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Verantwoording 
De stichting Vrienden Museum Kasteel 
Wijchen zet zich in om de prehistorie en 
de geschiedenis van de eigen lokale en  
regionale leefomgeving toegankelijker te 
maken. De Vriendenbijdrage voor indivi-
duele leden is  m.i.v. 2021 € 12,50, voor 
een gezin € 15. Als vriend krijgt u gratis de 
Nieuwsbrief en andere informatie. Ook 
gratis zijn toegang tot het museum en 
deelname aan lezingen/excursies.  
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Beste Vrienden, 

Om te beginnen moet ons van het hart dat u vorig jaar de Nieuwsbrieven kreeg 

gepresenteerd als jaargang 29. Dit had jaargang 28 moeten zijn, maar uw redac-

teur kan niet zo goed tellen, onze excuses daarvoor. We gaan het dit jaar op-

nieuw proberen met jaargang 29. 

In deze eerste Nieuwsbrief, die de renovatie van ons kasteel als hoofdthema 

heeft, treft u de volgende bijdragen aan: 

• ‘Het ontstaan van de woontoren’; dit is het vijfde hoofdstuk uit de disser-

tatie ‘Middeleeuwse woontorens in Nederland: de bouwhistorische bena-

dering van een kasteelvorm’ door dr. ir. D.B.M. Hermans, specialist cultu-

reel erfgoed met expertise op het gebied van kastelen en buitenplaatsen 

(zie hiervoor de publieksuitgave, die in 2016 is verschenen bij uitgeverij 

Verloren, p. 69-73).  Dr. Hermans schetst hierin het ontstaan van en de 

verschillen tussen de zogeheten ‘vroege’ torens (1050-1250) en de wat 

latere ‘woontorens’ (1225-1450). 

• ‘Had het huidige kasteel voorlopers?’, een licht speculatieve bijdrage van 

onze voorzitter Wim Kattenberg, die gestimuleerd door de renovatieve 

werkzaamheden aan ons kasteel het antwoord op zijn eigen vraag nu 

zwart op wit durft te suggereren.  

Rylana Seelen praat u in haar vaste rubriek Van de Directie bij over de feitelijke 

werkzaamheden buiten en binnen ons kasteel en licht ook vast een tipje van de 

sluier op over het gewenste eindresultaat. 

Conservator Ben Teubner laat ons op zijn beurt delen in zijn enthousiasme over 

de zogenaamde ‘baardmankruiken’ en ‘heksenkannen’, bekend van de vele ar-

cheologische vondsten vooral gedaan in de veengebieden en uit afbeeldingen op 

16e en 17e eeuwse schilderijen.  

Helaas is er ditmaal geen verslag vanuit de Tuun, die bij het verzamelen van de 

bijdragen nog in winterslaap verkeerde, maar dit gemis hopen we in het volgen-

de nummer weer ruimschoots goed te maken.  
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Tenslotte zijn er natuurlijk de overige rubrieken ‘Van de Bestuurstafel’ en ‘De 

Moeite Waard’ van Wim Kattenberg, alsmede de ‘Museumclub Wijchen’ van 

Annelies Jacobs, beide laatstgenoemde nog rekening houdend met mogelijke 

beperkingen van coronaire aard.  

Deze Nieuwsbrief verspreiden we wat eerder dan normaal, in de hoop u daar in 

deze bijzondere tijd een plezier mee te doen. 

We wensen u veel leesgenoegen. 

Linie Plukker (red.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Apocrief citaat van zomaar een kasteelheer (red.) 

Het gemoed van een heer van stand 

zwalkt binnen de muren van zijn kasteel 

tussen de diepste keldergewelven en de 

hoogste torenzolders, maar buiten de … 

eeh… gebaande perken zet hij zijn inner-

lijke bewogenheid kalm en vastberaden 

in voor het instandhouden van de be-

schaving...1 
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Van de Bestuurstafel 

 

Het Museumbestuur, directie en vrijwilligers staan voor een grote uitdaging 

invulling te geven aan in feite een geheel nieuw museum.  

Elders in de Nieuwsbrief gaat Rylana Seelen, de directeur, erop in wat dat alle-

maal gaat betekenen. Zij geeft daarbij aan dat wij bereid zijn daarbij te helpen. 

Natuurlijk doen we dat. Als Stichting Vrienden zijn we ervoor ze daarbij te hel-

pen. Als ik kijk naar wat onze doelen zijn gericht op het museum wil ik me, naast 

wat we financieel kunnen betekenen, op het terrein van verbreding van het 

draagvlak onder de inwoners van Wijchen, in deze Bestuurstafel richten op het 

inzetten van vrienden in het museum. Een van de knelpunten - alleen al ruimte-

lijk komt er heel veel bij - is de bemensing. Dit is - en dat is niet overdreven - een 

zaak van levensbelang. 

Als je je afvraagt wat we op dat vlak zouden kunnen betekenen, denk je toch: 

wat doen we nu actief in het museum en zouden we daar nieuwe vrienden voor 

kunnen enthousiasmeren? Gelukkig is het zo, ik weet niet precies hoeveel het er 

zijn, dat er op dit moment op de verschillende terreinen vrienden actief zijn in 

het museum. Maar jullie begrijpen dat hieruit de vraag naar jullie naar voren 

komt, of er misschien bij jullie mensen zijn die actief zouden willen worden in 

het museum. Dat kan - ik weet niet op welke terreinen de vraag het grootst is - 

op verschillende gebieden. 

Wat de andere mogelijkheid betreft nieuwe mensen te enthousiasmeren, zou ik 

jullie willen vragen of je misschien mensen weet en of je hen daarop zou willen 

aanspreken. Omdat we als Bestuur van plan zijn veel te gaan doen wat betreft 

het werven van nieuwe vrienden, willen we dan ook aan hen de vraag stellen of 

ze naast vriend worden ook actief zouden willen worden in het museum. We 

denken verder aan het verspreiden van de ledenwerffolder op meer plekken dan 

tot nu toe en aan de Wegwijs en de Gelderlander. 

Tenslotte wens ik het Bestuur, de directie en de vrijwilligers die nu werkzaam zijn 

in het museum heel veel sterkte toe.   

Wim Kattenberg  
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Loopgang kelder 

‘Vriendschap is het betreden van 

het kasteel, niet over de muur, 

maar door de bressen’ 

 

Godfried Bomans 

Binnenplaats panorama 
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 Het ontstaan van de woontoren 
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Inleiding  
De toren komt als zelfstandige bouwvorm al vroeg bij kas-
telen voor, ook in Nederland. Het was ‘een kasteelsymbool 
par excellence’.1  
 
Van de kastelen uit de periode ca 1050 - ca 1250 die in 
hoofdzaak bestonden uit een al dan niet vrijstaande toren 
zijn er vrijwel geen bewaard gebleven. Over deze vroege 
torens, zowel de nog bestaande als de verdwenen, is mede 
daardoor vrij weinig bekend, ook omdat ze onvoldoende 
zijn gedocumenteerd of onderzocht. De vraag is of deze to-
rens in oorsprong solitair stonden of onderdeel uitmaakten van een groter kas-
teel en als ze solitair stonden of ze dan tot de woontorens gerekend kunnen 
worden. In dit hoofdstuk wordt op deze vragen een antwoord gegeven.  

