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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, 

Het doet ons plezier u bij de heropening van 

ons kasteel een nieuwsbrief aan te bieden 

gecomponeerd rond deze heugelijke gebeur-

tenis in het algemeen en het thema van de 

Merovingische cultuur in Wijchen in het bij-

zonder.  

De heropening verloopt i.v.m. de coronarestricties in fasen. Er was een officiële 

opening voor en door de Gemeente. Er is de officiële opening voor ‘het grote 

publiek’, gepland op zondag 27 februari a.s. Er zal een dag voor de vrijwilligers 

zijn. En voor ons, als Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen, wordt er een 

aparte Vriendendag georganiseerd en wel op zondag 10 april a.s. Nadere info 

vindt u t.z.t op onze website! Noteert u de datum vast in uw agenda? Uw aan-

wezigheid wordt als altijd zeer op prijs gesteld.  

Als Vrienden waren wij in de gelukkige omstandigheid een bijdrage te kunnen 

leveren in de renovatie van het kasteel.  U leest hierover meer in de rubriek Van 

het Bestuur. In onze vorige Nieuwsbrief hebben we al aandacht besteed aan de 

‘Merovingische schatkamer’, die aan onze stichting is opgedragen.  

Wat betreft de verdere inhoud van deze nieuwsbrief richten Wim Kattenberg en 

Ben Teubner zich respectievelijk op de Merovingische cultuur in Wijchen en de 

archeologische vondsten uit de desbetreffende historische periode (van de vijfde 

tot in de achtste eeuw). 

In haar rubriek Van de Directie vertelt Rylana Seelen u  wat er allemaal nieuw is  

en ook wat er aan ‘ouds’ boven water kwam tijdens de renovatie.  

Ben Teubner schrijft ditmaal  zijn laatste bijdrage voor hij met pensioen gaat en 

het stokje overdraagt aan zijn opvolgster Justa Vuister. We nemen dan tevens 

met pijn in het hart afscheid van de bloeiende reeks Ben’s Beauty’s op onze web-

site, maar hebben goede hoop dat Justa op de ingeslagen weg voort wil gaan.  

Ook zijn er natuurlijk de rubrieken ‘De Moeite Waard’ van Wim Kattenberg en de 

‘Museumclub Wijchen’ van Annelies Jacobs.  

Merovingisch 

hoofddeksel  → 
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Graag vestigen wij nog uw aandacht op:  

1. de fototentoonstelling i.s.m. fotograaf Dick Vogelzang, te bezoeken tot 

september 2022, op de museumzolder van het kasteel;  

2. de expositie in het nieuwe Museum Kasteel van werken van de Wijchense 

kunstschilder Harrie Gerritz. De opening zal plaatsvinden op 20 maart a.s.;  

3. het Toeristisch Infopunt - oftewel de voormalige VVV - dat zich nu in het 

kasteel bevindt;  

4. de lezing over middeleeuwse kerkbouw annex fietstocht Leur-Bergharen, 

die beide in mei a.s. plaats zullen vinden; verzamelen voor de fietstocht 

bij Antonius Abt, vertrek 13.30; exacte data worden tijdig op onze websi-

te aangekondigd (https://vriendenmuseumkasteelwijchen.nl/agenda/). 

En last but not least geven wij u met blijdschap kennis van het aantreden bin-

nenkort als bestuurslid van de Vrienden door Marianne Bakker-Otten, die af-

scheid neemt als voorzitter-sinds-2014 van de Stichting Museum Kasteel Wij-

chen. Wij zijn blij met alle kennis en ervaring die zij voor ons wil inbrengen. 

          (Red.) 

 

 Kasteelbalie (foto Museum Kasteel Wijchen) 
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Van de Bestuurstafel 

 

Het is een heuglijk feit - en onze Nieuwsbrief staat ook helemaal in het teken 

daarvan - dat het Museum een grondige herinrichting doormaakte. Mogelijk 

geworden in het kader van de op meer toegankelijkheid gerichte renovatie van 

het Kasteel. In mijn beleving is dat de tweede keer dat er sprake kon zijn van een  

echte herinrichting. 

