauratie in 1939, overgebleven. Dit 
koetshuis gaat terug op het ‘’Bouwhuis’’ uit de 17de eeuw. Het had een l-vorming 
grondplan en een torentje op de noord-oosthoek. Aansluitend aan het bouwhuis 
was een boomgaard. Dit alles is nog te zien op een luchtfoto (1926). 

Wat het bos betreft kan ervan uit worden gegaan dat tot 1500 het kasteel nog 
grotendeels was omgeven door bos, waar in de begintijd nog in gejaagd werd. In 
de achttiende eeuw werd er planmatig een bos aangelegd in stervorm. Er was 
geen sprake van een visvijver, wel van een knyendtwraent (konijnenwaranda). Er 
werd gevist in het Meer of Wijchens Maasje. Wat de tuinen betreft was er spra-
ke van een boomgaard. Jonkvrouwe Andringa de Kempenaer richtte een groot 
gedeelte van de achtertuin in als moestuin. Befaamd was ook haar rozentuin. 

Huidige staat en functie 

Van het in de negentiger jaren van de vorige eeuw grondig gerestaureerde kas-
teel is de benedenverdieping en een gedeelte van de eerste verdieping in ge-

Illustratie 5.  Gewassen pentekening C. Pronk 1732 

https://kattenberg.files.wordpress.com/2014/11/kasteel-wijchen.jpg
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bruik van de Gemeente. De rest van de eerste 
verdieping en de zolder zijn in gebruik van het 
Museum Kasteel Wijchen. 

Wat de omgeving betreft zijn er plannen om de 
tuin opnieuw in te richten in die zin dat er met 
nieuw aangelegde paden zichtlijnen komen om 
het kasteel meer bij het dorp te betrekken.  
Essentieel onderdeel van het plan is ook het her-
stel van de bongerd bij het Koetshuis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
drs. W.A. Kattenberg in: Kastelen in Gelderland, Stichting Matrijs Utrecht, 2013, 
ISBN 978 90 5345 4107 
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Emilia en Emanuel 
 

Levens vol risico’s 

Wat precies de overwegingen van Emilia van Nassau en Emanuel van Portugal 
zijn geweest om in 1609 Kasteel Wijchen te kopen is niet bekend. Misschien geld-
belegging, of - het huwelijk was toen nog goed - was het voor hen een mooie plek 
om samen oud te worden. Ze woonden er vanaf 9 maart 1615 - een gedeelte van 
het in feite geheel nieuw opgetrokken kasteel was toen klaar - tot 1625.  

Voorgeschiedenissen  

Om de totstandkoming en de nasleep van het omstreden huwelijk van Emilia van 
Nassau en Emanuel te kunnen begrijpen, is het van belang inzicht te hebben in 
hoe het hen daarvoor verging en welke belangen ze beiden hadden.  

Emilia van Nassau 

Emilia werd op 10 april 1569 in Keulen geboren. Haar moeder was Anna van Sak-
sen, de tweede vrouw van Willem van Oranje. Problemen ontstonden toen Anna 
van Saksen vreemd ging met haar raadsheer Jan Rubens, vader van de beroemde 
schilder Peter Paul Rubens. Willem van Oranje maakte een abrupt einde aan het 
huwelijk en haalde de kinderen Anna, Maurits en Emilia naar slot Dillenburg, 
waar hij toen woonde. Daar groeiden ze op onder de hoede van grootmoeder 
Juliana van Stolberg en oom Jan van Nassau, broer van Willem van Oranje, die 
toen het graafschap Dillenburg-Nassau bestuurde.  

Emilia groeide daar ook op met haar neef Willem Lodewijk, zoon van Jan van 
Nassau, op wie ze later in het conflict met Maurits vaak op terugviel. Van belang 
is ook wat het lange verblijf op de Dillenburg betreft dat zij daar op de hof-school 
Latijn en Grieks leerde. Zij was een hele goede leerling. Het is daarom heel goed 