 

Vroege torens in Nederland  
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Zie voor de voetnoten de pagina na de Conclusie (red.) 
 

Figuur 1 Kasteel Ooij (Gld.) met op de voorgrond de ver-
moedelijk 12de-eeuwse toren, volgens het opschrift op-
getrokken in 'duifsteen' ofwel tufsteen. Uit deze afbeel-
ding kan niet worden afgeleid of de toren in oorsprong 
solitair stond op de heuvel of binnen een ringmuur. Te-
kening van A. de Haen II. RPK, inv.nr. BI1897-387-B-21  

dr. D.B.M. Hermans  
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Janssen onderscheidt twee periodes in de bouw van kastelen in de vorm van 
torens, namelijk torens die vallen onder de ‘versterkte residenties van kleine dy-
nasten’ en de ‘woontorens’.2 De eerste zijn volgens hem gebouwd in de periode 
tussen circa 1050 en circa 1250. De ‘woontorens’ zijn volgens hem gebouwd van 
circa 1225 tot circa 1450.3 De vroege torens zijn volgens Janssen gebouwd door 
kleine dynasten, feodale machthebbers die in sociaal opzicht de gelijken waren 
van bijvoorbeeld de graven van Gelre of Holland.4 Daarin verschillen zij met de 
bouwers van woontorens die vrijwel allemaal behoren tot de ministerialen en de 
lage adel zoals blijkt uit hoofdstuk 6. Tot de vroege torens kunnen onder meer 
gerekend worden:  

 

De vroege torens bouwkundig gezien  

 

Is er naast een verschil in de positie van de opdrachtgever en de datering ook 

een bouwkundig verschil tussen de torens uit de twee periodes? Zoals uit bo-

venstaande tabel blijkt, hadden de vroege torens over het algemeen een grote-

re buitenmaat dan de woontorens.9 Gemiddeld een maat van 14 meter tegen 

een maat van 10 à 12 meter bij de woontorens. Ook de muurdikte is over het 

algemeen groter dan die van woontorens. Gemiddeld 2,7 meter tegen gemid-

deld 1,5 meter bij de woontorens. Bij de vroege woontorens als Duurstede en 

Zuilen, beide gebouwd door een lid uit de familie Van Zuilen, komt nog eenzelf-

de muurdikte voor, maar bij de latere woontorens zijn de muren een stuk dun-

ner. Dat het materiaalgebruik afwijkt - vrijwel alle torens zijn opgetrokken uit 
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natuursteen - kan grotendeels worden verklaard uit het feit dat die torens zijn 

gebouwd vóór 1200, het moment van de introductie van de baksteen in Neder-

land. Opvallend is ook dat de vroege torens vaker een ronde of veelhoekige 

vorm hebben in tegenstelling tot de woontorens die vrijwel alle vierkant of 

rechthoekig zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de hoogte van de torens is slechts van enkele iets te zeggen. Didam telde 

volgens mijn reconstructie drie bouwlagen boven de kelder (4 niveaus, zie fig. 

3), Ooij drie plus een kap (5 niveaus, fig. 1) en Bronkhorst vermoedelijk drie (4 

niveaus, fig. 4).10 Het aantal bouwlagen sluit redelijk aan bij de doorsnee hoogte 

van de woontorens.  

Zeune noemt als één van de verschillen nog dat de vroege torens geen gewelf 

boven de begane grond hadden, maar een houten balklaag, terwijl de latere 

torens dat wel hadden.11 Een dergelijk onderscheid is er voor de Nederlandse 
torens niet aan te tonen omdat er in Nederland zoals gezegd vrijwel geen vroe-

ge torens over zijn.  

 

Solitair of niet?  
 
Essentieel voor de vraag of de vroege torens tot de woontorens gerekend kun-
nen worden is of de torens solitair stonden. Van een aantal torens is dit niet ze-

Figuur 2 Doorsnede over de burchtheuvel van Kessel met in de 
heuvel de restanten van de oorspronkelijke rechthoekige toren. Uit 
het onderzoek is niet duidelijk geworden of de toren solitair stond 
of omgeven was door een ringmuur. Tekening J. Ypey 1951. RCE, 
inv.nr. 2007-01532  
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ker, bijvoorbeeld bij 
Bergh of Bronkhorst. Bij 
Bergh is een archeolo-
gische waarneming tij-
dens werkzaamheden 
verricht, maar kon niet 
worden vastgesteld of de 
aangetroffen ringmuur 
rond de 13de-eeuwse 
toren tot de oorspronke-
lijke opzet behoorde. Bij 
Huissen is eveneens ar-
cheologisch onderzoek 
verricht. Bij dit onder-
zoek zijn geen resten van 
de ringmuur, bekend uit 
afbeeldingen, aange-
troffen.13 Afgaande op de 
rode kleur van deze muur 
op de afbeeldingen tegen 
een geelbruine kleur van 
de tufstenen toren, lijkt 
de ringmuur opgetrokken 
uit baksteen (fig. 5). Dit  
houdt in dat de ringmuur, 

uitgaande van een bouw-
datum van de toren -  
volgens Schut - in de 
tweede helft van de 12de 
eeuw, later moet zijn toe-
gevoegd.14 Het plateau 
waar de toren op stond 
had een doorsnede van 35 
tot 40 meter.15 Het is 
daarom niet ondenkbaar 
dat er een voorganger 
voor de ringmuur is ge-
weest. Bij Kessel is even-
eens archeologisch onder-

Figuur 3 Reconstructie van de toren van Didam op basis 

van een inventaris uit 1556. 12 Tekening auteur 2010 

Figuur 4 Kasteel Bronkhorst met in het midden op de 

achtergrond de toren waaruit het kasteel is ontstaan. 

Tekening C. Pronk 1730. RKD, inv.nr. Gld. III C6-805  
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zoek verricht maar zijn eveneens geen sporen van een ringmuur aangetroffen 
(fig. 2). Het kan zijn dat restanten van een ringmuur daar zijn verdwenen bij de 
sloop en de bouw van het nieuwe kasteel. Bij Stein, Bronkhorst, Ooij (Gld.) en 
Altena ontbreekt een archeologisch onderzoek, waardoor er over het solitair 

staan van deze torens geen uitspraak gedaan kan worden. Weliswaar zijn er 

topografische afbeeldingen uit de 17de-18de eeuw bekend van deze kastelen, 
maar deze geven geen uitsluitsel. Zo staat de toren van Ooij op deze tekeningen 
solitair, maar dat zegt niets over de oorspronkelijke toestand (fig. 1). Het ruime 
plateau waarop de toren staat laat een ommuring toe. Bij Bronkhorst staat de 
toren binnen een ommuring, maar kan uit de topografische afbeeldingen niet 
worden afgeleid of beide gelijktijdig tot stand zijn gekomen. Ook hier laat het 
ruime plateau waarop de toren staat een ringmuur in eerste fase toe.  
Van de twee torens in Valkenburg is het zeker dat zij binnen een ommuring 

stonden. Het is gezien het voorgaande niet ondenkbaar dat alle vroege torens in 

oorsprong binnen een ommuring stonden in tegenstelling tot de latere woonto-

rens.  