 

De eerste keer was dat het geval in 1992/3 toen - ook passend in de toenmalige 

renovatie van het kasteel - het Museum een nieuwe plek kreeg op de zolders van 

het kasteel. Het kwam uit het Koetshuis. Onze Stichting is destijds opgericht om 

dat mogelijk te maken. Nog altijd beduusd dat toen ruim 200 Wijchenaren vriend 

werden. Ook nog altijd onder de indruk dat de Gemeenteraad achter deze actie 

vanuit de burgerij is gaan staan en de herinrichting van toen nog Museum Frans 

Bloemen in het kasteel mede mogelijk maakte. 

 

Waar ik ook met nadruk even bij stil wil blijven staan is dat bij de Opening van 

het toenmaals heringerichte museum (kort daarna Museum Kasteel Wijchen) de 

kleinzoon van Frans Bloemen, Koen Flink, als openingshandeling de door zijn 

grootvader samen met Coba Roosenburg gemaakte kaart met alle door hem 

ontdekte archeologische vindplaatsen in Wijchen en omgeving onthulde. We 

hebben die kaart toen laten restaureren. 

 

Ik haal dit aan omdat het in Wijchen museaal gezien met een archeologische 

oudheidkamer is begonnen. Het is daarom geweldig om te zien dat het museum 

zich sindsdien inhoudelijk is gaan ontwikkelen tot een cultuurhistorisch museum 

in de breedste zin. 

 
Ons werd als inbreng voor de huidige herinrichting gevraagd een bijdrage te le-

veren aan de herinrichting van de Merovingische Schakamer. Het Bestuur wil 

graag de vrienden die daar extra voor doneerden bedanken. 

Wim Kattenberg (voorzitter)  
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In Memoriam Gonny Borsten-Kleijnen 

 

 

 

De Stichting Vrienden van Museum Kasteel Wijchen zou zonder Gonny 

nooit echt van de grond zijn gekomen. Aan het verzoek in 1992 door de 

Gemeente om de hernieuwing van toen nog Museum Frans Bloemen me-

de mogelijk te maken, hadden we zonder haar niet kunnen voldoen.  

Gonny had als raadslid politiek en als ondernemer zakelijk inzicht. De 

mensen kenden haar. Ze was bovenal een echte Wijchense. Ze wilde er 

alles aan doen om het eigen karakter van het dorp te behouden. Wat haar 

daarbij vooral interesseerde was de prehistorie. Tot het laatst toe was ze 

lid van de zogenaamde Schervengroep van het museum. We zullen als 

Stichting Gonny, trots als we op haar zijn, nooit vergeten. 

Gonny bij haar afscheid als 

bestuurslid van onze stichting 

op 11 december 2019 
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Wijchen en de Merovingers 

 

In deze bijdrage gaan we in grote lijnen in op het ontstaan en de ontwikkeling 

van het Merovingische Rijk. Eerst algemeen. Vervolgens op de neerslag ervan 

in Wijchen. Het gaat dan om de vraag wat de positie van Wijchen was, zowel in 

de strijd om de macht binnen het Merovingische Rijk als ten opzichte van de 

indringers. Daarna bekijken we of Wijchen qua sociale opbouw en qua cultuur 

behoorde tot de Merovingische samenleving. 

 

Ontstaan en ontwikkeling van het Merovingische Rijk  

Het is opmerkelijk dat de kleinste van de vele Frankische stammen, de Salische, 

bestaande uit 200.000 mensen, in staat was het Merovingische Rijk te stichten. 