Slot Dillenburg 
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te begrijpen dat later Leidse hoogleraren hoog over haar opgaven en haar   
de geleerde Emilia noemden.   
Het einde van het verblijf op de Dillenburg had veel te maken met de moord op 
haar vader op 10 juli 1584. Daarna werden namelijk de banden met de familie in 
de Nederlanden sterker aangehaald. Dat werd vooral gedaan door de vierde 
vrouw van Willem van Oranje Louise de Coligny en Willem Lodewijk van Nassau.                                                 
Het is op uitnodiging van Willem Lodewijk, die in 1584 stadhouder was gewor-
den over Friesland, dat Emilia met haar zus in 1587 verhuisde naar Friesland. 
Emilia was toen achttien jaar oud. Maurits was toen al in de Nederlanden. In 
1585 werd hij stadhouder, eerst over Holland en Zeeland en later (1590) over 
Utrecht, Gelre en Overijssel.   
Het vertrek van de Dillenburg zal ook wel te maken hebben gehad met de dood 
van de tweede echtgenote van Jan van Nassau, die kort daarna opnieuw huwde. 
Het is van belang bij de dood van de tweede vrouw van Jan van Nassau stil te 
staan, vanwege het feit dat ziekten en dood in die tijd ook niet voorbijgingen 
aan de adel, waarvan velen ook heel jong stierven. Het is nog de tijd van ende-
mische ziekten als de pest.                                                         

Emilia bleef maar kort in Friesland. Dit had ook weer te maken met het plotselin-
ge overlijden van haar zus Anna. Ze ging in Delft wonen. Een grote meevaller 

voor haar financieel was dat ze, op 
zichzelf staand, naast wat ze zelf 
geërfd had, ook meekreeg wat haar 
zus geërfd had van hun beider moe-
der Anna van Saksen. Daar was ook 
bij het parelsnoer dat later zo goed 
van pas kwam bij de koop van Kas-
teel Wijchen in 1609.                            

Door Maurits, die geen echtgenote 
had, werd ze al snel uitgenodigd 
naar Den Haag te komen om zijn 
gastvrouw te worden. Ze was daar 
geknipt voor. Ze was mooi en kende 
de talen. In die functie ontving zij 
vele buitenlandse gasten. Onder 
hen waren op een gegeven moment 
de Portugese prinsen Emanuel en 
Christoffel. Dit had grote gevolgen.   
 
 Emilia ca.1587 
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Emanuel van Portugal   

Als iemand een risicovol leven heeft geleid is het Emanuel van Portugal wel. Hij 
is de zoon van Antonio van Portugal die zich in 1580, middenin de strijd om de 
opvolging, gesteund door het grootste deel van de Portugese adel, tot koning 
van Portugal uitriep. Met 500 ruiters trok hij op 23 juni 1580 Lissabon binnen. 
Dat was zeer gedurfd, omdat Philips II van Spanje, die meende als zoon van Isa-
bella van Portugal rechten te hebben op de Portugese troon, klaar stond Portu-
gal binnen te vallen als hij niet gekozen werd tot koning. Die eis werd afgewezen 
omdat in Portugal opvolging liep langs de mannelijke lijn. Philips II wist dit maar 
al te goed. De rechten van Antonio waren niet in het geding. Hij was de zoon van 
de broer van de overleden koning Hendrik III. 
Philips II trok zich van dit alles niets aan en gaf Alva bevel Portugal in feite te 
veroveren. Dat was snel gebeurd. Antonio moest vluchten. Op de vlucht nam hij 
twee zonen, Emanuel en Christoffel, mee, die hij als zijn opvolgers promootte. 
Maar daar zat een groot probleem. Het waren kinderen van zijn eerste concubi-
ne Anna Barbosa. Onechte kinderen dus. Antonio was namelijk, omdat hij lid 
was van de Orde van de Hospitaalridders, niet gerechtigd om te trouwen. Hij 
wilde overigens wel trouwen met Anna Barbosa. De paus heeft daar echter nooit 
dispensatie voor gegeven.  
Om veilig te zijn vluchtte Antonio met zijn zonen naar Frankrijk en later naar 
Engeland. Beide landen, die recht tegenover Philips II van Spanje stonden, ont-
vingen hem en namen hem en zijn zonen in bescherming. Het gruwelijke was 
namelijk dat Philips II op Antonio en zijn zonen huurmoordenaars bleef afsturen. 
Nietsontziend. Dat het succes kon hebben toont de geslaagde moord op Willem 
van Oranje in 1584. Politieke moorden zijn dus niet nieuw. Wat Antonio hoopte 
was dat Frankrijk en Engeland hem zouden helpen de Portugese troon terug te 
veroveren. Dat lukte hem in Engeland. Elisabeth I was bereid met hem een aan-
val op Spanje te doen na de mislukte grote Spaanse aanval, de Armada, op Enge-
land in 1588. De Engelse expeditie mislukte.  
Antonio deed daarna verdere pogingen. Dat is reden waarom hij probeerde in-
vloed te krijgen in de Republiek der Nederlanden. Ook dat verliep weer via Elisa-
beth van Engeland. Het plan leek te gaan lukken omdat de Staten-Generaal in de 
oorlog met Spanje niet alleen militaire steun goed konden gebruiken, maar ook 
omdat ze toen nog niet de totale macht over de Republiek aan zich wilden trek-
ken en een landvoogd zochten. Elisabeth kwam daar maar al te graag in tege-
moet. Zo kreeg ze de kans via de jonge Republiek greep te krijgen op Frankrijk. 
Zij stuurde een leger en een landvoogd, genaamd Leicester.  
In het gevolg van Leicester kwamen Antonio’s zonen Emanuel en Christoffel 
mee. Het is bijna ontroerend, dat Antonio op zijn sterfbed in Frankrijk in 1595 
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twee smeekbrieven schreef naar de Staten-Generaal en naar Maurits om zijn 
zonen te ondersteunen in het heroveren van Portugal. Hij vroeg ze hen funkties 
in het leger te geven. Aan deze verzoeken is nooit voldaan. 