Vroege en late torens in Noordwest Europa  

 

In Duitsland onderscheidt Zeune, zoals hierboven gebleken is, twee periodes in 

de bouw van woontorens.16 Dat de torens uit beide periodes woontorens - 

Wohntürme - worden genoemd kan verklaard worden uit het feit dat in Duits-

land torens die als zelfstandige bouwkundige eenheid bewoonbaar zijn woonto-

rens worden genoemd, ongeacht of ze solitair staan of niet. Of de verschillen 

tussen vroege en late torens in Duitsland, afgezien van het hierboven genoemde 

verschil in overwelving van de kelder, te maken hebben met een verschil in op-

drachtgevers of functie blijkt niet uit de literatuur.  

In Groot Brittannië worden twee verschillende soorten torens onderscheiden, de 
keeps en de tower houses. Hoewel de keep gerekend kan worden tot de vroege 
torens en de tower house tot de late torens, worden keeps nog gebouwd tot in 
de 15de eeuw.17 De keep is de hoofdtoren van een groter kasteel en stond dus 
over het algemeen niet solitair. De tower houses stonden vaak wel solitair. In 
Ierland wordt ook een onderscheid gemaakt tussen de keep en de tower hou-
se.18 In beide landen ligt het bouwkundige verschil vooral in de grotere maat van  
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de keep en hebben laatstgenoemde vaak een onderverdeling per bouwlaag. 
Daarnaast staan de keeps ook hier meestal binnen een ommuring. In Vlaanderen 
en Wallonië wordt voor zover bekend geen onderscheid gemaakt tussen vroege 
en late torens. Uit de beschikbare literatuur valt op te maken dat in de meeste 
landen rondom Nederland twee periodes in de bouw van torens worden onder-
scheiden, maar dat het onderscheid hoofdzakelijk vanuit het gebouw wordt be-
naderd en niet vanuit de functie of de opdrachtgever. Daar waar iets over de 
functie wordt gezegd, wordt hoofdzakelijk verwezen naar de toren als status-
symbool.  
 

Figuur 5 De toren te Huissen op een kaart uit 1577. 
Het verschil in kleur tussen de tufstenen toren en de 
overige bebouwing doet vermoeden dat die laatste is 
opgetrokken in baksteen. GA, Toegangsnr. 0367,   
Domeinadministratie Huissen, inv.nr. 10  
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Conclusie  

 

Geconcludeerd kan worden dat er in Nederland twee periodes zijn geweest 
waarin hoofdburchten in de vorm van een toren zijn gebouwd. De torens uit de 
eerste periode, de vroege torens, zijn gebouwd door kleine dynasten, feodale 
machthebbers die in sociaal opzicht de gelijken waren van bijvoorbeeld de gra-
ven van Gelre of Holland.19 De torens uit de tweede periode zijn gebouwd door 
de lage adel of de ministerialen. Bouwkundig gezien verschillen de torens uit 
beide perioden van elkaar. De vroege torens zijn groter in maat en hebben veelal 
een afwijkende vorm ten opzichte van de woontorens: vaker rond of veelhoekig. 
Hoewel het niet van alle torens bekend is, lijkt het er toch op dat zijn vrijwel alle-
maal niet solitair stonden. Ook in dat opzicht verschillen ze dus van de woonto-
rens. Gelet op deze verschillen worden de vroege torens niet opgenomen in dit 
onderzoek en worden ze niet tot de woontorens gerekend.  
Het is goed mogelijk dat de bouwers van de woontorens de vroege torens tot 
voorbeeld hebben genomen, reden waarom bijvoorbeeld woontorens als Duur-
stede en Zuilen met hun dikke muren sterk lijken op een toren als Bronkhorst. 
Wellicht mag deze laatste gezien de uitvoering in baksteen en de late datering 
gezien worden als een overgang van vroege torens naar woontorens (fig. 6). Als 
eerste woontoren, de eerste solitaire toren op een eigen omgracht eiland, geldt 
het Gravensteen in Leiden, gebouwd rond 1200 (fig. 6).20  

Zie voor voetnoten en literatuurlijst de volgende pagina’s (red.) 

Figuur 6 Overzicht van de overgang van vroege toren naar woontoren en het 
voorkomen van verschillende vormen.  
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Voetnoten bij ‘Het ontstaan van de woontoren’: 
 

1 Olde Meierink 1997, 1.  

2 Janssen m.m.v. Hermans 1996, 32-37 en 82-96.  

3 Janssen m.m.v. Hermans 1996, 82. Deze datering komt overeen met de conclu-

sies uit onderhavig onderzoek.  

4 Janssen m.m.v. Hermans 1996, 34.  

5 Deze maat is verkregen door de kadastrale minuut met de tekeningen van 

Pronk te vergelijken.  

6 Fahne stelt in 1880 dat de toren een doorsnede had van 20 voet en dat de in-

gang 16 voet hoog lag. Zie Fahne 1880, 28. Waar hij zich op baseert is niet duide-

lijk. Een doorsnede van 20 voet, ruim 6 meter, lijkt vrij klein. Omdat in Duitsland 

in 1868 het metrieke stelsel is ingevoerd, zou het kunnen zijn dat Fahne 20 me-

ter bedoelt, wat meer realistisch zou zijn. In dat geval zou echter een entree op 

16 meter hoog weer onrealistisch zijn, maar uitgesloten is het niet. Ook Huissen 

en Stein hebben een hoog gelegen ingang. 

7 Ontleend aan de afbeelding bij Fahne 1880, 28. Fahne zegt over deze afbeel-

ding: ‘Dieser Thurm wurde 1609 abgebrochen und wahrscheinlich damals die 

flüchtige Abbildung davon genommen, welche auf der vorhergehenden Seite [p. 

28, auteur] in Holzschnitt wiedergegeben ist’. Het is niet duidelijk op welke 

‘flüchtige Abbildung’ hij zich baseert.  

8 Zie voor de reconstructie van deze maat Hermans 2006.  

9 Zie hiervoor de tabel in hoofdstuk 7.  

10 Of Bronkhorst een plat dak of een kap heeft gehad is niet duidelijk.  

11 Joachim Zeune in zijn lezing ‘Towerhouse Architecture in Southern Germany’ 

op het symposium ‘”A House Such as Thieves Will Knock At”. The Tower as Late 

Medieval Lordly Residence’ te Stirling op 19 juni 2010.  

12 AHB. inv.nr 1146, gepubliceerd bij Van Schilfgaarde 1935.  

13 Schut 2002.  

14 Schut 2002, 210.  

15 Schut 2002, 204.  

16 Joachim Zeune in zijn lezing Towerhouse Architecture in Southern Germany 

op het symposium ‘“A House Such as Thieves Will Knock At”. The Tower as Late 
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Medieval Lordly Residence’, Stirling 19 juni 2010. Zie bijvoorbeeld ook Böhme, 

Von der Dollen, Kerber et al. 1999, 61 e.v.  

17 Liddiard 2005, 59.  

18 McNeill 1997.  

19 Janssen m.m.v. Hermans 1996, 34.  

20 Daarbij zij wel opgemerkt dat deze toren niet is gebouwd door iemand van 

lage adel, maar juist van hoge adel.  
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Had het huidige Kasteel Wijchen voorlopers? 

drs. Wim Kattenberg 

 

 

De recent in de kelders van Kasteel Wijchen gevonden muurresten doen ver-
moeden dat er sprake zou kunnen zijn geweest van voorlopers van het huidige 
kasteel. In deze bijdrage zal ik proberen daar langs drie wegen enige zekerheid 
over te verkrijgen.  
 
