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Verantwoording 
De stichting Vrienden Museum Kasteel 
Wijchen zet zich in om de prehistorie en 
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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.  

Kopij of reakties voor de Nieuwsbrief 
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Kenau Simonsdochter Hasselaer (1526—1588) was scheeps-

bouwster en houthandelares. Ze werd bekend door de le-

gende over haar verzet bij de verdediging van Haarlem tij-

dens de Tachtigjarige Oorlog. 

Schilder: anoniem; bron: Wikipedia 
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Beste Vrienden, 

Deze Nieuwsbrief is natuurlijk op de eerste plaats gewijd aan de najaarstentoon-
stelling van ons museum. Het thema daarvan is de positie en de kracht van vrou-
wen—zowel arm als rijk - in de late Middeleeuwen. Deze tentoonstelling wordt 
georganiseerd in samenwerking met Het Gebroeders van Lymborch Huis te Nij-
megen en wordt geopend op 19 november 2022. 

Omdat de Vrienden op 20 november 2022 een symposium houden over de ont-
wikkeling van kastelen in het tijdvak 1000—1500 treft u tevens alvast twee bij-
dragen over dit onderwerp aan: 1. Middeleeuws kastelenlandschap Oversticht, 
een nieuwsbericht uit oktober 2020 over het werk van dr. Diana Spiekhout, con-
servator van  het Fries Museum en 2. het artikel Woontorens in Nederland van 
de hand van dr. Taco Hermans, specialist cultureel erfgoed met expertise op het 
gebied van kastelen en buitenplaatsen. Mevrouw Spiekhout en de heer Hermans 
zullen ieder een lezing verzorgen op ons symposium.   

Het verbindende element tussen beide thema’s is een andere benadering ervan 
op grond van nieuwe methoden van onderzoek dankzij zowel voortschrijdende 
technologische ontwikkelingen als veranderende culturele inzichten: verdwenen 
werelden worden herontdekt vanuit de lucht, via DNA-onderzoek, internettoe-
gang tot archieven etc.  

Robin Jansen, projectleider van de expositie “Wijvenwereld, een verrassende kijk 
op vrouwen in de late middeleeuwen”, benadrukt hoe het moderne historische 
onderzoek zich het laatste decennium steeds sterker richt op het leven en de rol 
van vrouwen in vroeger tijden. Hij belicht in zijn bijdrage vooral de late middel-
eeuwen.  

Wim Kattenberg beschrijft drie sterke middeleeuwse vrouwen, één uit elke van 
de ruwweg drie sociaal-maatschappelijke lagen. 

Met veel plezier kunnen we u melden dat m.i.v. deze editie van de Nieuwsbrief 
de vaste rubriek ‘Van de Conservator’ van Ben Teubner wordt overgenomen 
door diens opvolgster Justa Vuister. Op onze website schitteren zodoende naast 
Ben’s Beauty’s binnenkort ook Justa’s Juweeltjes. In haar eerste bijdrage be-
schrijft zij enkele bijzondere vondsten enige tijd geleden gedaan bij riolerings-
werkzaamheden in Batenburg. 

In de wellicht eenmalige rubriek Uit de Oude Doos leest u welke bijzondere 
vondst eveneens vrij recent werd gedaan bij rioleringswerkzamheden in Woezik. 

In haar rubriek Van de Directie vertelt Rylana Seelen u hoe o.a. duurzaamheid 
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een van de leidinggevende factoren was bij de renovatie van het kasteel. 

Ook is er natuurlijk de rubriek ‘Museumclub Wijchen’ van Annelies Jacobs, die 
evenals Robin Jansen en Wim Kattenberg het voorrecht, ook in de kunstwereld, 
benoemt dat geboorte in een geprivilegieerd mileu met zich brengt.  

Van De Tuun moeten we helaas afscheid nemen, maar naar wij hopen niet voor-
goed! 

Resten ons nog twee huishoudelijke mededelingen. 

1. De jaarlijkse contributie voor de Vrienden is met ingang van 1 januari 2023 
vastgesteld op € 20 voor enkelingen en € 25 voor stellen of gezinnen. U ontvangt  
voor dit lidmaatschap o.a. gratis toegang tot Museum Kasteel Wijchen, publica-
ties, twee maal jaarlijks deze nieuwsbrief, uitnodigingen voor excursies, toegang 
tot vriendenbezoekdagen van andere museumvriendenclubs (zie p. 5) en uiter-
aard onderhouden we de website voor u. Daar vindt u ook onze doelstellingen 
keurig op een rij: https://vriendenmuseumkasteelwijchen.nl/doelstellingen/ 

2. We hebben u en onszelf via website en nieuwsbrief vorig jaar nogal vermoeid 
met de vermeende noodzaak van een ledenvergadering. Dit i.v.m. de bestuurlij-
ke verantwoording aangaande onze financiële handel en wandel, waartoe een 
wettelijk verplichte ledenvergadering moest worden belegd. Dit was ook mooi 
en goed, alleen hebben wij helemaal geen leden, ontdekte het anders zo alerte 
bestuur op de valreep. Wij zijn een stichting en wij zijn een vriendenclub, maar 
geen vereniging-met-leden. Wel dienen wij m.i.v. vorig jaar een kascommissie 
alle financiële gegevens te laten controleren, zodat het bestuur de penning-
meester décharge kan verlenen. Dat is dan ook correct gebeurd.  

We wensen u veel leesgenoegen! 

          Redactie 

Tip: Oktober is de Maand van de Geschiedenis. In 2022 staat het thema Wat een 

ramp! centraal. Op zondag 16 oktober organiseert Museum Kasteel Wijchen een 

lezing over de Sinterklaasbrand van 1906 in Kasteel Wijchen. Lees hier meer: 

https://www.museumwijchen.nl/activiteiten/lezing-de-sinterklaasbrand-van-

1906/  

  

 

 

De illustratie op het voorblad  is een uitsnede uit een schilderij van Pieter Brueghel de 

Oude en toont drie ‘sweelsters’, boerenvrouwen in de weer tijdens het hooien. De 

kleine illustraties in deze nieuwsbrief zijn uitsnedes uit werk van de Gebroeders van 

Lymborch. 

https://www.maandvandegeschiedenis.nl/
https://www.museumwijchen.nl/activiteiten/lezing-de-sinterklaasbrand-van-1906/
https://www.museumwijchen.nl/activiteiten/lezing-de-sinterklaasbrand-van-1906/
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Vriendenbezoekdagen 

 

Onze Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen is lid van de Nederlandse Fe-
deratie Vrienden van Musea (NFVM)  
 
De bij de NFVM aangesloten Vriendenorganisaties organiseren samen met hun 
museum weer vriendenbezoekdagen, dus niet alleen voor de besturen maar ook 
voor u, de ECHTE vrienden. 
 
Voor informatie en programma kijk op: 

 https://www.nfvm.nl/vriendenbezoekdagen/   

U vindt daar de musea - met de data en de resp. emailadressen voor uw aanmel-

ding - waar u van harte welkom bent, gratis met Museumkaart of via de gebrui-

kelijke entree.  

Graag wel aanmelden door een mail te sturen naar genoemd mailadres. 

Marianne Bakker 

Detail maand april  

Gebr. V. Lymborch 

https://www.nfvm.nl/vriendenbezoekdagen/
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Van de Bestuurstafel 

Het is van belang mee te delen dat de Statuten van de Stichting gewijzigd 

moesten worden. Dat had te maken met scherpere eisen die gesteld worden 

aan bestuurders als rechtspersoon. 

Deze eisen kwamen voort uit de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtsperso-

nen (WBTR) en de nieuwe verplichte UBO (Ultimate Beneficial Owners) registra-

tie bij de Kamer van Koophandel wat betreft bestuurders van Stichtingen of Ver-

enigen. Wijziging was ook nodig als gevolg van het als Stichting willen verkrijgen 

van de culturele ANBI-status van de Belastingdienst. 

Ter nadere toelichting: de nieuwe WBTR voorziet in vijf maatregelen om de kwa-

liteit van Bestuur en toezicht op Stichtingen en Verenigingen te verbeteren. Een 

van de maatregelen is - en dat gaat best ver - dat een rechter bij een conflict 

meer beoordelingsvrijheid heeft een bestuurder te ontslaan. De UB0-registratie 

is erop gericht inzichtelijker te maken wie van de bestuurders financieel belang 

zouden kunnen hebben bij een organisatie, om misbruik te voorkomen. 

Wij willen graag de culturele ANBI-status verkrijgen omdat dan eventuele do- 

nateurs bij giften aftrek krijgen bij de belastingen. Van belang ook voor onze 

Stichting. 