Het omstreden huwelijk. 

Op 7 november 1597 sloten Emilia en Emanuel (hij was 29, zij 28) een geheim 
huwelijk in den Haag in tegenwoordigheid van een priester uit Brabant en zes 
getuigen. Dat gebeurde na herhaalde pogingen toestemming daarvoor te krijgen 
bij de Staten-Generaal en Maurits. Opvallend is ook hier weer dat Willem Lode-
wijk daarin bemiddelde. Toen dat mislukte is Emilia zelf achter haar broer aan 
gegaan die zich op dat moment bij zijn leger bevond in Bredevoort. Pikant is dat 
Maurits, die fel tegen het huwelijk was, van haar eiste dat ze moest aantonen of 
Emanuel wel een wettig kind was.                                     
Er is veel gespeculeerd over wat de motieven van zowel Emilia als Emanuel zijn 
geweest om te trouwen. Cynici stellen dat Emilia wel degelijk met iemand van 
hoge geboorte wilde trouwen. Ze had eerdere pogingen van Maurits afgewezen, 
omdat ze niet van plan was letterlijk met een arme Duitse prins te trouwen. Dit 
doet sterk denken aan prinses Irene en haar huwelijk met de Spaanse troonop-
volger Juan Carlos. Het is dan ook niet toevallig dat ze haar brieven altijd onder-
tekende met Emilia de Nassau. Princesse de Portugal.                      
Wat Emanuel betreft moge het duidelijk zijn dat bij hem politieke motieven een 
belangrijke rol hebben gespeeld. Hij hoopte hiermee dat de jonge Republiek 
hem zou helpen terug te komen op de Portugese troon. Toch is het echt een 
huwelijk uit liefde geweest. Bewijs daarvoor zijn de tien kinderen die ze samen 
hebben gehad. Het is van belang die te noemen.  

Dochter NN  1598 -1602                        
Maria Belgica  1598-1647 Johann Dietrich von Croll         
Emanuel Anton  1600-1666 Johanna van Hanau-Münzenberg     
Christoffel    1601-1660 Anna Maria van Moutéleone       
Dochter NN   1602-1603                    
Emilia Louise  1603-1670 ongehuwd                
Anna Louise  1605-1669 ongehuwd              
Juliana Catharina 1607-1680 ongehuwd               
Eleonora Mauritia 1609-1674 George Frederik van Nassau-Siegen     
Sabina Delphica 1612-1670 ongehuwd 

Emilia heeft vele zwangerschappen gehad. Dat viel niet mee in een leven dat vol 
zat met reizen en trekken. Want de bijna-heksenjacht op Emanuel en zijn broer 
ging door. In 1597, vlak voordat Maurits terugkwam van een overwinning op de 
Spanjaarden bij Lingen, werden ze door de Staten-Generaal bevolen het land te 
verlaten. De broers namen hun intrek vlak over de grens in Wezel. Emilia volgde 
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haar man naar Wezel. Uit piëteit verzette Maurits zich daar niet tegen. 
Hun redding is geweest naar de Nederlanden terug te komen toen het Spaanse 
leger op weg was Wezel in te nemen. Hun werd toegestaan uit te wijken naar 
Arnhem en na lang gedelibereer met de Staten-Generaal werd Emilia toegestaan 
in Delft van haar eerste kind te bevallen. Het meisje stierf kort daarna. Deze eer-
ste dochter werd wel in 1602 als het kind van de prinses van Portugal herbegra-
ven in de Nieuwe Kerk te Delft. 
Het ijs tussen de Staten-Generaal, Maurits en Emilia en Emanuel is uiteindelijk 
toch wel, zij het langzaam, gaan smelten. Dat werd vooral duidelijk toen de 
tweede dochter Maria Belgica in opdracht van de Staten-Generaal in 1799 in het 