De eerste is na te gaan welke conflictsituaties in Neder-Lotharingen1, waar Wij-
chen toen onder viel, aanleiding zouden hebben kunnen geven versterkingen op 
te werpen in Wijchen. Hoewel meerdere versterkingen genoemd zullen worden, 
gaat het in deze bijdrage om die in het hoofddorp Wijchen. De tweede weg is 
vast te stellen wat de status was van de machthebber die de heerlijkheid Wij-
chen kreeg toegewezen en het type van de daarbij behorende versterking. De 
derde gaat in op de relatie die de in Wijchen gevestigde machthebber had met 
het dorp.     

1 Zie voor de voetnoten einde artikel (red) 

Foto Eveline van Elk  
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Alles om Neder-Lotharingen 

 

 

 

De verklaring voor het mogelijk al in de elfde eeuw opwerpen van een verster-
king in Wijchen heeft alles te maken met het in de greep willen houden van 
Lotharingen, eerst door de nog Oostfrankische koningen, later de keizers van het 
Heilige Roomse Rijk.  

In 843 viel het Karolingische Rijk uiteen in drie rijken: het Midden-, Oost- en 
West-Frankische Rijk. Het was van het begin af aan zo dat het Oost- en West-
Frankische Rijk delen van het Midden-Rijk aan zich wilden trekken. Het ging 
daarbij met name om het in handen krijgen van Lotharingen, dat door de Rijn en 
de Maas zowel economisch als strategisch van grote betekenis was. Het leidde 
dan ook tot strijd tussen Oost- en West Francië.                                                                         

Het is van groot belang voor de Duitse geschiedenis dat de koning van het Oost-
Frankische Rijk Hendrik van Saksen in 925 Lotharingen wist te veroveren. Dit was 
van belang ook voor het Nederrijn-Maasgebied en daarmee ook voor Wijchen. 
Legde Hendrik I hiermee de basis voor het latere Duitse Rijk, het diende ook zijn 
dynastieke belangen. Lotharingen was nodig om als koning staande te blijven. 
Het probleem was dat het Oost-Frankische, later Duitse koningschap en nog la-
ter keizerschap niet erfelijk was.2 De koningen werden gekozen door aanvanke-
lijk vier stamhertogen. Daarom was het cruciaal voor Hendrik van Saksen dat 
daar een voor hem goedgezind vijfde stamhertogdom Lotharingen bijkwam. Uit-
eindelijk waren er zeven keurvorsten; waaronder drie kerkelijke.  
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Van deze keurvorsten ging veel invloed uit. Op verschillende wijzen hebben de 
koningen (latere keizers) getracht dit tegen te gaan. Heel zwaarwegend in dit 
opzicht is dat ze de kerk de positie gaven van Rijkskerk. Geestelijke leiders met 
name de bisschoppen kregen daarbij wereldlijke macht. Vervolgens, om het pro-
ces tegen te gaan dat vanaf het begin van het leenstelsel op gang kwam dat de 
leenmannen hun grond en rechten erfelijk gingen verklaren, werden door hen 
ministerialen of dienstmannen aangesteld.  Vooruitlopend op wat de status is 
geweest van de Van Wijchens en Van Galens, is het zo - in Weg 2 wordt daar 
dieper op ingegaan -  dat een van de standen die daarvoor in aanmerking kwa-
men de zogenaamde homines franci of konings-vrijen waren.3  Wat het ontstaan 
van de koningsvrijen betreft is het volgende van betekenis. In de zevende en 
achtste eeuw werd een langdurige strijd gevoerd tussen Franken en Friezen. Het 
Rivierengebied speelde daarin een voorname rol. De Franken maakten van dit 
gebied een militaire zone, een ducatus of mark waar getrouwen werden ge-
plaatst, de zogenaamde homines franci of koningsvrijen.4 Van Winter gaat overi-
gens ook in op een andere stand die in de Ewa wordt genoemd, die van belang 
is, zoals we later zullen zien onder Weg 2, om achter de status van de Van Wij-
chens te komen: de ingenui Franci of volvrijen, die als vrije ridders naast de ko-
ningsvrijen optraden.5 De derde strategie om staande te blijven was zoveel mo-
gelijk familie op hoge posten benoemen.  

Weg 1: Een fel omstreden gebied   
 

Lotharingen bleef in feite eeuwenlang een omstreden gebied.  De vraag is nu: 
hebben conflict- situaties in de periode 1000-1400 ertoe geleid dat Oost-
Frankische koningen, later keizers van het Heilige Roomse Rijk en nog later van 
het Duitse Rijk, grote en kleine machthebbers ingescha- keld om Lotharingen in 
de greep te houden. 
Hoewel nogmaals ook een aantal andere versterkingen op het grondgebied van 
de huidige Gemeente Wijchen wordt genoemd, gaat het hier met name om het 
hoe en waarom van de versterking in de hoofdkerk Wijchen. In deze bijdrage 
wordt ervan uitgegaan dat drie conflictsituaties daartoe aanleiding zouden heb-
ben kunnen geven. Daarbij gaat het om de strijd die ontstond rond de opvolging 
van Hendrik van Saksen ca. 940, de strijd van keizer Hendrik II tegen de toene-
mende invloed van Hamaland en Holland ca. 1020 op het gebied en de zeer ver-
gaande ambities van het aartsbisdom Keulen wat betreft het realiseren van zijn 
eigen territorium: ‘Hier in der Zeit und in der Politik des Erzbischofs Anno II ( 1056
-1075) liegen die Anfängen des späteren Kurfürstentum Köln.’6  
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Conflictsituatie 1: De strijd om opvolging      

Thankmar, de broer van Otto, de latere keizer Otto I, legde er zich niet bij neer 
dat zijn vader Hendrik van Saksen Otto aanwees als opvolger. In 938 ontbrandde 
daarover strijd. Thankmar kreeg steun van de meeste Saksische edelen. Otto 
stuurde een groot leger naar nu de stad Marsberg. Thankmar kwam om. Maar 
de strijd ging door. Relevant nu is dat de ambitieuze Wichman IV graaf van Ha-
maland, die ook invloed wilde hebben op het Rivierengebied, zich eveneens te-
gen Otto keerde. Het leidde uiteindelijk tot de slag bij Andernach, die Otto won. 
Opmerkelijk is dat Wichman IV in 1044 door Otto toch in genade werd aangeno-
men. Hij kreeg zelfs de burcht op de Elterberg, waarin hij een abdij vestigde.7 
Waar het nu om gaat, is dat Otto I toen al aan in het Rivierengebied aanwezige 
lokale machthebbers - dat zouden koningsvrijen kunnen zijn geweest - gevraagd 
zou kunnen hebben om hem te steunen tegen Hamaland. Dat is destijds niet 
gebeurd. Kennelijk zag Otto I Hamaland nog niet als groot gevaar, wat later, 
waar de tweede conflictsituatie over gaat, wel het geval is. Otto I benoemde 
overigens wel zijn broer Bruno, aartsbisschop van Keulen, tot hertog over Lotha-
ringen, de derde strategie - reeds aangegeven - om als centraal vorst staande te 
blijven.   
      