Graag nodigen we jullie uit voor het op 20 november 2022 om 14.00 in het kas-

teel te houden Symposium ‘Over de ontwikkeling van Kastelen’. Daarvoor zijn 

uitgenodigd twee sprekers: Diana Spiekhout (Fries Museum) en Taco Herman’s 

(bouwhistoricus). Daaraan voorafgaand wordt door het Museum een boek 

over de herinrichting van Kasteel Wijchen aan- geboden aan betrokken wet-

houder van de Gemeente. 

Opgeven voor het symposium: zie volgende pagina! 

Opm. Mocht je geïnteresseerd zijn in Rapporten of artikelen (RAAP en BAAC) 

over de kastelen in Wijchen, dan kan ik je die per mail 

(wakattenberg@outlook.com) toesturen, of kom (na telefonisch contact  

6414837/ 0630144243) langs op Aalsburg 26-24, dan kan ik je die lenen om te 

kopiëren. 

Wim Kattenberg, voorzitter 
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Symposium Ontwikkeling Kastelen 1000—1500 

 

 

 

Datum: 20 november 2022 

Programma: 

13:30 Boekpresentatie ‘Ons Kasteel’ 

 Voor genodigden MKW en Vrienden MKW (gratis) 

14:00  Pauze met koffie/thee   

14:30  Start symposium , toegankelijk met ticket 

14:30 Wim Kattenberg, geïntroduceerd door Rylana 

14:45  Lezing dr. Diana Spiekhout   

15:30 Pauze met koffie/thee   

15:45  Lezing dr. Taco Hermans   

16:30 Afsluiting met borrel   

17:30 Einde programma   

Het symposium vindt plaats in de Raadszaal (120 – 150).  

Voor Vrienden bedraagt de entree € 10, voor derden € 15 

Het entreebewijs kunt u bestellen via:  

Museum Kasteel Wijchen Tickets (ticketteam.com)  

Kies daar op de kalender de datum 20 november. 

Voor wie geen internet heeft, is aanmelding ook mogelijk via 

 Willy Kokke: tel. 024 641 37 11 (tussen 18.00 en 19.00) 

https://museumwijchen.ticketteam.com/#/tickets/entrance-tickets


8 

 

MIDDELEEUWS GIRL POWER 

 

 

 

 

 

Met de tentoonstelling “Wijvenwereld, een verrassende kijk op vrouwen in de 
late middeleeuwen”, sluit het Museum Kasteel Wijchen aan op een zeer recen-
te en actuele ontwikkeling. Namelijk die van meer aandacht voor de positie, 
leefwereld en de kracht van vrouwen. Zij werden vaak weggelaten uit de offici-
ële geschiedschrijving.  Het laatste decennium richt het modern historisch on-
derzoek zich in steeds sterkere mate op het leven van de vrouwen, o.a. in de 
préhistorie, maar vooral in de middeleeuwen.  

Hoe zag hun leven eruit? 

De middeleeuwen: een donkere periode waarin geweld regeert en mannen de 
samenleving domineren. Vrouwen komen er amper aan te pas. Klopt dit beeld 
wel? 

Naar blijkt hadden Middeleeuwse vrouwen in de Lage Landen best veel rechten: 
ze dreven handel, verkondigden hun mening en drukten wel degelijk hun wil 
door. 
Deze ‘wijven’, het middeleeuwse woord voor ‘vrouw’, bevolkten de stad en het 
platteland. Hun positie verschilde minder van de hedendaagse vrouw dan ge-
dacht.   

In samenwerking met Het Gebroeders van Lymborch Huis presenteert Museum 
Kasteel Wijchen de tentoonstelling Wijvenwereld. Een verrassende kijk op vrou-
wen uit de late middeleeuwen. Een tentoonstelling over de positie van de vrouw 
in de 15de eeuw, zowel arm als rijk. Uit miniaturen van getijdenboeken, archeo-
logische vondsten, literatuur en archieven, insignes en andere bijzondere voor-
werpen komt een verrassend beeld naar voren over de positie en leefwereld van 
vrouwen.  

Een beeld dat anders is dan het in de 19de eeuw gevormde gedachtegoed waar-
mee wij zijn opgegroeid. De schijnwerpers staan gericht op een wonderlijke 
‘wijvenwereld’!  
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Koningen, ridders, geestelijken: het lijkt soms wel of er in de middeleeuwen al-
leen maar mannen leefden. 

Natuurlijk: de middeleeuwse vrouw bestaat niet. De middeleeuwse maatschappij 
kende een grote sociale ongelijkheid. Sommige vrouwen hadden - net als man-
nen - meer rechten dan anderen. Adellijke dames hadden een heel ander leven 
dan de boerinnen op het platteland of de burgers in een stad. Sommige vrouwen 
bezaten ‘privileges’ (letterlijk, uit het Latijn: ‘privéwetten’); ze hadden dus ande-
re/meer rechten.  
 
Buitenlandse reizigers waren zelfs verbaasd over de grote rol die vrouwen in de 
Nederlandse en Vlaamse maatschappij bekleedden. Toen kapitein Alonso Vas-
quez de Lage Landen bezocht schreef hij: “De vrouwen zijn in hun handelingen 
zoals mannen… Ze doen niet enkel mee in de handel en beheer van hun zaak, 
huis en familie, maar werken ook als barbiers in kapperszaken. Ze helpen bij het 
scheren met zo’n nauwkeurigheid, reinheid en beheersing alsof ze het beroep 
zelf hebben uitgevonden, daar hun echtgenoten zich meestal in tavernen bevin-
den en ze hun problemen dus oplossen met meer geduld en tact dan de echtge-
noten zelf’’1. 
 
De vrouwen helemaal onderaan de maatschappelijke ladder, de grootste groep, 
hadden het zwaarste leven. Maar over hun leven weten we het minst. Dit bete-
kent natuurlijk niet dat deze vrouwen niet werkten. De armste vrouwen werkten 
waarschijnlijk het hardst van iedereen, maar omdat er zo weinig over ze bekend 
is, dachten latere – mannelijke - historici dat ze dus ook niet zoveel deden bui-
tenshuis.  

Typisch een visie op de geschiedenis die de negentiende-eeuwse Victoriaanse 
maatschappijopvatting weerspiegelt. In het moderne geschiedenisonderwijs en 
historisch onderzoek wordt er heel anders over vrouwen in de geschiedenis les-
gegeven, gedacht en geschreven. 

Donkere middeleeuwen?2 

De middeleeuwen: een gewelddadige wereld waarin mannen (koningen, ridders, 
geestelijken) het de hele tijd met elkaar aan de stok hadden? En waarin vrouwen 
alleen maar plichten en geen rechten hadden? En de gewone mensen arm en  

 

1 Uit artikel ‘’een land vol vrouwen/biografieportaal  
2 DH15juni22/boek Wijvenwereld  
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ongezond waren en maar kort leefden als gevolg van ziektes en oorlogen? Een 
hele ‘donkere’ periode? 

Is dat eigenlijk wel zo? 

Modern historisch onderzoek laat een heel ander beeld zien.  

Uit botonderzoek op oude begraafplaatsen blijkt bijvoorbeeld dat de mensen in 
de vroege middeleeuwen langer (lengte dijbeen) en gezonder (tanden) waren 
dan in de periode rond 1850. Later in de middeleeuwen verandert dit beeld ei-
genlijk niet. 

En dat vrouwen thuis op de kinderen pasten en niet buitenshuis werkten blijkt 
eerder de wens van negentiende-eeuwse Victoriaanse mannelijke historici dan 
dat het strookt met de middeleeuwse realiteit.  

En bij onderzoek3 naar een skelet van een anonieme vrouw die leefde tussen 
997 en 1162 n.Chr. hebben archeologen lapis lazuli op de tanden aangetroffen. 
De vrouw die leefde in een religieuze gemeenschap in het Noord-Duitse Dal-
heim, was tussen de 45 en 60 jaar oud toen ze stierf. De vondst duidt erop dat ze 
waarschijnlijk een vakkundige schilder was die hoogwaardige verluchtingen 
maakte bij religieuze teksten. Of ze werkte met het pigment om het voor ande-
ren voor te bereiden.  

Je kunt ervan uitgaan dat er veel meer vrouwen waren die boeken kopieerden 
en verluchtten. Of werkten bij de voorbereiding ervan. 

Veel vrouwelijke schrijvers ondertekenden hun werk niet – een teken van nede-
righeid. Gevolg is dat veel anonieme middeleeuwse manuscripten vandaag de 
dag aan mannen worden toegeschreven. 