openbaar gedoopt werd in Delft. 
Het echtpaar kreeg toen ook een 
vast jaargeld. In 1609 volgde de 
verzoening. Louise de Coligny heeft 
daar nog een grote rol in gespeeld. 
Maar, hoewel Emanuel en Chris-
toffel daarna in het gevolg van Mau-
rits werden opgenomen, kregen ze 
nooit een militaire funktie. Uitein-
delijk heeft dat ertoe geleid dat bei-
den zich in 1625 wendden tot de 
koning van Spanje. Ze deden daarbij 
afstand van hun, overigens tot dan 
toe omstreden, rechten op de Por-
tugese troon. Emanuel kon zich met 
zijn gezin vestigen in Brussel en 
kreeg een jaargeld van 1000 écus. 
Dit alles was kort voor de dood van 
Maurits. Emanuel liep nog in de 
begrafenisstoet mee.  
Dat het met het hele gezin zich ves-

tigen in Brussel niet is doorgegaan kwam omdat Emilia haar man daarin niet wil-
de volgen. Ze gingen scheiden. Zij wilde geen overeenkomsten met en gunsten 
van de moordenaars van haar vader. Zij verhuisde met een aantal dochters naar 
Genève, waar ze in 1629 overleed. 

In Wijchen 

Terugkomend op wat in de Inleiding werd gesuggereerd omtrent de overwegin-
gen van Emilia en Emanuel om zich in Wijchen, toen nog Wichen, te vestigen: dit 
blijft altijd nog een open vraag.    
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Het kasteel was toen een bouwval. Pikant is dat om het te kunnen kopen ze zich 
moesten richten tot Gertrud van Dalem, weduwe van Anthonis Backeliers, die in 
1535 bij de koop van de heerlijkheid door de Bronckhorst-Batenburgers van de 
Van Galens, de Batenburgers daarvoor het geld leende. Het werd nooit afbe-
taald. De Batenburgers hielden overigens wel vast aan hun leenrecht en stonden 
dat pas in 1622 af.   
Emilia en Emanuel hadden zoveel belang bij het kasteel dat ze de bouwval heb-
ben laten ombouwen tot eigenlijk een voornaam adellijk huis in Hollandse Re-