Dit was vanaf het begin geen toeval. Werden de Germaanse stammen, die het 

Romeinse Rijk binnenkwamen, als bondgenoten door de Romeinen ingezet voor 

de verdediging van het Rijk, de Saliërs pakten het anders aan. Zij slaagden er 

onder aanvoering van koning Chlodowech of Clovis (466-511) in om het laatste 

Romeinse bolwerk in Gallië, Belgica Secunda, in 484 te veroveren. Dit gebeurde 

terwijl zijn vader Childeric I, die zich wel uitriep tot koning over de Salische Fran-

ken, nog in dienst stond van Syagrius, de Romeinse heerser over Belgica Secun-

da.  

Clovis deed daarop, wat machtsuitbreiding be-

treft, nog iets frappants: alvorens dieper door te 

dringen in Gallë en daar de strijd aan te gaan met 

de Westgoten, maakte hij een eind aan twee 

Frankische koninkrijken, het Rijnlandse en het 

Ripuarische. Rijken die hem nota bene geholpen 

hadden in de verovering van Belgica Secunda! 

Wat de strijd tegen de Westgoten betreft kwam 

hij niet verder dan ze terugdringen voorbij Tou-

louse. Maar dat stelde hem wel in staat de hoofd-

stad van zijn Rijk te verplaatsen van Soissons naar 

Parijs.                                                                                                                      Afb. 1 Clovis 465-511 
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Toch bleef het rijk van Clovis, dat naar zijn grootvader Merowech het Merovingi-

sche Rijk wordt genoemd, nog klein ten opzichte van de Rijken van de Bourgon-

diërs, de West- en de Oostgoten. 

Intussen deed Clovis nog iets verrassends, waardoor zijn machtspositie zowel 

intern als extern toenam: hij bekeerde zich tot het Christendom. Dit leverde een 

aantal voordelen op. Behalve dat de strakke bestuurlijke opbouw van de kerk in 

bisdommen, aartsdiakonaten, dekenaten en parochies structuur gaf aan zijn rijk, 

kreeg hij de steun van de al verchristelijkte Gallo-Romeinse elite en ook van de 

paus. Met deze laatste ‘verovering’ legde Clovis in feite de basis voor het latere 

Karolingische keizerrijk: de paus zegende Karel de Grote in tot keizer. Ook gees-

telijk-cultureel kreeg het Christendom zo vaste voet in grote delen van West-

Europa. Er ontstond een netwerk aan kloosters. Overal werden kerken gebouwd.  

Van belang is verder dat Clovis de al bestaande Salische wetgeving liet herschrij-

ven. Essentieel daarbij was onder andere dat hij, om de oude gewoonte van 

weerwraak te onderdrukken, daarin liet opnemen dat conflicten voortaan opge-

Afb. 2 Rood: het Merovingische Rijk  
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lost moesten worden via een financiële schadevergoeding. Voor de goede orde 

dient hierbij wel als contrast vermeld dat Clovis, om aan de macht te blijven, zelf 

vele stamhoofden en familieleden liet vermoorden.  

Problemen en de uiteindelijke ondergang 

Na de dood van Clovis werd het koninkrijk verdeeld onder zijn vier zonen. Van 

een ‘staat’ in de moderne zin was in die tijd nog geen sprake. De koningen had-

den de absolute macht. Al het land was privébezit en werd naar Frankische ge-

woonte bij de dood verdeeld onder de zonen. 

Het probleem was nu dat tussen deze vier zonen van Clovis diepgaande conflic-

ten ontstonden, waarbij ze probeerden elkaars gebieden te decimeren. Uitein-

delijk bleven er twee elkaar voortdurend bestrijdende koninkrijken over: Austra-

sië met Metz als hoofdstad en Neustrië met Parijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog eenmaal herenigde het Merovingische Rijk zich onder één Merovingische 

koning: Dagobert I (632-639). Hij slaagde erin de Friezen en Saksen die het Mero-

vingische Rijk binnendrongen, terug te slaan. 

Afb. 3 Austrasië en Neustrië 
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In deze bijdrage gaan we alleen in op de Friezen, waar Wijchen ook mee te ma-

ken kreeg. 