Conflictsituatie 2: Keizer Hendrik II in het nauw  

Een tweede belangrijk conflict ontstond als gevolg van de toch verdergaande 
territoriale ambities van de graafschappen Hamaland en Holland. De laatste 
Ottoonse keizer Hendrik II (ca.1020) greep in. Hij greep de moord, die het zeer 
ambitieuze gravenechtpaar van Hamaland  Adela en Balderik pleegde op Wich-
man van Vreden, aan om de groeiende macht van Hamaland te breken. De 
moord werd gepleegd om de prefektuur, het hoogste militaire ambt in Neder-
Lotha ringen. Op de Rijksdag van Nijmegen 1018 werden al de bezittingen en 
rechten van Balderik en Adela geconfisceerd. Daar won de keizer. Maar een gro-
te afgang werd het optreden tegen Dirk III van Holland. Om de territoriale ambi-
ties van deze graaf tegen de gaan, trok de keizer met een groot leger naar Hol-
land, maar werd verslagen bij Vlaardingen 1018. 

Het moge duidelijk zijn dat deze keizer toen steun zocht. In 1024 beleende hij 
het bisdom Utrecht met grote delen van het Rivierengebied; onder andere de 
oude gouw Teisterbant. De bisschop op zijn beurt beleende de opkomende graaf 
van Gelre met Teisterbant en het Land tussen Maas en Waal. Dit werd bevestigd 
door Keizer Hendrik III in 1053.8 
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Dit nu leidde ook tot het inzetten van lokale machthebbers. De schenking van 
gronden in het Batenburgse aan de Utrechtse St. Maartenkerk in 1080 doet ver-
moeden dat de heerlijkheid Batenburg plus de motteversterking ontstaan zijn op 
initiatief van het bisdom Utrecht. In de Utrechtse oorkonde die gaat over de 
schenking worden drie heren van Batenburg genoemd. Het bisdom moet in die 
periode gronden hebben verkregen in het Balgoyse. Het bisdom geeft die over 
aan het Kapittel van St.Jan. De proost daarvan wordt de eerste heer van Balgoy 
en het aangrenzende Keent.     

Bij Wijchen is er sprake geweest van een rechtstreeks ingrijpen van de keizer. 
Wijchen werd rijksleen.9 Bij de Weg 2 die gaat over de status van de machtheb-
ber en het daarbij behorende type versterking wordt daar dieper op ingegaan.  
 

Conflictsituatie 3: De ambities van het aartsbisdom Keulen. 

Het gaat hierbij niet zozeer om een directe conflictsiuatie, maar wel om het ge-
geven dat de keizers de territoriale ambities van Keulen in de gaten hielden. Keu-
len was hun toeverlaat, maar toch. Ondanks die twijfel kreeg Keulen de toestem-
ming heerlijkheden plus versterking ca.1100 te stichten op het grondgebied van 
de huidige Gemeente Wijchen. Daarbij gaat het om Leur en Herrnen.  

 

t 

        Kaart Ligging Kasteel aan de Elst.   L.M.Flokstra RAAParch 
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Weg  2:  Status en type versterking.  

 
Het is zinvol te achterhalen wat de adellijke status was van de Van Wijchens en 
hun opvolgers de Van Galens. Om met de Van Galens te beginnen. Van Winter10 

deelt hen in bij de ministerialen van het Kwartier Nijmegen. Van oorsprong wa-
ren het Kleefse ministerialen, zij worden op den duur opgenomen in de Gelderse 
adel. Zij zijn, omdat ze via de Van Malbergens verwant waren aan de Van Wij-
chens, als hun opvolgers naar Wijchen gekomen. ‘’ Es is möglich, dasz die Burg 
mit daran klebenden Gerechtsamen von den v.Wychen an die Malbergs 
(vgl.Schalunen-burg) und vondenen durch Heirat an die v.Galen fiel“.11 De  ach-
tergrond  van de Van Wijchens is waarschijnlijk anders dan die van de Van Ga-
lens. De Van Wijchens zullen behoord hebben, zoalseerder aangegeven, tot de 
ingenui franci, de volvrijen, die eerder dan de ministerialen gerekend worden tot 
de nobiles (adel). Het bewijs daarvoor is dat in 1145 Godefridus van Wijchen een 
van de getuigen was voor de toen nog koning Koenraad II in Utrecht in een ge-
schil tussen het bisdom en Holland over Westergo, waar de koning ten gunste 
van het bisdom over besliste.12  Van Winter rekent ze tot de adel.   

Van belang is nu dat beide geslachten behoren tot de lage adel wat gevolgen 
heeft voor de versterking die zij mochten bouwen. In dat opzicht is Hermans 
vermeldenswaard. Hij stelt: ‘’ Geconcludeerd kan worden dat er in Nederland 
twee perioden zijn geweest waarin hoofdburchten in de vorm van een toren zijn 
gebouwd”.13 In de eerste perdiode worden ze gebouwd door kleine dynasten. Ze 
zijn groot van formaat en hebben dikke muren. In de tweede periode worden 
naar dat voorbeeld door de lage adel bescheidener torens gebouwd. Hermans 
baseert zich overigens wat de periodisering betreft op Janssen. Van hem nemen 
we, vanwege de vroege datering begin elfde eeuw, het voorbeeld over van de 
burcht Holtrop bij Bergheim  (Duitsland): ‘’Hierbij zien wij een geleidelijke ont-
wikkeling van een houten toren met leemen vakwerkwanden naar een volledig in 
steen uitgevoerde toren’’.14 Van belang is ook wat Janssen stelt over de ontwik-
keling van toren tot burcht: “Uit dit eenvoudige kasteeltype - de woontoren en de 
wat gecompliceerder variant, de zaaltoren - ontwikkelde zich bij de lage adel in 
de loop van de 14e eeuw het compacte zaaltoren-kasteel’’.15 

Het is goed hier de visie van het Monumenten Advies Bureau te vermelden, om-
dat in haar Bouw-historisch onderzoek wordt gesteld dat een dergelijke ontwik-
keling niet ongebruikelijk is, maar het Bureau zet, in afwijking van Kattenberg, 
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vraagtekens of dat in Wijchen al in de veertiende eeuw gebeurde: “Een opzet 
met een stenen zaaltoren met ringmuur (rechthoekig) met een weergang op bo-
gen en een aangebouwde tweede, meer vierkante toren is in die periode niet 
ongebruikelijk. Door kasteeldeskundigen worden dergelijke kastelen omschreven 
als compacte zaaltorenkastelen”.16 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weg 3: Machthebber en dorp? 