naissancestijl. Wat die stijl betreft wordt wel gesteld dat ze die hebben afgeke-
ken van het Weeshuis dat de eerste vrouw van Willem van Oranje Anna van Bu-
ren liet bouwen in Buren. Het was de smaak van de elite in die tijd. Wat zullen de 
toenmalige Wijchenaren hiervan hebben opgekeken. Pas in 1615 was de bouw 
zover dat ze er in konden gaan wonen. Dat ze daar gelukkig waren blijkt uit het 
feit dat ze nogal een behoorlijk aantal muurankers lieten aanbrengen met de 
dubbele E (Emelia/Emanuel) en S (fermesse, dat staat voor liefde en trouw).  
Haar geletterdheid blijkt uit de zinnebeeldige medallions die ze liet aanbrengen 
boven de ingang van het kasteel (cessit victoria victis = de zege verdringt de over-
wonnenen).                                                       
Daar schrijft Emilia brieven. Een daarvan is beroemd geworden. De brief die ze 
schreef naar het Hof van Gelre omdat de Kanunniken van Zyfflich de jaarlijkse 
tiendmaaltijd niet meer wilden betalen. Deze was ooit ingesteld als goedmaker 
naar aan de allerarmsten in Wijchen voor het innen van de kerkelijke tienden. In 
de brief staat de beroemde zin dat de Kanunniken geerne de armen tbroot uut 
de tanden trecken. Het geeft duidelijk aan wat voor vrouw Emilia was.  
Hoe vaak ze er hebben gewoond is niet duidelijk. Behalve het kasteel beschikten 
ze over gronden met de daaraan nog steeds gebonden horige boeren. Ze waren 
vrijgesteld van belastingen. Wat betreft de relatie met de dorpsbewoners is de al 
genoemde brief van Emilia aan het Hof van Gelre over de tiendmaaltijd een be-
wijs dat ze die goed wilde hebben en opkwam voor de allerarmsten in het dorp. 
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Aan de andere kant, dat geeft ook een inkijk op de leefwijze van de adel, heeft 
de waard van één van de etablissementen in het dorp nooit geld gekregen voor 
een, zeg maar, bacchanaal dat Emanuel met zijn vrienden daar aanrichtte. Maar 
ook Emanuel stond toch wel open voor de overwegend Rooms-Katholieke bevol-
king door hen toe te staan te kerken in de boven de ingang van het kasteel inge-
richte kapel. Dit had te maken met het feit dat gedurende de Republikeinse peri-
ode 1600-1800 dissenters, waaronder de Rooms-Katholieken, niet was toege-
staan openlijk erediensten te houden. Dat gebeurde in schuilkerken. De kapel op 
kasteel Wijchen was daar één van.   
Heel veel problemen ontstonden er in 1628 nog bij de verkoop van het kasteel 
en de landerijen door de dochters van Emilia aan Eustatius van Hemert. Ruzie 
ontstond met Emanuel, omdat hij meende recht te hebben op een gedeelte van 
het verkoopbedrag. Dat kon worden weerlegd omdat aangetoond kon worden 
dat Emilia het kasteel gekocht had met geld dat ze onder andere verkregen had 
door één van de parelsnoeren uit de erfenis van haar moeder te verkopen aan 
de Staten-Generaal. Oldenbarneveldt himself bemoeide zich daar toentertijd 
mee. Het snoer werd geschonken aan de Keurvorstin Van de Palts die op haar 
doorreis door de Republiek in den Haag officieel werd ontvangen .  
Emilia stierf in 1629 in Genève en werd begraven in de kathedraal. De lijkkist was 
bedekt, zeer veelzeggend, met aan weerszijden de wapens van Portugal en van 
Nassau. De kapel waarin ze werd bijgezet werd La Chapelle des Princesses de 
Portugal genoemd. Zij was gaan behoren, wat van meet af aan haar ambitie is 
geweest, tot de top van de Europese adel. 

W.A.Kattenberg 
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 Interview met Rylana Seelen  
Directeur Museum Kasteel. 
organisator van de tentoonstelling over Emilia 
van Oranje-Nassau. Kasteelvrouwe in Wijchen  
(22 maart t/m 1 september 2019) 
 
Rylana, als deze Nieuwsbrief uitkomt zal de 
tentoonstelling over Emilia van Nassau al zijn 
geopend. Nou kennen we Emilia allemaal van 
het laantje langs het kasteel, maar wanneer 
leefde zij en wie was ze eigenlijk? 

Een vrouw die als bijnaam ‘de geleerde Emilia’ had. Haar tijd dus ver vooruit was 
en Kasteel Wijchen als ‘liaison de mémoire’ achterlaat. Ze was de dochter van 
Willem de Zwijger (Willem van Oranje) en zus van Stadhouder prins Maurits en 
werd, samen met haar man Emanuel van Portugal, eigenaresse van het kasteel 
in 1609. In 1669 werd zij geboren, nu precies 450 jaar geleden. Tijd dus voor een 
tentoonstelling!  
Haar relatie met Wijchen is erg belangrijk geweest, ook al heeft ze er maar voor 
korte tijd gewoond. Ondanks regelmatig dreigend geldgebrek hebben Emilia en 
Emanuel veel geld uitgegeven aan verbetering en verbouwing van het kasteel. 
Aan hen dankt het kasteel zijn huidige uiterlijk en indeling. De verbouwingen 
werden onder andere medegefinancierd door de verkoop voor 9000 gulden van 
een kostbaar parelsnoer.  
Het kasteel zou het bewijs vormen van de overwinning van hun liefde voor el-
kaar tegen het verzet van haar broer Maurits en de Staten-Generaal. Daartoe 
werden veel verwijzingen naar hun moeizaam tot stand gekomen verbintenis in 
de gevels van het kasteel verwerkt. Zo zijn er muurankers in de vorm van een 
dubbele ‘’E’’ voor hun beider namen en in de vorm van een “S’’ voor het Franse 
‘fermesse’ (trouw).* Ook de panelen met spreuken boven de entreepoort van 
het kasteel verwijzen naar hun persoonlijk verhaal. Deze zijn, onder andere: di-
dat servat fides (trouw verrijkt en maakt sterk), spes alterae vitae (hoop op het 
andere leven) en cessit victoria victis (de zege verdringt de overwonnenen).  
Ondanks het feit dat Emilia in 1626 verhuisde naar Genève (waar ze in 1629 
overleed), bleef Kasteel Wijchen in haar bezit tot aan haar dood. Zij liet het na 
aan haar dochters, die het pas verkochten na het overlijden van hun vader. 