 

Als de Salische Franken in de zesde eeuw onder Clovis het noordelijke Rijn-Maas 

gebied in handen krijgen, krijgen ze te maken met de Friezen. Het is onder Fran-

kische druk dat er meer eenheid ontstaat onder de Friezen en dat die zich onder 

een ‘koning’ schikken.                                                                                                            

In de onderlinge strijd die liep van 550-734 ging het erom greep te krijgen en te 

houden op a. de grote rivieren Rijn en Maas en b. de door de Franken ontwikkel-

de steden Utrecht en Dorestad. Utrecht fungeerde als politiek en religieus cen-

trum, Dorestad als handelscentrum. De strijd ging op en neer. Bewijs daarvoor 

zijn de nu eens door Franken, dan weer door Friezen geslagen munten in Dore-

stad. In Utrecht als religieus centrum stichtte Dagobert een kerkje, dat vervol-

gens door de Friezen werd verwoest. Bonifatius kwam daar later, om de heilza-

me Frankische invloed op Utrecht te onderstrepen, op terug.  

Na Dagobert viel het Merovingische Rijk opnieuw uiteen. Dieptepunt was dat de 

Friezen onder hun koning Radbod (670-719) de kans kregen diep in het Rijn-

Maasgebied door te dringen, omdat Neustrië de Friezen te hulp riep tegen 

Austrasië. De Austrasische hofmeier Karel Martel werd in 714 voor Keulen ver-

slagen. Want zowel in Austrasië als Neustrië hadden intussen de hoogste ambte-

naren, de hofmeiers, de macht naar zich toe getrokken. Karel Martel herstelde 

zich overigens en versloeg de Friezen in 734 definitief in de slag bij de Boorne. 

Hoe bedreigend ook voor de Merovingische koningen: de opkomst van de hof-

meiers is de redding geweest van het Merovingische Rijk. Na de dood van Karel 

Martel volgden twee zonen hem op als hofmeier. Karloman in Austrasië en Pip-

pijn in Neustrië. Karloman trok zich terug in een klooster, maar Pippijn zette uit-

eindelijk Childerik III af als koning, waarna hij zelf als Pippijn de Korte koning 

werd in 751. Met Karel Martel en daarna Pippijn kwam de Austrasische familie 

van de Arnulfen, later naar Karel de Grote Karolingers genoemd, aan de macht. 

Pippijn de Korte bereidde de pauselijke zalving van zijn zoon tot keizer in het jaar 

800 vóór door de Longobarden, die de paus bedreigden, te verslaan. Karel de 

Grote (768-814) deed dat nog eens dunnetjes over.    
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Neerslag in Wijchen 

Zoals we in de Inleiding van deze bijdrage al aangaven, gaat het wat de neerslag 

van de Merovingers op Wijchen betreft om de vraag: 

a. wat Wijchen betekende in de strijd om de macht intern en extern en 

b. of het qua sociale opbouw en cultureel behoorde tot de Merovingische sa-

menleving.  

Berekend op grond van het aantal graven wordt voor Wijchen uitgegaan van 120 

inwoners, verdeeld over 20 tot 25 families, verspreid over 5 buurtschappen. 

Wijchen in de strijd om de macht intern en extern       

Dat Wijchen een rol speelde in de conflicten binnen het Merovingische Rijk en 

met indringers, komt doordat het tot in de Late Romeinse Tijd een belangrijk 

strategisch steunpunt was. Bewijzen daarvoor zijn het tot wachttoren omge-

bouwde, twee verdiepingen tellende putgebouw van de villa op de Tienakker en 

de oudste graven van de als Romeinse soldaten in dienst zijnde Franken op het 

Merovingische grafveld in het centrum van Wijchen. Dit alles paste in de door 

Romeinen nog in de 4de eeuw uitgediepte verdedigingslinie.  

Een voorbeeld van het tweede soort bewijs vormt graf 183, een van de oudste 

graven op het grafveld.    