 
Dat Christine de Pizan rond 1400 haar eigen boeken schreef is misschien toch 
minder bijzonder dan -mannelijke- historici tot nu toe altijd gedacht hebben. Wie 
weet wat we nog meer vinden als we met en door de ogen van vrouwen naar de 
middeleeuwen kijken. 

In hoeverre waren de middeleeuwen een mannenwereld? 

Het zestiende-eeuwse huwelijksrecht bepaalde: ‘den man es heere ende mees-
ter van sijne huyse, ’t huwelijk gedurende’. Zodra een vrouw trouwde, stond ze  

 

3 
https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/01/the-woman-with-lapis-lazuli-in-

her-teeth/579760/  
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voor veel juridische handelingen onder voogdij van haar echtgenoot. Een rechts-
bepaling die tot 1956 van kracht bleef in Nederland, en tot 1958 in België!  

De realiteit in de middeleeuwen was echter vaak anders, veel meer dan nu was 
het huwelijk een economische organisatie, waarin alle leden samenwerkten in 
het gezinsbedrijf. 

Uit de boekhouding van het wisselkantoor van Willem Ruweel uit Brugge blijkt 
bijvoorbeeld dat zijn vrouw Margriet van Ruuslede een vooraanstaande rol had: 
ze nam het dagelijkse beheer en de boekhouding van de zaak op zich, terwijl 
haar man de contacten buitenshuis deed. 

Binnen het gezin werkten dochters, echtgenotes en weduwen mee (of soms zelf-
standig) in het ambacht van een mannelijke verwant. Er bestond natuurlijk ook 
een grote groep vrouwen die niet beschikten over zo’n netwerk, en die toch een 
inkomen moesten zien te verdienen voor zichzelf (en hun gezin). Deze vrouwen 
werkten dan op jonge leeftijd als dienstmeisje en zochten later werk als loon-
werkster. Anderen zochten hun heil in de informele markt, waar ze kleine hoe-
veelheden dagelijkse producten verkochten en hun diensten aanboden. Werken-
de vrouwen hadden niet allemaal dezelfde kansen, maar ze waren wel alomte-
genwoordig.  

Je kunt dus niet zeggen dat vrouwen in de late middeleeuwen in de schaduw van 
mannen leefden. Ondanks de ongelijke genderverhoudingen in de middeleeuw-
se samenleving namen vrouwen actief deel aan het publieke leven. Ze investeer-
den, (ver)kochten, bekritiseerden, procedeerden, scholden, rebelleerden, vaak 
samen met mannen of met hun gezin.  

Niet alleen omwille van de historische correctheid moeten we vrouwen een 
plaats geven in de geschiedenis, maar ook omdat stereotiepe verhalen, zij het 
over uitsluitend gedienstige huisvrouwen, femmes fatales of over sprookjesprin-
sessen in torens, invloed hebben op de rol- en verwachtingspatronen die we zelf 
hanteren voor mannen en vrouwen vandaag.  

 Uit hernieuwd recent onderzoek van botten, circa 7000 jaar oud, opgegraven in 
Nederland blijkt dat de stevige botten die vanzelfsprekend van een man moes-
ten zijn, van een vrouw zijn. De botten van de bovenarmen van deze vrouwen 
zijn nét zo sterk als die topsport roeisters nu!                                                                                                                              
En onlangs is een rijk Viking graf van een belangrijke hoofdman opnieuw onder-
zocht: de botten bleken van een vrouw. Een strijdster!   

Binnen de expositie zal speciaal aandacht gegeven worden aan 4 vrouwen: Chris-
tine de Pizan (1410), Hildegard van Bingen (12de eeuw), Margery van Kempe
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(1420) en Katlijne van Brussel uit Leuven (1430). 

Daarnaast zullen we twee zeer recente  boeken een ruime plaats geven: Wijven-
wereld, vrouwen in de middeleeuwse stad (Jelle Hamers, Andrea Bardyn en Cha-
nelle Delameillieure van de Universiteit van Leuven) en Femina, een nieuwe ge-
schiedenis van de Middeleeuwen via de vrouwen die daaruit zijn geschrapt 
(Janina Ramirez). 

 
Ook laat Museum Kasteel Wijchen het bekende getijdenboek van Batenburg 
zien. Dat is uniek, want dit kleine maar fijne getijdenboek uit de omgeving van 
Wijchen is bijna nooit te zien. 
Van 19 november tot 8 januari 2023, 8 weken lang is het te bewonderen in een 
apart gedeelte van de expositie. 
Getijdenboeken werden vaak door vrouwen ‘geregisseerd en opgedragen’, ook 
betaald en soms van commentaar voorzien. Het bijzondere van het getijdenboek 
van Batenburg is dat bewezen is dat het boek steeds via de vrouwelijke lijn is 
overgeleverd én voorzien van aantekeningen van een vrouw. 

Naast dit Batenburgs getijdenboek zijn er nog meer bijzondere dingen te zien: 
een prachtige selectie Middeleeuwse (pelgrim)insignes uit de collectie van de 
fam. Van Beuningen. 

Middeleeuwse Insignes   

Een insigne is een Middeleeuws draagteken, een speld of hanger. Button zouden 

we nu zeggen.  Het materiaal van de insignes bestaat meestal uit een legering 

van lood en tin. 

Vooral in de 14de en 15de eeuw werden deze insignes veel gemaakt en veel ge-

dragen.  Opgespeld, opgenaaid of hangend. Mensen van alle rangen en standen 

droegen goedkope of kostbare spelden en hangers, waaraan door de drager een 

meerwaarde werd toegekend. Status, zoals nu ook nog. 

In de Middeleeuwen was het echter niet alleen imago maar ook had het insigne 

nog een oude amulet functie, nog uit ‘heidense tijden’ afkomstig. Om kwaad te 

weren of om geluk te vragen. Het was de christelijke kerk nog niet gelukt om dit 

bijgeloof weg te krijgen. Dat gebeurt pas tegen het einde van de 15de eeuw. 

Je zou kunnen zeggen dat het een soort identiteit ‘markers’ waren. Insignes zijn 

beeldtaal, veel mensen konden niet (goed) lezen, beeldtaal was normaal en be-

langrijk voor de communicatie. Te vergelijken met de social media van nu, zoals 
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facebook en Instagram: je kon profiel geven aan jezelf naar buiten toe, naar an-

deren. Je liet zien wie je was en waar je bij wilde horen. 

De westerse beeldtaal is gebaseerd op drie tradities:  De klassiek wereldse, de 

bijbels-religieuze en de volkscultuur met bijgeloof en amuletfunctie. Vaak lopen 

deze drie tradities door elkaar heen. 

De insignes zijn niet alleen maar ‘heilig en religieus’ of ‘profaan en seksueel’, 

maar vertellen vaak een verhaal. Een ambacht, een pelgrimsreis, een aanbid-

ding, de liefde, geloof in bescherming en geluk. Ook laten de insignes een sterk 

gevoel voor humor zien, zoals een molenaar met muildier op de trap van de mo-

len, of een man met hond die staat te kijken naar een vrijend paartje. 

Dat het seksuele en het devote samen konden gaan, zien we bijv. in de insignes 

van Maria in een vorm die dezelfde is als die van een grote vulva. 

Vanaf circa 1350 tot 1475 moeten er heel veel insignes geweest zijn: uit bijv. 

vondsten uit Niewelande en Reimerswaal in Zeeland, maar ook uit Londen en 

Parijs blijkt dat waarschijnlijk bijna iedereen, vooral in de steden en stadjes, 

meerdere insignes bezat. 

Mensen maakten ook zelf insignes. De legeringen van de insignes verschilden 

dan ook enorm: er werd van alles mee gesmolten. Het waren hergebruikte ma-

terialen. 

Een bekend voorbeeld speelt in Amersfoort, dat een pelgrimsoord van Maria 

was omdat een jongeman een insigne van Maria probeerde om te smelten voor 

hergebruik, maar dat lukte niet, telkens kwam er toch weer een Maria uit. Een 

wonder! 

Insignes zagen er destijds anders uit dan nu. Toen ze gedragen werden in de 14de 

en 15de eeuw waren ze zilverachtig en glimmend. 

De erotische insignes 

Er zijn veel insignes met nogal duidelijke seksuele thema’s.  

Je kunt ze bijna pornografisch noemen. Fascinerend maar ook verbazingwek-

kend: het is nauwelijks voor te stellen dat eerbare middeleeuwse burgers laco-

niek met hangers en broches met mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen 

rondliepen. Toch gebeurde dat. 

Deze insignes zijn gewoon bij en tussen de religieuze insignes gevonden. 

Voor een middeleeuwer was dit de gewoonste zaak van de wereld; vulva’s ver-
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momd als pelgrim, vulva die op een draagbaar wordt rondgedragen, keurig ge-

klede dame die een als fallus geklede pelgrim een kroon opzet en nog vele ande-

re voorbeelden.    