 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is relevant dat Europa economisch, al 
begonnen in de Late Romeinse Rijk, nog eeuwen gevangen zat in een netwerk 
van zelfvoorzienende domeinen. Het bleef nog lang agrarisch. Daar paste het 
politieke systeem zich op aan. Een lokale heer was namelijk in staat een domein 
te beheren. Er omheen ontstond daarom het feodale stelsel, omdat de eed van 
trouw (feodum) van rijks- tot op lokaal nivo het bindmiddel was om de zaak bij 
elkaar te houden. Het grootste gedeelte van de boeren werd overigens wel horig 
gemaakt.17 Wijchen maakte ook deze ontwikkeling door. Op initiatief van de 
Duitse keizer ontstond daar in de elfde eeuw een domein. Een van de verklarin-
gen voor de naam Wijchen is Wig (hof) hene (omheining): omheinde hof of do-
mein. Een bewijs dat Wijchen zich zo ontwikkeld kan hebben is het archeologisch 
onderzoek op de Oostflank een paar jaar geleden.18 Het is aannemelijk dat de 
Eerste heren van Wijchen, die zich naar het dorp dat zich daar ontwikkelde Van 
Wijchen zijn gaan noemen, het houten kerkje hebben versteend. De tufstenen 
toren is daar nog van over. De kerk is nu gewijd aan Antonius Abt. Het archeolo-
gisch onderzoek leverde de resten van een dorp op aan de Oosterweg dat ver-

 Kasteel Middelburg 1290, H.L.Janssen 
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bonden was met de kerk. Een karrespoor is het bewijs.  

Een ander bewijs wat betreft invloed van de Van Wijchens is het groot aantal 
ijzeroventjes bij het dorp. Zoals elders, bijvoorbeeld bij de graven van Hamaland 
in Zeddam, zal een van de overwegingen van de Van Wijchens zijn geweest om 
zich in Wijchen te vestigen de mogelijkheid voor ijzerproductie. IJzeroer was 
vlakbij te verkrijgen bij de Maas.                     

 

 
Dorp met ijzeroventjes en Karrespoor naar kerk VUhbs 

 
 

Conclusie  

 
Het is op grond van het voorgaande, zij het gedurfd, wat de ontwikkeling van het 
kasteel in Wijchen betreft tot de volgende conclusie te komen. In een bocht van 
de komafwateringsgeul de Elst19 werd begin elfde eeuw de opdracht door keizer 
Hendrik II aan een familie, die zich naar het dan al bestaande dorp Wijchen Van 
Wijchen ging noemen, gegeven een domein te ontwikkelen en ter bescherming 
daarvan een houten toren te bouwen. De in oorsprong hof of domein ontwikkel-
de zich, omdat de heren steeds meer rechten kregen, tot een heerlijkheid. De nu 
in de kelder van het kasteel teruggevonden muurresten, die teruggaan naar eind 
dertiende- of begin veertiende eeuw, geven aan dat de oorspronkelijk houten 
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toren toen is versteend. We nemen wat de toren betreft wel aan dat die van 
begin af aan een zaaltoren is geweest. Hoewel van lage adel moesten de Van 
Wijchens daar de keizer of leden van zijn gevolg kunnen ontvangen. Een zaal-
toren heeft verdiepingen en een ervan is een ontvangst- of ridderzaal. De Van 
Galens, die langs familielijnen de heerlijkheid ca. 1360 overnemen, bouwen de 
versterking uit tot een compact zaaltoren kasteel en poorttoren, ringmuur en 
kleine binnenplaats.  Het gaat in Wijchen wat het compact zaaltorenkasteel be-
treft om de  complexe variant met een zaal. 
 
De eindconclusie: er is in deze bijdrage geprobeerd argumenten aan te voeren 
voor het mogelijke bestaan van voorlopers van het huidige kasteel. De eerste 
voorloper was een versterking met een in de dertiende eeuw versteende woon-
toren. Deze versterking werd in de veertiende eeuw uitgebreid tot een compact 
zaaltorenkasteel. De eerste werd gebouwd door de Van Wijchens, de tweede 
door de Van Galens. 
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Van de Directie 

Een kijkje binnen de kasteelmuren  

 

Stand van zaken betreffende de restauratie, renovatie 
en herinrichting van Kasteel Wijchen  
  
Museum Kasteel Wijchen heeft een prachtige locatie 

met een grotendeels archeologische collectie. Wij wer-

ken er hard aan om die collectie aansprekend te maken 

voor een breed publiek.  

Maar hoe wordt het verhaal van een scherf een opwindende vondst en geeft 

diezelfde scherf een blik op het alledaagse leven op die plek? Hoe wekken wij de 

magie, de bijzondere sfeer van het kasteel op zo’n manier tot leven dat het alle-

daagse kasteelleven invoelbaar wordt? Kortom: hoe kan een avontuurlijke ken-

nismaking met het kasteel en de collectie van het museum bijdragen aan de 

identiteit van bezoekers uit de regio? Het zijn dit soort vragen die ons leidden 

naar de herinrichtingsplannen die we hebben gemaakt.  

We willen onze positie in de samenleving versterken en uitgroeien tot het cul-

tuurhistorisch centrum op het gebied van erfgoed van Wijchen en omgeving. 

Daarom kiezen we voor een niet-alledaags museumconcept, waarbij de relatie 

tussen het landschap en de historie van het kasteel op een prikkelende manier 

zal worden gepresenteerd.  

Het idee is om het gehele museum stijlvol en tijdloos vorm te geven als ontdek- 

en beleefmuseum, waarin met name de vaste presentatie op de tweede verdie-

ping verrast. De ‘magie’ van het kasteel moet meer haar werk gaan doen. De 

scenografie sluit daarmee aan op het karakter van het kasteel. Dit zorgt ervoor 

dat de vaste opstelling voortdurend interessant blijft, want bezoekers van een 

tijdelijke expositie worden verleid om ook telkens de vaste opstelling te gaan 

bekijken.  

 

Voor het tot stand komen van de plannen hebben wij gebruik gemaakt van de 

inbreng en ideeën van onze 80 vrijwilligers en van de reacties van een flink aan-

tal regiobewoners en organisaties. Ook de Vriendenstichting heeft positief gere-

Rylana Seelen 



 27 

 

ageerd op de plannen en Wim Kattenberg is actief betrokken bij de inhoudelijke 

invulling hiervan. Allemaal staan wij garant voor het verlevendigen van ons cul-

tureel erfgoed. Dit is dan ook positief ontvangen door de Gemeente Wijchen en 

de Provincie Gelderland die de kasteelrenovatie - de aanleiding van het project - 

(financieel) ondersteunen.  

  

De werkzaamheden betreffen drie onderwerpen:  

1. De herinrichting van het museum;  

2. Investeringen in de beleving van het rijksmonument Kasteel Wijchen 

(denk aan de kelders, de toren en de kapel);  

3. De noodzakelijke herstelactiviteiten aan het gebouw (de daadwerkelijke 

renovatie en restauratie).  

De investering gedaan door het museum en de bijdrage van verschillende fond-

sen tezamen, ondersteunen het bijzondere verhaal van Emilia van Nassau en het 

behoud en de beleving van het kasteel als geheel.   

  

Een impressie  

  

Als alles verloopt volgens verwachting en bijzondere omstandigheden geen roet 

in het eten gooien, zal het kasteel in de kerstvakantie geopend gaan worden 

voor publiek. Bij binnenkomst loopt u dan als eerste de bijzondere binnenplaats 

op. De museumbalie, winkel en (klein) horecapunt ziet u meteen bij binnen-

komst. Zij zullen bemenst worden door vrijwilligers van het museum en de lokale 

VVV. De historische binnenplaats, overdekt door een acht meter hoog glazen 

dak, biedt veel praktische voordelen, maar wordt door u als bezoeker ervaren 

zoals het oorspronkelijk bedoeld is: een buitenruimte.   