Het zijn sterke indicaties dat het op de stuifduinen gelegen Wijchen allereerst 

Afb 6 Wachttoren Villaterrein Tienakker 4de eeuw 
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dus voor de Romeinen, maar daarna voor de Merovingers een belangrijk militair 

steunpunt was. Dat tonen ook de wapens en overige militaire uitrustingsstukken 

aan in de vele andere graven van de 5de, 6e en 7de eeuw.  

A. De rol in de strijd tegen de indringers 

Zoals reeds werd aangegeven, zal het wat de strijd tegen de indringers betreft nu 

alleen gaan om die tegen de Friezen. Er was sprake van Fries-Frankische oorlo-

gen tussen ca. 550-734. Het ging daarbij om belangrijke vestigingsplaatsen als 

Dorestad en Utrecht en de grote rivieren, de Rijn en de Maas. 

Voor de Merovingers was het Rivierengebied daarbij grensgebied. Er werden 

militaire kolonisten aangesteld, die de naam kregen van ‘homines franci’ oftewel 

‘koningsvrijen’ die het gebied moesten beschermen. Daar zijn de meeste van de 

latere heren van heerlijkheden in het gebied uit voortgekomen. Er zijn bewijzen - 

en daarbij gaat het met name om overal teruggevonden Friese munten of sce-

atta’s - dat de Friezen in het gebied infiltreerden zonder zich erin te vestigen. De 

bewoners ervoeren hen als agressors. In de oorlogen ging het overigens met het 

bezetten van het gebied op en neer: nu eens waren de Friezen heer en meester, 

dan weer de Franken. Aanwijzingen hiervoor vinden we in het grafveld. 

Een voorbeeld, uit de korte periode van eenheid onder Dagobert I, is graf 156, 

van een vrouw uit de Austrasische elite die zich destijds, toen er vrede was, in 

Wijchen vestigde (zie ook verderop onder ‘Sociale opbouw’: dit graf toont name-

lijk tevens aan hoe elitair de Merovingische  samenleving was) . 

 

 

Afb 7 Dolk Romeinse soldaat Graf 183 Fase I ca. 450 
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Een tweede bewijs dat Wijchen betrokken is geweest in de strijd tegen de Frie-

zen is dat het grafveld tussen 650-675 is verlaten. In deze bijdrage gaan we ervan 

uit dat dit te maken heeft gehad met Friese invasies. De mensen trokken weg. 

Het is een meer valide interpretatie dan dat het te maken zou hebben gehad 

met het Christen worden van de mensen en hun wens daarom niet meer op dit 

grafveld begraven te worden. Aangenomen wordt dat Wijchen pas in de 8ste 

eeuw verchristelijkte. Dit op gezag van Jappe Alberts: ’’Eerst uit het begin van de 

8ste eeuw blijkt dat toenmaals met de missie in dit gebied een duidelijke aanvang  

gemaakt werd ‘’. Dat het grafveld werd verlaten is vroeg, omdat elders nog lang 

Merovingisch werd begraven, zoals in Rhenen nog tot de 8ste eeuw.  

B. De rol in het kader van interne conflicten 

Zoals we al eerder aangaven, viel onder de zonen van Clovis het Merovingische 

Rijk uiteen in twee machtsblokken: Austrasië en Neustrië. Als bewijs dat Austra-

sië greep wilde houden op het Maasgebied is er het vrouwengraf (graf 160) uit 

de periode 530-550. Het is een van de rijkste graven van het grafveld, met onder 

andere twee zilveren schijffibulae ingelegd met almandijn. Dat de meeste bij-

giften afkomstig waren uit het Midden-Maasgebied geeft aan dat de vrouw uit 

Afb.4 Halssnoer met 

schijffibula  

graf 156 Fase 4b ca.630  
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Austrasië kwam (zie verder onder ‘Sociale opbouw’: ook hier het bewijs voor 

elitaire samenleving). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paste Wijchen qua sociale opbouw en cultuur in het Merovingische Rijk ? 