Alle insignes hebben behalve een functie als imagosieraard vooral een magische 

functie: geluk brengen en het kwade weren! Ook humor speelde hier een grote 

rol, grappend en vrijelijk uitkomen voor het genot dat het seksuele spel ons 

geeft. Ook als amulet was de afbeelding belangrijk; immers de Romeinen droe-

gen al openlijk fallus hangers en applieken op hun kleding, voor kracht en vrucht-

baarheid.   

Een zinsnede uit Italië uit het einde van de 15de eeuw laat daar nog wat van zien: 

“Het is toch zo dat afbeeldingen van het orgaan, dat de natuur ons heeft gege-

ven voor ons voortbestaan, als hanger om de nek moeten worden gedragen of 

als insigne op de baret”. 

Onder invloed van de kerk werden de insignes na circa 1475 niet veel meer ge-

maakt en gedragen. In en na de Reformatie werden de insignes als onzedelijk en 

onwaardig beschouwd. 

Ook de negentiende -eeuwse historici hebben de erotische insignes laten ver-

dwijnen. Weggemoffeld. Alsof ze nooit hebben bestaan. Geen echte kunst. 

De belangstelling voor en het onderzoek naar de insignes uit de late middeleeu-

wen bestaat pas enkele decennia. Dankzij de komst van de metaaldetector zijn 

er heel veel gevonden. Ze werden nogal eens verloren onderweg natuurlijk…. 

Hartelijk welkom bij WIJVENWERELD! 

Robin Jansen 

Projectleider expositie Wijvenwereld, 

een verrassende kijk op vrouwen in de late middeleeuwen. 

‘De geldschieter en zijn 

vrouw’ 

Quentin Metsys,  1514 
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Als het om de positie van vrouwen gaat in het Gelders Rivierengebied  
1300-1750 

Inleiding 

In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat het, als het de positie van vrouwen  
betreft, gaat  om veranderingen in het economisch systeem met de daarmee in 
verband staande machtsvormen, religieuze doctrines en sociale verhoudingen. 
Qua periodisering wordt uitgegaan van de ‘’lange zestiende eeuw’’, omdat struc-
turele veranderingen, ook als het om de positie van vrouwen gaat, pas plaats 
vinden na de industriële revolutie na 1750. Qua gebied gaat het om het Gelders 
Rivierengebied.    

 
Overgang van feodalisme naar handelskapitalisme 

In de periode 1350-1750  voltrok zich in Europa de overgang van feodalisme naar 
handelskapitalisme met de daarbij in verhouding staande machtsvormen, reli-
gieuze doctrines en sociale verhoudingen. In de bestudering daarvan speelt  het 
neo-marxisme - in tegenstelling  tot het neomalthusianisme - een grote rol bij de 
vraag welke factor doorslaggevend was wat betreft de politiek-sociale en geeste-
lijk-culturele gevolgen.  Voor de neo-malthusianen is dat de overbevolking. Voor 
de neo-marxisten is ‘t het economisch systeem.  In deze bijdrage wordt daar, zij 
het kritisch, van uitgegaan.   

De discussie kwam eind jaren zeventig van de vorige eeuw goed op gang door de 
Amerikaanse neo-marxistische historicus Robert Brenner 1. Hij gooide de knup-
pel in het hoenderhoek.  Hij wees niet alleen het feodalisme maar ook het daar-
uit voortkomende handelskapitalisme als boosdoeners aan. Het feodale systeem 
bleef overigens in zijn ogen lang in stand, met alle daarbij behorende verregaand 
autoritaire vormen van macht alsmede grote verschillen tussen arm en rijk, met 
als gevolg diepgaande sociale tegenstellingen en met name ook onderdrukking 
van vrouwen. 
                                                                                                                                                                                                                                                             
Volgens Brenner werd Europa na de Romeinse Tijd op zichzelf teruggeworpen. 
Als gevolg daarvan ontstond er een zelfvoorzienende agrarische economie ge-
stoeld op een netwerk van domeinen of hoven. Vandaar dat dit het hofstelsel 
wordt genoemd, met een sociaal gezien zeer elitaire opbouw van bovenaan 
geestelijkheid, dan adel en onderop in hoofdzaak horige boeren.  

 

1)  Brenner, Agrarian Class Structure 
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Er zijn twee factoren die dit stelsel in stand hielden.  De eerste factor is het 
familieverband met de dominerende positie van de vader daarin. Dit leidt tot 
het patriarchaat 2.  In feite is deze vorm van gezagsverhouding al ontstaan in 
de overgang van jagers-verzamelaars naar de sedentaire boerensamenleving. 
Alles ging zich richten op het instandhouden van familie en bezit.  De tweede 
factor  is dat de toenmalige  elite de domeinen bestuurlijk en economisch aan-
kon.  Het hele bestuurlijke stelsel werd daarop vervolgens ingericht. Op basis 
van persoonlijke trouw (feodum) van onderdaan ten opzichte van de heer. Het 
leidt tot aan de top de landelijk vorst, met daar omheen een krans van regio-
nale en lokale potentes of machthebbers, met daaronder grotendeels horige 
of aan de grond gebonden boeren.  Zo ontstond het feodale stelsel.    
Dit politiek-economisch stelsel  nu is, nogmaals volgens Brenner, heel lang in 
Europa blijven bestaan. Hoewel ook  Brenner onderkende dat zich in een aan-
tal spaarzame gebieden (Noord-Italië , Normandië en de Nederlanden) de 
overgang eerder voltrok. Het waren gebieden waar de machthebbers, waar-
onder ook de kloosters vallen, niet meer in staat waren om met heerlijke rech-
ten de opbrengsten van de grond af te romen. Ondanks dat kwam er kritiek 
ook bij historici wat betreft het Gelders Rivierengebied. Zij vinden dat de over-
gang in bepaalde gebieden structureler was.  
  

2 Spierenburg, De Verbroken Betovering, 29 

 

                                                                                                                          

Li Livres duo Santé (13eS)                                                                                                   
Bron Wikipedia 
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Maar eerst nog de gevolgen voor de bevolking en met name vrouwen. Het leid-
de, zeker toen Europa nog volledig agrarisch was, tot onderdrukking. Dat dit 
allemaal zo sterk doorwerkte had veel te maken met de kerk 3. De kerk, zelf top
-down georganiseerd, omarmde namelijk het  patriarchaat. Hierbij moet wel 
aangetekend worden dat de kerk, gelet op de toenemende invloed van de bur-
gerij, op den duur bij huwelijk de toestemming van het meisje voorstond. 

Gelders Rivierengebied 

In deze bijdrage wordt, ook om een drietal vrouwen komend uit de drie sociale 
lagen van adel, burgerij en gewoon volk met naam te kunnen noemen, ge-
schetst hoe zich de overgang van feodalisme naar handelskapitalisme in het 
Gelders  

Rivierengebied voltrok.    

 

Wat betreft het Gelders Rivierengebied zijn Van Bavel en Thissen van belang. 
Van Bavel ziet  dat dit gebied al in de veertiende eeuw overgaat naar agrarisch 
kapitalisme:  
“Reeds in de 14de eeuw ontstond hier een situatie waarin nauwelijks surplus-
afroming langs niet economische weg meer plaatsvond en waarin grootgrond-
bezit dat via termijnpacht werd geëxploiteerd duidelijk domineerde” 4.                                                                                                       

3 Spierenburg, De Verbroken Betovering, 31 
4 Van Bavel, Transitie, 680 

Gelders Rivierengebied  
Vroege  intensivering                                                                                             
landbouw                                                                                                                     
Bron: Hettema’s Grote 
historische Atlas, Kampen 
1968                                                                                     
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De kritiek van Van Bavel op  Brenner is dat hij te  weinig oog heeft voor het al 
vroeg verpachten van gronden door heren en kloosters en de vroege impact van 
stedelijk kapitaal op het platteland. Brenner onderschat de vroege opkomst van 
steden.  
 