Welke thema's komen er aan bod?  

De tentoonstelling zal het leven van Emilia van Nassau belichten.  
Uiteraard trekken we de thematiek breder. Hoe was het leven in de vroege ze-
ventiende eeuw op Kasteel Wijchen? Hoe kleedde de adel zich? Wat aten ze? 
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Wat lazen ze? De tentoonstelling sluit aan bij de landelijke aandacht rondom de 
Nederlandse Opstand (Tachtigjarige Oorlog) en het Rembrandtjaar (Gouden 
Eeuw). De koninklijke familielijn komt ook aan bod. We hebben het geluk dat we 
veel bruiklenen kunnen laten zien, o.a. afkomstig uit particuliere collecties, het 
Nationaal Militair Museum, Bureau Archeologie/Leefomgeving Nijmegen, het 
Koninklijk Archief, Teylers Museum, Historische Vereniging Tweestromenland, 
Openluchtmuseum, Museum Het Valkhof, Museum Grave, Stedelijk Museum 
Zutphen, Geldersche Landschap en Kasteelen. We zijn zelfs in onderhandeling 
met het Rijksmuseum.     

Jij vindt 'belevingsgericht' een belangrijk criterium bij het ensceneren van een 
expo. Betekent dat dat bezoekers weinig begeleidende teksten hoeven te le-
zen? Dat er vooral wordt uitgebeeld en het accent misschien meer op emoties 
ligt dan op vermeerdering van kennis? Wat betekent belevingsgericht precies 
en hoe vul je het ditmaal in? 

Dat betekent voor mij niet zozeer dat er geen teksten gebruikt kunnen worden, 
maar dat deze wel toegankelijk moeten zijn. Ook de ambiance, de sfeer is bepa-
lend: je voor kunnen stellen aan de hand van tekst, beeld, geluid en zelfs reuk 
hoe het leven er in die tijd echt aan toe ging. Uiteraard spelen ook objecten een 
belangrijke rol. Die vertellen immers een verhaal, het verhaal van Emilia en het 
kasteel. In de expositie vertaalt zich dat in veel beeld en objecten. 

Wat was de aanleiding voor deze tentoonstelling? Hoe en door wie wordt zo’n 
beslissing genomen? 

Met een team stellen we het tentoonstellingsprogramma samen. We kijken al-
tijd naar Wijchen en de actualiteit. In dit geval is de aanleiding niet al te moeilijk: 
het is 450 jaar geleden dat Emilia werd geboren. Ook is het in de kunst- en cul-
tuurwereld een belangrijke aansluiting met het Rembrandtjaar (zeventiende 
eeuw) en de Tachtigjarige Oorlog.  

Hoe bouw je een tentoonstelling als deze op, wie betrek je erbij, wat zijn je 
bronnen? 

Dat is voor iedere tentoonstelling anders. De museumwereld is relatief klein en 
ik heb er veel contacten. Ook kijken we uiteraard in de regio: Museum Het Valk-
hof, Bureau Archeologie Nijmegen, Openluchtmuseum en ook Historische Ver-
eniging Tweestromenland. We maken de tentoonstelling altijd intern met 
‘versterking’ van buitenaf. Voor deze expositie is dat Marja Begheyn, oud-
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 conservator oude kunst van Museum Het Valkhof. Haar specialisme ligt in deze 
periode.  

Heb je je zelf ook uitgebreid moeten inlezen? 

Inlezen moet altijd, maar Emilia staat voor ons wel heel erg dichtbij. Zelf ben ik 
(ook alweer 15 jaar geleden) afgestudeerd in de zeventiende-eeuwse schilder-
kunst, dus voor mij ligt het relatief dichtbij. 

Was het echt noodzakelijk er andere musea bij te betrekken voor uitleen? Of 
heb je ook stukken in eigen depot?  

We hebben een eigen collectie, maar die is aangaande deze periode vrij beperkt. 
Het kasteel is immers afgebrand in 1906 en veel is verloren gegaan. We moeten 
dus veel halen uit andere musea. 