Aanliggende ruimtes zijn de Emiliazaal (raadszaal), Van Bronckhorstkamer 

(trouwkamer) en De Kempenaerkamer (B&W-kamer). De ruimtes worden op-

nieuw ingericht en in de oorspronkelijke historie geplaatst. Deze ruimtes zijn 

toegankelijk tijdens de te boeken rondleidingen en dragen bij aan de totale bele-

ving van het kasteel, maar maken verder geen deel uit van de te presenteren 

museumcollectie.  
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Op de plek van het huidige museum (zolderverdieping) ziet u straks de wisselten-

toonstellingen en de presentatie van de vaste (archeologische) collectie. Deze 

omvat de ontstaansgeschiedenis vanaf het mesolithicum tot de achttiende 

eeuw. De presentatie is chronologisch opgebouwd en wordt aangevuld met klei-

ne interactieve werktuigen. Eyecatcher is de historische Frankische boerderij die 

over de hele lengte van de entresol in de ruimte ‘hangt’.  

Hierna bezoekt u de kasteeltoren die uit 

meerdere etages bestaat en het verhaal van 

de bouw vertelt. Op iedere etage staat een 

kasteelmaquette die de bouwgeschiedenis 

toont in de verschillende periodes. Op de 

bovenste etage staat een ‘periscoop’ met 

daarin een webcam die is verbonden met een 

camera op de torentrans. U kunt rondkijken 

over het dorp en de (kastelen van weleer in 

de) omgeving.  

 

 

Het souterrain (kelder) van het kasteel is eindelijk toegankelijk gemaakt voor 

publiek! Hier voelt u het meest de sfeer van de oude burcht met de tongewel-

ven, de gemetselde mu-

ren, de smalle raampjes en 

de resten van de voormali-

ge kasteelkeuken. Het sou-

terrain is één van de weini-

ge plekken in het kasteel 

die de brand van 1906 

hebben doorstaan en waar 

de oudste geschiedenis 

nog afleesbaar is. De vloe-

ren zijn verdiept, zodat 

een circuit door het sou-

terrain is ontstaan waar-

langs bezoekers worden geleid, ook rolstoelgebruikers. Door de historische af-

werking van het souterrain te herstellen en de nieuwe toevoegingen in contrast 

Kelder vensters keuken 

Impressie toren 
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vorm te geven ontstaat een interessante wisselwerking en gelaagdheid, waar-

door de geschiedenis van het kasteel 

eindelijk zichtbaar wordt. De presenta-

tie is theatraal en de bijzondere kas-

teelbewoners komen aan bod. In no-

vember jl. is een fantastische en on-

verwachtse archeologische ontdekking 

gedaan: een zeven meter lange histo-

rische muur uit de veertiende eeuw en 

een tweede zeventiende-eeuwse wa-

terput zijn blootgelegd. Op moment 

van schrijven vindt het archeologisch 

onderzoek nog plaats, maar de geheimen die zich prijs (gaan) geven kunt u uiter-

aard bewonderen in de kelders van het kasteel.  

  

De kapel op de eerste verdieping is - net als de kelders - een plek waar u het 

meest dicht bij de geschiedenis komt. De kapel is hersteld in haar oude luister. 

Hier is de aanwezigheid van een soms wanhopige Emilia goed voor te stellen, 

troost zoekend in gebed, starend over de velden rond het kasteel door de glas-in

-loodraampjes...   

  

Naast de kapel ligt een educatieve ruimte, de ‘ridderzaal’. Een multifunctionele 

zeventiende-eeuwse stijlkamer met ontdekkabinetten. Scholen en groepen wor-

den hier ontvangen. Ook wordt deze ruimte ingezet en gebruikt tijdens museum-

activiteiten. Leuk voor een bezoek met de (klein)kinderen in de schoolvakanties!  

Ik hoop u in 2022 te verwelkomen in een prachtig gerenoveerd kasteel en ver-

nieuwd museum. De trots van Wijchen weer in ere hersteld en samen met ande-

re beeldbepalende elementen in het centrum - De Oude Molen, de Antonius Abt

-kerk, ‘t Laantje en enkele klassieke panden - hét historische visitekaartje van 

Wijchen.  

 

Met vriendelijke groet,  

Rylana Seelen, Directeur Museum Kasteel Wijchen . 

 

Kelder waterput 
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Van de Conservator 

Baardig steengoed 

Een van de leukste archeologische objecten uit onze 

collectie betreft de z.g. “baardmankruiken”. Telkens als 

ik de vitrine met deze voorwerpen schoonmaak, kan ik 

een glimlach niet onderdrukken bij het aanschouwen 

van hun gezichtsuitdrukking. 

 

Ik krijg ook regelmatig vragen van bezoekers over de betekenis van die gezichten 

op deze kruiken van steengoed. 

Baardmankruiken zijn genoemd naar het bebaarde gezicht op de hals van de 

kruik. In vroeger eeuwen waren ze zeer populair, vooral als bierkruik. Dit blijkt 

onder meer uit de vele archeologische vondsten en uit afbeeldingen op 16e en 

17e eeuwse schilderijen met taferelen van feesten en maaltijden. 

Deze steengoed kruiken komen uit de bekende Rijnlandse productieplaatsen 

Keulen, Frechen, Siegburg en Aken.  

Elk productiecentrum vervaardigde een bepaald type kruik, die qua vorm en 

decoratie kon verschillen. De kruik was in die tijd een belangrijk exportartikel, 

ook naar ons land.1 

De betekenis die werd toegeschreven aan het gezicht op de hals van de kruik 

heeft door de eeuwen heen gewisseld. We kennen bijvoorbeeld de beeltenis van 

de Spaanse landvoogd hertog van Alva, van keizer Karel de Grote en Christus, 

maar ook van zogenaamde “wilde mannen” met woeste koppen, als scherts 

tegen drankmisbruik en tegen de katholieke bisschoppen, ten tijde van de Refor-

matie. 

 

1 Steengoed is gemaakt van een kleisoort die tegen hogere temperaturen bestand is (ca 
1200-1300ºC), waarbij het versintert en daardoor ondoordringbaar voor de meeste vloei-
stoffen wordt. Het is ook goed bestand tegen zuren. Gewoon aardewerk is klei, gebakken 
tussen 800 en 1100 ºC, waarbij geen versintering of verglazing optreedt. Het is dus po-
reus en derhalve minder geschikt voor vloeistoffen. 

Drs. Ben Teubner 
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De gezichten op de 

baardmankruiken 

werden gemaakt 

met een mal, die 

werd aangebracht 

op de hals van de 

kan tegenover het 

oor. De intensiteit 

van baard, snor, 

wenkbrauwen en 

expressie van ogen 

kan hierbij sterk 

variëren. Verder werden vaak decoraties op de buik aangebracht, zoals acan-

thusblaadjes en medaillons.  