Thissen, de tweede belangrijke historicus wat betreft de overgang in het Gelders 
rivierenbied, benadrukt sterk de rol van kloosters. Hij laat zien hoe de Cisterciën-
zerinnen van Graefenthal delen van het Oostelijk Gelders Rivierengebied, met 
name rond Overasselt, Deest en Druten exploiteerden:  

“wichtig war ihre wirtschaftliche Einstellung, die sich wenigstens bis zur Mitte des 
13. Jahrhunderts dadurch kennzeichnete dass Erträge nicht in form Reichtümern 
gehortet (opgepot, red.), sondern möglichst gewinnbringend neu investiert wur-
den.’’ 5 De abdij ging daarbij ook al vroeg over op verpachting en verhuur van 
huizen. In 1381 ging het om in half-pacht uitgeven van 47 boerderijen en het 
verhuren van onder andere 31 huizen in Nijmegen 6. Dit kwam doordat de abdij 
zich in de loop van de veertiende eeuw in een steeds moeilijker situatie bevond. 
Als oorzaken noemt Thissen de pestepidemie die heel Europa teisterde en de 
machtsstrijd in Gelre  om de erfopvolging.  
Op gezag van Van Bavel en Thissen mogen we aannemen dat het Gelders Rivie-
rengebied tot één van de vroegste gebieden behoort waar de overgang naar 
handelskapitalisme zich voltrok en dat de burgerij er ook al vroeg een rol speel-
de. 

Om welke vrouwen gaat het? 

Als het om de vrouwen gaat die de boven aangegeven overgang meemaakten, is 
bewust met naam en toenaam gekozen voor een vrouw uit de hoge adel, een uit 
de burgerij en een uit de onderkant van de samenleving. Met name ook uit de 
burgerij omdat dus het Gelders Rivierengebied een vroege overgang meemaakte 
van feodalisme naar handelskapitalisme. In het Land Tussen Maas en Waal was 
er overigens ook een volwaardige stad: Maasbommel.  Het is dan ook niet toe-
vallig dat de burgervrouw die hieronder als voorbeeld wordt genoemd  uit Maas-
bommel komt. De in de bijdrage opgenomen vrouwen waren alle zeer sterke 
persoonlijkheden. 

 

5 Thissen, Erwerbspolitik, 75  
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Eleonora van Engeland  1318-1355 

Deze tweede vrouw van hertog Reinoud II van Gelre was de oudste dochter van 
de Engelse koning Eduard II. Zij huwde in 1331 dertien jaar oud met hertog Rein-
oud II van Gelre. De totstandkoming van dit huwelijk had te maken met de 
steun die Gelre Engeland verleende in de oorlog met Frankrijk. Reinoud 
was toen weduwnaar met vier dochters. Eleonora schonk hem twee zonen. In 
1343 stierf Reinoud plotseling tijdens een heilige mis. Hij viel van zijn stoel en 

brak zijn nek. Eleonora werd daarop re-
gentes over haar tienjarig zoontje, de late-
re Reinoud III de Dikke. Eleonora leefde 
toen overigens niet meer samen met Rein-
oud. Het was het gevolg van de beschuldi-
ging van Reinoud dat zij melaats was. Dit 
wijst op diepgaande onderlinge verwijde-
ring. Het kon niet anders dan dat Eleonora 
een eigen hofhouding opzette ergens op 
de Veluwe met haar twee zonen. Maar ze 
nam het niet.  Ze besloot op zekere dag 
met haar twee zonen naar de hofraad, de 
jaarlijkse vergadering van de hertog met 
zijn ridders op het Valkhof, te gaan en 
ontblootte zich in de volle vergadering om 
te laten zien dat ze geen lepra had. Ach-
teraf heeft ze veel bijval gekregen. Rein-
oud kreeg, omdat men vond dat zijn val bij 
de heilige mis een straf van God was, de 
bijnaam de Zwarte. Eleonora werd in de 
door haar gestichte Broederenkerk in De-
venter begraven.   

    

Eefje van de Woerd 

Het was op 15 september 1306 dat Eefje van de Woerd 7 alleen verscheen voor 
de schepenbank in Maasbommel, waar haar aanklacht behandeld werd tegen 
Henricus en zijn vrouw Hilla, die geen rente betaald hadden over het door Eefje 
aan hen overgedragen perceel. In twee opzichten is de behandeling van deze 

7 Van Os, Geschiedenis van Maasbommel  

Eleonora van Engeland                                                                                                                                                 

bron: Wikipedia 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eleanor_of_Woodstock.jpg
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zaak uitzonderlijk. Ten eerste dat Eefje alleen was.  Vrouwen mochten namelijk, 
dat geeft de positie van vrouwen ook in die tijd nog scherp aan, niet gerechtelijk 
optreden. Ze moesten een ‘’momber’’ of woordvoerder  meebrengen. Ten twee-
de was het kerkelijk verboden (ooit op initiatief van Thomas van Aquino inge-
voerd) rente te heffen.  Dat de schepenbank over beide zaken heenstapte, geeft 
aan wie Eefje was. Ze was de dochter, het is niet helemaal duidelijk welke zaken 
haar vader deed, van een belangrijke Maasbommelse zakenman. Zij was door de 
monniken van het klooster in Altforst, gesticht vanuit de abdij van Berne in Bra-
bant, aangetrokken om het hun huishouden te runnen. Uit dankbaarheid gaven 
ze haar als een soort pensioen een stuk grond in het Maasbommelse. Eefje be-
steedde dat uit aan het echtpaar Henricus en Hilla, zij het wel tegen een jaarlijk-
se rente van 40 schelling.                                                                                                                                    
Als iets duidelijk is, is het dat Eefje een voorbeeld van een burgervrouw is, die  
tegen alles in voor zichzelf wist op te komen. 

  

 

 

 

Geertje Wolters 

Op 15 september 1713 werd Geertje Wolters 8 samen met de aanvoerder van de 
bende van de ‘’Swartmaekers’’ Jan van Son alias ‘’Uylenspieghel’’ op de Galgen-
berg te Bergharen levend aan de paal verbrand. Geertje is een typisch voorbeeld 
van een vrouw uit het arbeidersmilieu, haar vader was boerenknecht uit Wamel, 
dat weinig perspectief bood. Soms dienstmeid zwierf ze meestal rond.  Het zal 
om die reden zijn geweest dat Van Son haar zo ver kreeg om ‘’brandbriefjes’’ te 
stoppen bij boeren van wie de Swartmaekers - zij maakten hun gezichten bij 
overvallen en brandstichtingen met houtskool zwart - eisten dat ze betaalden 
want dat anders de boerderij in brand werd gestoken.  Dat gebeurde een aantal 
malen; onder andere met de boerderij ‘’De Grundewaay’’ in Puiflik.     

8 Van Heiningen, De Historie, 74-80                                                                                                          

De Schepenen, P. Xavery, 

Stedelijk Museum De Laken-

hal, Leiden  
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De ‘’Swartmaekers’’ 
zijn net als de Bokkerij-
ders in Limburg een 
voorbeeld hoe een, 
overigens klein, gedeel-
te van de arme bevol-
king criminaliseerde. 
De verschillen tussen 
arm en rijk waren 
groot. Voor ze een he-
renboerderij in brand 
staken werd de eige-
naar gewaarschuwd 
met nogmaals een 
brandbriefje. Door  
eigen schuld liep het 
met Geertje slecht af.  

 

 

Zwak begaafd liet ze op het pont bij Wijk bij Duurstede de brandbriefjes zien. Ze 
werd gevangen genomen, gemarteld om namen te noemen en tenslotte op een 
mestkar samen met Van Son van Tiel naar Bergharen gebracht. Wat Geertje zo 
sterk maakt is dat zij tot het laatste toe bleef volhouden dat haar gevangen ge-
nomen vader niets met de zaak te doen had.  

Wim Kattenberg   
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Tekening: Martine Van Audenhove,  
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               Middeleeuws kastelenlandschap Oversticht  

 
Wie in Overijssel en Drenthe is kan zich moeilijk voorstellen dat hier in de mid-
deleeuwen veel kastelen hebben gestaan. Toch stonden er minstens 134 
burchten, adellijke huizen en versterkingen, zo blijkt uit promotieonderzoek 
van archeologe en landschapshistorica Dr. Diana Spiekhout. Dit rijke verleden 
was tot voor kort een vrijwel onbekende episode van de Nederlandse geschie-
denis. Spiekhout schetst met haar uitgebreide onderzoek een geheel nieuw 
beeld van de kastelen in de Lage Landen. Ze promoveerde op 12 oktober aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. 
 