Wat voor soort leveranciers kun je buiten de musea benaderen? 

Antiquairs en particulieren zijn ook altijd belangrijk voor ons. Voor deze expositie 
bijvoorbeeld, krijgen we ook bruiklenen uit Antiquariaat Anamorfosa. 

Worden de rondleiders nog apart geschoold? Zijn dat alleen vrijwilligers? Hoe-
veel zijn er in totaal? 

Ook voor de rondleiders is Emilia een bekend onderwerp. Iedere expositie wor-
den zij geschoold met een rondleiding van de inhoudelijke expert en krijgen zij 
een hoop documentatie mee. We werken alleen met vrijwilligers en een kleine 
staf van nog geen 2 fte (ikzelf, project-assistent, conservator en financieel admi-
nistrator). In totaal hebben wij een kleine 70 vrijwilligers, zonder wie het muse-
um onmogelijk kan bestaan. 

Zit er al een volgend thema in de planning? Hoe lang ben je qua voorbereiding 
met zoiets bezig? 

Jazeker! De toekomst is wat ongewis gezien de renovatie van het kasteel en alles 
wat er aan vast hangt, maar gemiddeld werken we vier jaar vooruit. Een jaar 
voor iedere expositie beginnen we en een half jaar tevoren gaan we er fulltime 
mee aan de gang. Hierna staat een tentoonstelling over de Bevrijding van Wij-
chen en Operation Market Garden gepland. De herdenking hiervan is 75 jaar 
geleden.  
 
* Voor de fijnproevers: de gesloten S-vorm heet in het Frans 
een ’S-Fermé’, waarmee de S als symbool voor ‘fermesse’ = 
‘trouw’ kan worden verklaard (red.)  
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 Taalcafé  

Op 26 februari hebben we met een groep deelnemers en begeleiders van het 
taalcafé een bezoek gebracht aan de expositie Strengels en Letters in het Muse-
um in Wijchen. We werden rondgeleid door twee vrijwilligers. De deelnemers 
waren erg enthousiast over deze tentoonstelling. Ze vonden het erg interessant 
om de geschiedenis van de boekdrukkunst te zien.  

Enkele reacties:  
- De mensen waren vroeger heel slim en ze moesten heel hard werken.  
 Het was ook belangrijk werk.  
- Mooi om te zien hoe papier gemaakt werd en het watermerk er op.  
- Ik ben verbaasd over wat de mensen vroeger allemaal deden en wat ze           
 uitvonden om de boeken te drukken  en te kopiëren.  
 

Door de beelden, boeken, materialen en machines te zien, konden de deelne-
mers beter begrijpen wat de gids zei. De combinatie van gesproken woord en 
beelden is een mooie formule. De meeste deelnemers konden dan ook heel veel 
navertellen over de expositie. Na het bezoek aan de expositie hebben ze even-
eens de gewone tentoonstelling bekeken. Het  skelet van de oude Wijchenaar 
vonden ze erg indrukwekkend. Ook herkenden ze veel dingen, zoals kruiken.  
Een deelneemster zei dat ze die nog steeds gebruiken in haar vaderland Somalië. 
Verder betreurt een aantal deelnemers het dat in hun vaderland veel musea 
verwoest zijn. Ze vinden het heel bijzonder dat er in Nederland in elke stad/dorp 
wel een museum is. In Somalië bijvoorbeeld zijn er heel weinig musea.  
Voor de deelnemers van het taalcafé was het een mooie ervaring. De meeste 
van hen waren voor de eerste keer in het museum in Wijchen. Ook fijn dat de 
kosten van het museumbezoek door een subsidie via Meerdoenertjes betaald 
konden worden. 
 
Marijke van den Bos,  

namens het Taalcafé Wijchen  
(een samenwerkingsverband van Bibli-
otheek en Vluchtelingenwerk, dat wie 
dat wil helpt met het leren van de Ne-
derlandse taal) 
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De moeite waard  
 

Een aantal cultuur-en cultuurhistorische tips 
 

Museum Kasteel Wijchen 
Kasteellaan 9 Wijchen 
024-642 4744 
wo-zo 13.00-17.00 
https://www.museumwijchen.nl/ 

Expositie Emilia van Oranje Nassau - Kasteelvrouwe in Wijchen 
De expositie vertelt het verhaal over deze bijzondere vrouw in een bijzondere 
tijd. Ze nam het op voor de armen in Wijchen. 
22 maart tot en met 1 september 

Museum Het Valkhof  

Kelfkensbos 59 
024-360 8805 
di-zo 11.00-17.00 
https://www.museumhetvalkhof.nl/ 
-  Sieraden  

Een kleine expositie met sieraden uit de Prehistorie, Romeinse Tijd en de Middeleeu-
wen. Tot eind mei. 