Bijgeloof in de 16e en 17e eeuw 

Bij archeologische opgravingen in Engeland zijn baardmankruiken met een wel 

zeer opvallende inhoud gevonden: witch-bottles, afgesloten met een kurk of 

loden stop. Daarin vond men urine, menselijk haar en nagelknipsels. Ook kope-

ren naalden, ijzeren spijkers en gebogen spelden. Deze heksenflessen werden 

gebruikt om hekserij te bezweren: hetzij door de fles in het vuur te verhitten, 

hetzij door deze te begraven of weg te gooien. Dat staat beschreven in een 17e 

eeuwse Engelse publicatie.2 In Nederland en Duitsland waren in vroeger stadium 

al voorbeelden bekend van het begraven van potten en kruiken onder drempels 

of haarden en de daarmee verbonden magie.  

Witte wieven in het veen 

In noordoost Nederland zijn diverse baardmankruiken gevonden die in veen-
grond begraven waren. Tijdens de Middeleeuwen was het veen dè plek waar 
witte wieven huisden.3  

2 R. Merifield, “Witch bottles and magical jugs”, Folk-lore, ? 1965, p. 195-207. 
3 H. de Waardt, Toverij en samenleving, Holland 1500-1800, Rotterdam 1991.  

 

                      Baardmannen  (foto Aad Hendriks, Nijmegen ) 
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Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of er een verband gelegd kan worden 
tussen deze plek des onheils (veengrond) en de aanwezigheid van baardman-
kruiken als middel tegen toverij. Vooral het type baardmankruik uit Frechen 
blijkt uitverkoren te zijn om als heksenfles te dienen: uitwaaierende baard, rech-
te snor, ogen met pupillen, geprononceerde wenkbrauwen en op de buik een 
medaillon gevuld met rozet.4 

Ben Teubner, conservator Museum Kasteel Wijchen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 V. van Vilsteren, Bij rituelen en toverij, Het secundair gebruik van steengoed, In: Vormen 
uit vuur nr. 198,  2007/2-3,  p. 69-73. 

Heksenkan 
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Van de museumclub 

Ook de Museumclub Wijchen is door de coronamaatregelen helaas in een 

soort winterslaap beland. Ons laatste bezoek aan een museum was eind sep-

tember toen de reis naar Zutphen ging, een aan te bevelen bestemming voor 

iedereen die een dagje op stap wil gaan.  

Zutphen is namelijk vanuit Wijchen gemakkelijk met de Sprinter te bereiken, je 

hoeft nergens over te stappen. Maar vooral ook omdat deze Hanzestad een zeer 

gezellig oud centrum heeft en een paar boeiende musea die vlak naast elkaar 

liggen bij en in het 17e-eeuwse stadspaleis het Hof van Heeckeren aan Zutphens 

oudste plein, het ’s Gravenhof.  

De Geschiedenis van Zutphen wordt getoond in het Stedelijk Museum Zutphen, 

vanaf de bronstijd (onderin de gewelven) via de verwoestingen door de Vi-

kingers, de Frankische tijd en het Graafschap en latere Hertogdom Gelre tot aan 

de gegoede burgers uit de Hanzetijd en het vergissingsbombardement in de 

Tweede Wereldoorlog. Evenals het centrum van Nijmegen werd ook het cen-

trum van Zutphen door een bombardement van de geallieerden verwoest (op 14 

oktober 1944). Een bewogen geschiedenis van een stad waarop bijna alle be-

langrijke gebeurtenissen uit onze nationale geschiedenis hun stempel hebben 

gedrukt. Een stadswandeling (op eigen gelegenheid of onder begeleiding van 

een gids) maakt deze nog meer aanschouwelijk.  

 

 

 

 

 

Stadspoort met 

Walburgiskerk 
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Een heel andere sfeer ademt het Museum Henriette Polak, een overzichtelijk 

klein museum met een verrassende collectie beeldende kunst uit de vorige 

eeuw. Henriette Polak was een rijke Joodse weduwe die tijdens de laatste oor-

logsjaren zat ondergedoken. Een zaal in het museum laat haar indrukwekkende 

levensgeschiedenis zien. Zij is onder meer (mede-)oprichtster van het Humanis-

tisch Verbond en het Rosa Spierhuis (een tehuis voor bejaarde kunstenaars en 

intellectuelen).   

Het museum toont vooral Nederlandse figuratieve kunst van o.a. Kees Verwey, 

Charlotte van Pallandt, Wim Oepts, Arie Schippers en Wendelien Schönfeld. Het 

verzamelen van deze collectie was, mede op initiatief van de schilder Joop Sjolle-

ma, bedoeld als een reactie op de overheersende trend van surrealisme en ab-

stracte en conceptuele kunst. Het museum wil het vakmanschap uit de academi-

sche traditie laten zien. Een speels onderdeel in het museum is een aanraak-

scherm waarmee je je eigen kunstselectie op de wand kunt projecteren (leuk!).  

Kortom, Zutphen biedt veel variatie en een bezoek aan deze Gelderse stad kan ik 

van harte aanbevelen zodra het weer kan.    

Annelies Jacobs 

 

‘Charlotte van Pallandt’ 
 
 Kees Verwey, 1964 
 
 c/o Pictoright Amsterdam 2021  
 
 Museum Henriette Polak 
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De Tuun 

7 februari 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En of het hier gesneeuwd heeft 

Eerste sneeuw. Ja, eerste sneeuw, 
maar wie heeft ogen voor de laatste, 
de laatste sneeuwpop, het smelten 

van de voeten, wie let daarop? 
 

Zo gaat het ook met pijn. 
Je voelt het onbarmhartige 
begin maar het verdwijnen 

maak je op uit het verdwenen zijn. 
 

Judith Herzberg 
(uit: 'Bijvangst', 1999)  
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De moeite waard 

Wandel– en fietsroutes 

 
Wandelroutes 

  
Hernen-Bergharen, met veel histori-
sche  informatie 
 
Startpunt: Kasteel Hernen 
 
 
 
 
Te vinden op onze Vriendenwebsite:  
 
https://vriendenmuseumkasteelwijchen.nl/excursies/ 
 

0-0-0-0-0-0-0 
 
Vesting ‘t Genneperhuis:  ‘Waar de Niers langs kronkelwegen’.  
 
‘t Genneperhuis is een vesting gele- 
gen bij de samenloop Maas-Niers en  
van belang door de rol in Middel- 
eeuwen en 80-jarige oorlog. 
 
De route is ongeveer 5 km lang.  
Op deze route o.a. Museum Het Petershuis 
in Gennep.  
 
U vindt een routekaart van deze en andere wandeltochten op de website van 
Vesting ’t Genneperhuis: 
 
https://www.visitnoordlimburg.nl/nl/vesting-t-genneperhuis 

Kasteel Hernen, foto J. Wennips 

Boerderij ijzertijd Het Petershuis 
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Fietsroute 

 
Cisterciënzers: 
Leur-Woezik-Overasselt-Nederasselt-
Leur 
 
Startpunt: Bakhuis Leur, centrum Leur 
 
 
 
Te vinden op onze Vriendenwebsite: 
https://vriendenmuseumkasteelwijchen.nl/excursies/ 
 

0-0-0-0-0-0-0 
 
 

 

Bakhuis Leur 
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Weiland achter de Blije Dries, Wijchen 7 februari 2021 (foto red.) 

En óf het hier gesneeuwd heeft... 

 



 

 

 

 

‘Het is weer als nieuw!’ sprak hij. ‘En het aardige is dat het toch 

helemaal oud is.’ 

(Uit: Geld speelt geen rol, Marten Toonder, 1968) 