 
                          Rechteren in het landschap (Foto © Albert Speelman) 

Het Oversticht, zoals de regio destijds heette, was onderdeel van het territorium 
van de bisschop van Utrecht. Niemand mocht er zonder toestemming van hem 
of de koning kastelen bouwen. De praktijk verliep echter anders. Edelen zagen in 
tijden waarin het bisschoppelijk gezag zwak was hun kans schoon om hun 
machtspositie uit te breiden en hun status te verhogen door een burcht te laten 
optrekken. Zo ontstond tussen 1050 en 1450 het kastelenlandschap van het 
Oversticht. Spiekhouts beschrijving daarvan vertelt daarmee ook het verhaal van 
worstelende bisschoppen en hun vergeten machtsstrijd. 

https://www.vorg.nl/wp-content/uploads/2020/10/rechteren-aero.jpg
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                                                          ‘Luchtkastelen’ 
 
Mensen hebben vaak geen idee van de burchten en kloosters die vroeger in hun 
omgeving stonden, vertelt Spiekhout. ‘Het is een verdwenen wereld, waar ze 
zich geen beeld van kunnen vormen. Vaak zijn er alleen vanuit de lucht nog spo-
ren van te zien. Daarom spreek ik zelf ook wel eens van “luchtkastelen”.’ Tijdens 
de droge zomers van de afgelopen jaren kon Spiekhout tot haar grote verrassing 
meer sporen ontdekken vanuit de lucht. Door de droogte werden andere patro-
nen en restanten in de bodem zichtbaar.                                                

Nieuw beeld van kastelen 

Door de kastelen te bestuderen vanuit hun bouwgeschiedenis, landschappelijke 
ligging én bijbehorende samenleving heeft Spiekhout hun ontwikkeling tussen 
1050 en 1450 gereconstrueerd. Niet eerder is in Europa zo’n uitgebreide studie 
verschenen waarin de ontwikkeling van burchten vanuit drie verschillende vak-
gebieden (archeologie, landschapsgeschiedenis en politieke geschiedenis) is be-
studeerd. Deze nieuwe werkwijze geeft een impuls aan het kastelenonderzoek 
en heeft verrassende resultaten opgeleverd die de beeldvorming over kastelen 
in de Lage Landen doet veranderen. Spiekhout: ‘De meeste mensen denken bij  
een kasteel vooral aan een stevig omgracht gebouw, de zogenoemde hoofd-
burcht. Maar dat was slechts een deel. Veelal lagen daaromheen uitgebreide, 
complexe stelsels van meerdere wallen en grachten.’                      

Burchten in de wildernis 

Spiekhout ontdekte dat bouwheren in bepaalde tijden specifieke voorkeuren 
hadden voor ligging, 
functie en vorm. Zo 
lagen de oudste Over-
stichtse kastelen – de 
Twentse bisschoppelij-
ke ringwalburchten 
Hunenborg en Schulen-
borg – in een afgele-
gen, lege wildernis. 
Beide zijn in het eerste 
kwart van de dertiende 
eeuw verlaten. Toen 
liet de bisschop inmid-                    De Hunenborg (Foto © Albert Speelman) 

 

https://www.vorg.nl/wp-content/uploads/2020/10/hunenborg.jpg
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dels zijn burchten bouwen op belangrijke strategische knooppunten van (water)
wegen, zoals bij Coevorden. Vanaf 1350 liet hij zelfs de grenzen van het Over-
sticht afsluiten door kastelen en langgerekte verdedigingsdijken, zogenoemde 
landweren. 

Stempel gedrukt op omgeving 
 
Edelen gebruikten kastelen op een andere manier, namelijk als een centraal 
punt om hun macht, rechten en bezit uit te breiden. Daarbij vormden deze kas-
teelheren het landschap ook. ‘De bewoners van kasteel Diepenheim hebben 
bijvoorbeeld duidelijk hun stempel gedrukt op de wijde omgeving van de 
burcht,’ vertelt Spiekhout. ‘Ze lieten een kerk bouwen, bemoeiden zich met ont-
ginningen, bezaten veel boerderijen en maakten gebruik van speciale burchtsol-
daten die gingen wonen in de buurt van de burcht. Zelfs tegenwoordig zijn de 
sporen hiervan nog zichtbaar, want de huizen van de burchtsoldaten zijn uitge-
groeid tot prachtige landgoederen.’ 

Bovenstaand artikel is afkomstig uit een nieuwsbericht van de Rijksuniversiteit 
Groningen d.d. 16 oktober 2020 
 

Klopt deze aanname wel? 

Ben van Ooijen  

Dir. Tuinen van Appeltern 
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                     Woontorens in Nederland 

Een woontoren is, zo wordt algemeen aangenomen, het 
kleinste type kasteel. Een definitie ontbreekt, maar hij 
bestaat – alweer algemeen aangenomen – uit een vier-
kant of rechthoekig bouwvolume van globaal 8 x 8 tot 
12 x 12 meter en staat solitair. De toren is meer hoog 
dan breed of lang met per bouwlaag één, niet onderver-
deelde ruimte. De bouw van de woontoren ligt globaal 
tussen 1225 en 1450. 
 
Kloppen deze aannames nu? Naar mijn mening niet, noch 
morfologisch noch castellologisch.  

De solitaire toren als bouwwerk komt al ver voor 1225 voor, bijvoorbeeld op de 
motte of als vroege burcht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Kessel (midden 11de 
eeuw) of Ooy bij Nijmegen (11de of 12de eeuw). Ook komen ze nog na 1450 
voor, bijvoorbeeld in de vorm van de spijkers rondom Arnhem (het Spijkerkwar-
tier daar is genoemd naar het Geldersch Spijker), niet te verwarren met de spie-
kers voor de opslag van graan. 

Dan is er nog het verschil tussen de hoogte en de plattegrondmaat. Zowel de 
Walenburg (ca 1250) als Loevestein (ca 1330) zijn ontstaan uit een ‘toren’ van 
één bouwlaag boven een kruipruimte. Hierbij was de breedte en/of lengte groter 
dan de hoogte. Zijn dit dan geen woontorens en is de Walenburg dat dan wel 
geworden na de verhoging rond 1300? 

En dan dat solitair staan. Kasteel het Oude Loo bij Apeldoorn en de Rode Toren 
te Heteren bestonden beide in oorsprong uit een vierkante toren op de hoek van 
een vierkant ommuurd terrein met diagonaal daar tegenover een poortgebouw. 
Die toren lijkt dan het enige stenen woongebouw, maar dan géén woontoren? 

Het hiervoor beschreven type is ook in zichzelf niet consistent: er is een groot 
verschil tussen bijvoorbeeld het kasteel Duurstede (ca 1250), dat alle elementen 
van bewoonbaarheid in zich heeft en muren van ruim twee meter dik, en de on-
geveer gelijktijdig gebouwde torentjes langs de Langbroekerwetering, die deze 
elementen ontberen en muren hebben van nauwelijks één meter dik. Mogen 
beide soorten torens statussymbolen zijn, de laatste zijn dat alleen maar. Zij die-
nen geen andere functie. Duurstede ligt op een strategische plaats, de torens 
langs de Langbroekerwetering doen dat niet, zij zijn niet meer dan buitenplaat-
sen avant la lettre met maar één doel: statusverhoging of –bevestiging. Er viel 
daar niets te verdedigen of ‘strategisch te zijn’. 

 

Dr. Taco Hermans 
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Datzelfde lijkt ook te gelden voor de torentjes rondom Rotterdam. Een groot 
deel daarvan is rond 1351 gesloopt tijdens de Hoekse en Kabeljauwse Twisten en 
daarna niet meer herbouwd, terwijl een kasteel als Brederode, overigens geen 
woontoren, in dezelfde tijd alleen is belegerd en deels beschadigd, maar waar-
naar de eigenaar al kort na de verzoening weer terug kon keren en in al zijn func-
ties en rechten werd hersteld. De positie van dat kasteel en die persoon was te 
belangrijk om geheel te verdwijnen en dat gold niet voor de onbeduidende to-
rentjes met hun ‘kleine’ heren rond Rotterdam. 

De toren als symbool, al dan niet gekoppeld aan macht, drong blijkbaar ook door 
tot de (laat)middeleeuwse mens. Wordt een kasteel over het algemeen als ‘huys’ 
in een belening of oorkonde vermeld, wanneer er een woontoren staat dan 
wordt deze ineens apart vermeld, bijvoorbeeld ‘huys ende den 
toorn’ (Onsenoort 1388), ‘sinen toern’ (Lunenburg 1391) of ‘den ouden toer-
ne’ (Rhoon 1394). Daarmee werd de toren toentertijd dus verbijzonderd. 

Los van dit alles speelt de tijdsspanne een rol. Terugkijkend stellen we wel dat de 
torens zijn gebouwd tussen globaal 1225 en 1450, maar dan hebben we het wel 
over ruim twee eeuwen. Bedenk wat er de afgelopen twee eeuwen is veranderd 
en het zal duidelijk zijn dat we niet alle torens uit die periode over één kam mo-
gen scheren. Een voorbeeld: het kasteel Onsenoort en het kasteel van Loon op 
Zand zijn twee rechthoekige torens die aan het eind van de 14de eeuw worden 
gebouwd met muren van rond de twee meter dik, in een tijd dat de muurdikte 
van de torens alleen maar terugloopt. Het hoe en waarom dient nog te worden 
onderzocht. 