-  Archeo-Lab  
richt zich niet alleen op het laten zien hoe opgravingen uitgevoerd worden. Bezoekers 
worden ook uitgenodigd deel te nemen aan het dateren van artefacten en het in de 
oude staat terugbrengen daarvan. Permanent. 

Museum de Wieger 

Liesselseweg 29 Deurne 
0493-322930 
wo-zo 12.00-17.00 
https://www.dewieger.nl/ 

Permante expositie van Deurnse landschapsschilders vanaf 1900. 
Tijdelijke expositie van Peellandschappen van de Deurnse schilders Catharina 
Driessen en Eveline Jegerings. 
17 maart - 5 mei 

Museum Petershuis 
Niersstraat 1 Gennep  
0485-514400 
wo-zo 14.00-17.00’ 
http://www.museumhetpetershuis.nl/ 
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Permante expositie keramiek 
Al vanaf de Romeinse tijd vervaardigde men in het Land van Maas en Niers kera-
miek. De rivieren zorgden voor klei, de bossen voor hout. Het resulteerde in ver-
schillende keramiekproducten; onder andere Nederrijnse keramiek. 
 

 

De museumclub Wijchen 
Annelies Jacobs 

Eind 2017 is door enkele Wijchense kunstliefhebbers het initiatief genomen om 
ook in deze plaats een museumclub op te richten. Het doel is om gezamenlijk 
interessante tentoonstellingen en tijdelijke exposities in Nederland en het grens-
gebied te bezoeken. Al heel snel groeide de club uit tot een groep van ongeveer 
50 mensen. Afhankelijk van het thema nemen telkens 15 à 20 mensen deel aan 
de bezoeken. De club is informeel en reist in principe met het openbaar vervoer. 
Er wordt 2 x per jaar een gevarieerd programma samengesteld, met om de 6 
weken een museumbezoek. Daarnaast behoren ook 
stadwandelingen en gezamenlijk dineren tot de opties, 
waardoor de uitstapjes tevens erg gezellig zijn. 

Onlangs is de club naar Antwerpen geweest, om na 
een rondleiding door het monumentale station van die 
stad het Museum aan de Stroom (MAS) te bezoeken. 
Dit bijzondere gebouw met op de bovenste verdieping 
een panorama-uitzicht over heel Antwerpen bevat o.a. 
een verrassend verfijnde collectie kunst - religieuze- 
en gebruiksvoorwerpen - uit precolumbiaans Amerika. 
Er is ook een afdeling over de betekenis van de dood 
en overgangsbeelden- en rituelen in diverse religies. 
Eigenlijk kan men in dit museum wel een hele dag zoekbrengen. 

Het eerstvolgende bezoek van de club is op 8 mei naar het Dordrechts Museum, 
waar een expositie is over het calvinisme vanaf de 17e eeuw en de relatie van 
calvinisten tot de kunst en hun invloed op de Nederlandse samenleving. 

Op 19 juni staan het Zilvermuseum in Schoonhoven en het Nationaal Glasmuse-
um in Leerdam op het programma. 

Diverse leden van de museumclub zijn tevens Vriend van het Museum Kasteel 
Wijchen. 
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 Wandelen 
 
Landgoed Waardenburg en Neerrijnen 

Struinen door de Rijswaard 
29 juni 19.30 (2 uur) 
Info: Fieke Vos 06-42800802 
Start: Parkeerterrein Stroomhuis Van Pallandtweg 
1 Neerrijnen 
Wandelen door een oud landschap met zicht op 
kasteel Waardenburg 
https://www.glk.nl/landschappen-kastelen/
activiteiten-excursies/details/struinen-door-rijswaard 

Kasteel Middachten  

Wandelen in tuinen + Orangerie  
open van 15 mei - 30 september 
Zo juli-aug rondleidingen van 13.30 uur 
Ook in het kasteel zijn rondleidingen mogelijk. 
Parkeren: Smidsallee De Steeg. 
026-4952186  
https://www.middachten.nl/ 



 

Foto Dick Vogelzang 