Al een aantal jaren probeert de auteur grip te krijgen op de weerbarstige mate-
rie van de woontorens. Het onderzoek tracht een beeld te schetsen van de ver-
schillende soorten woontorens, want ‘de woontoren’, die bestaat niet. 

Gepubliceerd in: Kasteelkatern 9 (2007) nr 21, blz. 8-9. 

Dr. Taco Hermans 

Randbladversiering Belles Heures, Gebr. Van Lymborch 
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Van de Directie 

Museum Kasteel Wijchen is klaar voor de toe-

komst  

De 36e editie van de Open Monumentendag vond 

plaats in het weekend van 10 en 11 september met 

als thema duurzaamheid. Duizenden monumenten in 

heel Nederland openden hun deuren voor publiek.  

Open Monumentendag wordt georganiseerd door Nederland Monumentenland 

in samenwerking met lokale comités door het hele land. Met dit evenement wil-

len zij gezamenlijk de aandacht voor de monumenten vergroten door dit bijzon-

dere Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en het daarmee te 

behouden voor een breed publiek. Duurzaamheid stond tijdens de renovatie en 

restauratie van Kasteel Wijchen hoog in het vaandel. Daarmee zijn we klaar voor 

de toekomst en kunnen we weer vooruitkijken. Graag vertel ik u hier iets meer 

over. De grootste aanpassing gedurende de renovatie is de toevoeging van een 

glazen overkapping over de binnenplaats. Hierdoor werd het mogelijk de in de 

jaren ‘90 van de vorige eeuw gesloten galerij te openen en onder de gewelven 

een aantrekkelijke ontvangst met balie te maken voor de gemeente, een Tourist 

Information Point en het museum. Door het dak en de benodigde constructie 

(inclusief tien meter lange balken) volledig in glas uit te voeren, is de uitstraling 

van de binnenplaats behouden en is het zicht op de toren zo transparant moge-

lijk. Het glazen dak is op acht meter hoogte bevestigd, zodat het karakter van 

een binnenplaats bewaard blijft. Onder andere door deze aanpassing (samen 

met andere bouwkundige wijzigingen) zijn ook de installaties vernieuwd en is 

een flinke duurzaamheidsslag gemaakt. Denk aan achterzetramen, een lage-

temperatuur-vloerverwarming en een warmtepomp. Ook zijn alle verdiepingen 

van het kasteel toegankelijk gemaakt. Alle museumbezoekers kunnen vanuit de 

ontvangstruimte via de oude spiltrap in de traptoren de museumzalen bereiken. 

Ook zijn de historische kelders gerestaureerd en museaal ingericht. De kelders 

van het kasteel waren door de beperkte hoogte voorheen nauwelijks bruikbaar. 

Door de vloer te verlagen, zijn nu ook de gewelfde, historisch interessante kel-

derruimtes voor publiek toegankelijk. De verlaagde loopzone is als een moderne, 

             Rylana Seelen 
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betonnen toevoeging vormgegeven zodat de historische gelaagdheid zichtbaar 

blijft. Oude fundamenten, pekelbakken, een waterput, een keuken en een ca-

chot zijn gerestaureerd en opgenomen in de museale presentatie en vertellen 

het verhaal van de adellijke kasteelbewoners. De historische ruimten rondom de 

binnenplaats zijn gerenoveerd en tonen alle periodes die het kasteel heeft door-

gemaakt. Van renaissance - te zien in de kapel - tot jaren ´30 van de vorige eeuw. 

De oorspronkelijke kleuren die door kleuronderzoek aan het licht zijn gekomen, 

geven elk vertrek een eigen sfeer. De stoffering is hier per ruimte op afgestemd. 

Historisch meubilair (in bruikleen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE)) maakt de inrichting af. De klimaatbeheersing zorgt voor een optimaal bin-

nenklimaat, verbetert de efficiëntie van verwarmen, koelen en ventilatie en ver-

mindert de CO2-uitstoot. Dit alles zorgt voor een goede conservering van meu-

bels en objecten. Op de eerste verdieping zijn, naast een museumkantoor, ver-

gader- en presentatieruimten gerealiseerd. Door de enfilade (as met deuren op 

een rij) te herstellen en van glazen puien te voorzien, is hier weer de oude rond-

gang ontstaan. Aan deze rondgang zijn museale presentatieruimtes en de 17de-

eeuwse kapel gekoppeld. Het museum is na de restauratie helemaal verweven 

met het monument. De museumfunctie van het kasteel is duurzamer, zichtbaar-

der, laagdrempeliger en eigentijdser gemaakt. Erfgoed en collectie zijn nu opti-

maal verweven. De magie van het kasteel, van kelder tot toren, is voelbaar en 

fascinerend voor jong en oud. Wij zijn klaar voor de toekomst!  

Rylana Seelen, directeur  

Uit Getijdenboek Gebr. V. Lymborch 
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Van de Conservator 

Middeleeuws Batenburg 

In en rondom Wijchen zijn er door de jaren heen tal-
loze vondsten gedaan die ons een kijkje geven in de 
rijke bewoningsgeschiedenis van dit gebied. Onlangs 
is er vanwege rioleringswerkzaamheden in Batenburg 
flink gegraven in de Kerkstraat, Kruisstraat en Stads-
wal. Dit gebeurde onder archeologische begeleiding 
van RAAP, waardoor er nu verschillende unieke vond-
sten in Museum Kasteel Wijchen te zien zijn.  

  

 

Een unieke vondst is een veertiende-eeuwse leisteen met daarop een geschre-
ven tekst. Het is een fragment van een gebed aan St. Maarten, de beschermheili-
ge van de soldaten. De tekst is in het Latijn geschreven. Niet iedereen kon in de 
14e eeuw schrijven, laat staan in het Latijn. Deze leisteen moet dus van een bij-
zonder iemand zijn geweest. Uit dezelfde tijd is een stilus aangetroffen, dit is een 
schrijfstift waarmee op een houten wastafeltje kon worden geschreven. Met het 
afgeplatte uiteinde kon de tekst worden uitgewist door de was weer glad te strij-

Justa Vuister 

 
   Leisteen (midden 14e eeuw) en stilus (1375-1400) 
   Bron: RAAP 
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ken. Aan het eind van de middeleeuwen is de stilus uit het dagelijks leven ver-
dwenen. Het gebruik werd vervangen door de griffel op leisteen en door de op-
komst van het papier. 

Een andere bijzondere vondst is een lamel van een brigandine pantser. Dit is een 
onderdeel van een middeleeuws harnas (zie afbeelding) waarvan de binnenkant 
volledig bestaat uit honderden metalen lamellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamel van brigandine 
pantser, 1350-1400.  
Bron: RAAP 

Brigandine pantser, 
1570-1580.  

Bron: Philadelphia 
Museum of Art 
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Dit type harnas is uitgevonden in Italië in 1340, ter bescherming tegen de steeds 
beter wordende vuurwapens. Het grote voordeel van de brigandine is dat die 
naast goede bescherming ook zorgt voor voldoende wendbaarheid, ten opzichte 
van een harnas dat uit grote stukken metaal bestaat. Bovendien is de brigandine 
goedkoper om te maken, er konden immers restmaterialen worden gebruikt. 
Zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde werd er textiel over de lamellen 
geplaatst.  

Ook dicht bij huis werd de brigandine veel gebruikt, zoals te zien is op onder-
staande tekening uit de Kronieken van Jean Froissart. We zien hier de Slag bij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miniatuur Slag bij Niftrik. Links Gelre, met Nijmegen op de achtergrond, 
rechts Brabant, met de stad Grave.  
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Niftrik (1388), een gevecht tussen het Brabantse leger en het Gelderse leger on-
der leiding van Willem I. De Brabanders, rechts afgebeeld in brigandines, worden 
overweldigend verslagen door de Geldersen, hier te zien in harnassen. Dat er 
een onderdeel van zo’n pantser gevonden is in Batenburg is dus bijzonder, maar 
passend bij het beeld dat we hebben van gevechtskleding in die tijd. 

Laatmiddeleeuwse ambachtslieden hadden de plicht om hun stad in tijden van 
nood te verdedigen en daartoe een eigen wapenuitrusting te bezitten. Vaak kre-
gen ze een stuk van de stadsmuur toegewezen om te beschermen. Tussen 1389 
en 1430 is Batenburg versterkt met poorten en torens, gelegen ter plaatse van 
de Stadswal, de Molendijk, de Ringdijk en de Touwslagersbaan. Ook de gevon-
den lamel is afkomstig uit deze tijd. Zou deze afkomstig kunnen zijn van een am-
bachtsman, gereed om met zijn brigandine zijn stukje Batenburg te verdedigen? 
Of mogelijk zelfs tijdens een gevecht los zijn geraakt? We zullen er niet snel ach-
ter komen, maar de recente vondsten geven ons wel weer een beter beeld van 
het leven in middeleeuws Batenburg. 

De vondsten zijn nu te zien in Museum Kasteel Wijchen. 

Justa Vuister, conservator Museum Kasteel Wijchen 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

    Luchtfoto Batenbrug met vindplaatsen in Kruisstraat, 

Kerkstraat en Stadswal (Bron Google.com/maps) 
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     Van de museumclub 
 

Sterke vrouwen in de laat-middeleeuwse kunst? 

De museumclub profiteert volop van de herwaardering van vrouwelijke kun-

stenaars. In het voorjaar werd een bezoek gebracht aan de tentoonstelling 

over Frida Kahlo in Assen en onlangs bezochten we In Zutphen het Henriette 

Polak museum. Daar liep een van de vijf landelijke tentoonstellingen over 

Jeanne Buruma Oosting (1898-1994). De vier andere tentoonstellingen over 

haar leven en kunst waren in Almen, Heerenveen, Maassluis en Fochteloo.  

De kunstenares had als motto “Geen tijd 

verliezen” wat resulteerde in een enorme 

en veelzijdige productie die werd beïn-

vloed door de diverse kunststromingen 

uit de vorige eeuw. Een productie die 

vooral figuratief was en uitblonk in vak-

manschap. Dit gold met name voor haar 

grafische kunst, waarmee ze ook een 

prijs van de Stad Parijs won. Buruma Oos-

ting was een telg uit een zeer rijk aristo-

cratisch Fries geslacht en ontving privé-

onderwijs aan huis. Kahlo kwam uit een 

goedburgerlijk artistiek gezin (moeder 

schilderde, vader beroepsfotograaf) en 

bezocht de middelbare school ter voor-

bereiding op een universitaire medische studie. Deze twee sterke vrouwen uit de 

vorige eeuw illustreren dat voor hen de kunst een levensvervulling was, een ui-

ting waarmee ze konden laten zien wie ze waren, maar hun levensloop toonde 

ook dat zij een zekere materiële basis en onderwijs genoten waarop ze konden 

voortborduren. Hetzelfde geldt voor veel kunstenaressen uit de vorige eeuw die 

de kans grepen tot zelfexpressie. Momenteel loopt in Deurne en Drachten de 

wisseltentoonstelling ‘Vrouwenpalet 1900-1950’ waarin 100 werken van 24 Ne-

derlandse vrouwelijke kunstenaars worden getoond (o.a. Charley Toorop, Jacoba 

van Heemskerck, Nola Hatterman en Anna Sluijter). De museumclub zal in no-

 

Zelfportret Bieruma Oosting 1932, 

bron Commons.wikipedia.org 
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vember deze tentoonstelling bezoeken.  

De groeiende zichtbaarheid van vrouwelijke kunstenaars uit de moderne tijd 

staat in schril contrast met de onzichtbaarheid van vrouwelijke kunstenaars uit 

de late middeleeuwen (1300-1500). Waren ze er wel of zijn ze in de geschiedenis 

verdoezeld en wie zijn ze dan? We weten dat in latere tijden vrouwen hun werk 

signeerden met de naam van hun man of hun vader omdat de rol van kunste-

naar voor hen ongepast was. Ze werden ook niet toegelaten tot de kunstacade-

mie. Maar in de middeleeuwen mochten vrouwen lid worden van het gilde. De-

zelfde onzichtbaarheid gold ook deels voor de mannen. Kunst was niet zozeer en 

uiting van individuele expressie, maar veeleer een ambacht dat je in meer of 

mindere mate beheerste. Slechts een enkeling onderscheidde zich door creativi-

teit, (letterlijk) een nieuw perspectief of een nieuwe techniek. Om in onze buurt 

te blijven: een Jeroen Bosch met zijn fantasievolle figuren of de gebroeders van 

Lymborch met hun perfectie, landschapsweergave en kleurgebruik of Jan van 

Eyck met zijn schilderkunst in olieverf. De meeste gildeleden waren ambachtslie-

den die tamelijk anoniem in werkplaatsen 

hun producten vervaardigden zoals ook de 

monniken en nonnen in de kloosters aan 

de boeken en miniaturen werkten. Welke 

sterke vrouwen sprongen eruit en werden 

onder hun eigen naam bekend? 

Je denkt dan al gauw aan Hildegard van 

Bingen, maar ja, zij leefde niet bepaald in 

de late middeleeuwen want geboren 1098 

en overleden in 1179. Deze sterke vrouw 

van adellijke afkomst liep op de renaissan-

ce vooruit als een soort homo universalis 

die zich bezighield met componeren, plan-

tenkunde, ethiek, medicijnen, dichten. Zij 

stichtte kloosters en onderhield contacten 

met geestelijken, geleerden, de keizer en de paus. De visioenen die zij veelvuldig 

had werden in 35 geschilderde miniaturen in haar boek Scivias weergegeven. 

Hildegard is een voorbeeld van de kansen die het kloosterleven aan vrouwen 

 

Werk Gottes, Hildegard von Bingen. 

Bron: commons.wikipedia.org 
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kon bieden om zich te ontwikkelen. Een minpuntje: zij vond dat vrouwen van 

adellijke afkomst voorrang moesten hebben om in te treden omdat ze hun geld 

en goederen inbrachten. Later stichtte ze een apart klooster voor minvermogen-

den. Het moge duidelijk zijn dat de toegang tot kennis en kunde, de kans om 

kunst te scheppen, veelal door rang en stand werd bepaald. 

Zijn er ook andere voorbeelden van sterke vrouwelijke kunstenaars uit de mid-

deleeuwen? Ja, maar ze zijn schaars. Recente publicaties van historici laten mys-

tici zien en burgeressen die voor hun rechten opkomen, een enkele vrouw wordt 

als miniaturist (Jeanne de Montbaston) of zelfs als bouwmeester aan de verge-

telheid ontrukt. Hopelijk levert verder (kunst)historisch onderzoek nog veel ster-

ke vrouwelijke middeleeuwse kunstenaars op met mooie tentoonstellingen om 

te bezoeken. 

Annelies Jacobs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Langs het Wijchens Meer, juni 2022 (foto red.) 
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Uit de oude doos 

 

Uitzonderlijke vondst bij Haps, unieke opgraving in Angeren, zeldzame ontdek-

king bij Zevenaar… alsof er bij ons in Woezik nooit eens iets zinnigs wordt op-

gegraven! Goed, het betreft geen zes eeuwen oude leisteen met latijnse in-

scriptie, noch een stilus voor houten wastafeltjes, laat staan een lamel van een 

brigandine pantser, maar toen begin dit jaar de Zesweg was opgebroken om 

eindelijk ook de laatste huizen daar op de riolering aan te sluiten, vond Frans 

Jansen, recht voor zijn eigen woning, toch maar mooi deze oude koffiepot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is zo’n geëmailleerde kan, die menigeen in ons Vriendenbestand zich nog zal 

herinneren van ouders of grootouders. Zij hadden hem vaak op het fornuis in de 

woonkeuken staan, met de ’s ochtends vers gezette koffie erin. Die bleef daar 

dan bij voorkeur de hele dag staan, zodat degeen die om vier uur ’s middags 

even om de deur kwam kijken de klos was. Niet meer te drinken. Onvoorstelbaar 

vies. Hoewel, onvoorstelbaar… We herinneren ons smaak en geur nog als de dag 

van gisteren!  
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Zonder klei zagen de kannen er zo uit: 

 

 
 

 

 

 

Frans: ‘Alleen met veel suiker en melk was er nog iets van te maken, 

zodat je beleefdheidshalve een kopje leeg kon drinken, om daarna voor 

de volgende kop vriendelijk te bedanken. Pure nostalgie. Bij heel zuinige 

mensen was de koffie zo slap dat het wel thee leek, ook niet te drinken. 

Ik kreeg dan één koekje, maar werd wel geacht dat doormidden te bre-

ken om ook bij het tweede kopje nog wat lekkers te hebben. Zuinigheid 

in alles, het zat zo diep’. 

En zonder koffie zo:  

(De kan van Klaas Gubbels 

in Wijchen-Noord) 
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    * Citaat uit ‘De Trullenhoedster’ van Marten Toonder 

        Linksboven: détail maand april Gebr. V. Lymborch 



        

 

 

 

 

Kalenderminiatuur Gebroeders van Lymborch maand september 