Sociale opbouw  

De rijke elitegraven, aangevoerd als bewijs dat Wijchen een belangrijk strate-

gisch steunpunt was, tonen aan dat we ook in Wijchen te maken hebben met 

een elitaire samenleving. Blijk daarvan geven overigens ook de graven van gewo-

ne mensen. Treffend in dat opzicht is een vrouwengraf met alleen een spinklos-

je. (Graf 66.1 Fase 4 570-640). 

Cultuur  

Dat Wijchen cultureel paste in de Merovingische traditie leiden we af uit de wij-

ze van begraven en de bijgiften. In Wijchen wordt geheel op Merovingische wijze 

ter aarde besteld. Het grootste gedeelte van de 350 tot nu toe teruggevonden 

graven bestaat uit kistgraven. Niet alleen het lichtaam werd in een kist begraven, 

het graf zelf was bekist. Een ander bewijs dat Wijchen cultureel paste in de 

Merovingsiche samenleving vormen de bijgiften. Daarvan is vastgesteld dat ze 

gemaakt zijn in het Duitse Nederrijngebied en het Belgisch Midden-Maasgebied, 

wat erop duidt dat Wijchen behoorde tot het Austrasisch deel van het Merovin-

gische Rijk. Spaarzaam zijn artefacten uit Scandinavië, Zuid-Duitsland en Lombar-

dije. De herkomst uit die gebieden geeft overigens wel aan dat Wijchen daar 

Afb.5 Voorname dame 

Graf 160 ca. 530  
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handelscontacten mee had. Om nog één zo’n zeldzaam voorwerp te memore-

ren: een gesp van bergkristal met gordelbeslag van goud cloisonné met alman-

dijninleg uit Zuid-Duitsland. 

 

 

 

 

 

Drs. W. Kattenberg 
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Graf 57 Fase  
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Bovenstaand citaat is van Rica Annaert, onderzoeker archeologie van het 
‘agentschap Onroerend Erfgoed’ in Vlaanderen. Zij vertelt op de website mero-
vingerdna.be/merovingen/ over de mythische oorsprong van de naam Merovin-
gisch Rijk. Die verwijst, zoals al beschreven in het voorgaande artikel van Wim 
Kattenberg, naar koning Merovech, stamvader van de Frankische dynastie, maar 
Wim vertelde er niet bij dat Merovech verwekt werd toen zijn moeder tijdens 
het baden in de klauwen van een zeemonster geraakte...    
 
(red.) 

‘Die Merovingische dynastie is uiteindelijk aan zijn einde geko-
men door onderlinge twisten. In mijn geschiedenisboeken werd 
er gesproken van de 'vadsige koningen'. Dat wees op die perio-
de dat er geen controle meer was en dat de macht in handen 
kwam van een aantal machtige figuren. Zij hebben die macht 
eigenlijk overgenomen van die Merovingische vorsten.’ 

Iets bewerkte uitsnede website: merovingerdna.be/merovingen/ 
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Het Merovingische grafveld van Wijchen 

 

In maart 1981 werden bij grondwerkzaamheden ten behoeve van de uitbrei-

ding van zaal “Het Sterrenbos” aan de kasteellaan door arbeiders enkele vond-

sten gedaan die wezen op een Merovingisch grafveld. Daar deze vondsten niet 

tijdig zijn gemeld, heeft er toen geen archeologisch onderzoek kunnen plaats-

vinden. Hierdoor zijn helaas belangrijke gegevens en waarschijnlijk ook veel 

voorwerpen verloren gegaan. Toch konden door oplettendheid van enkele 

amateur archeologen uit Wijchen een aantal vondsten worden geregistreerd 

en zelfs gedeeltelijk worden verworven voor ons museum.    

Tien jaar later kwam er een herkansing, toen archeologen voor de geplande 

nieuwbouw in het centrum (waar nu Albert Heijn is gevestigd) een uitgebreid 

archeologisch onderzoek konden verrichten. Zij legden er een begraafplaats 

bloot uit de vijfde, zesde en zevende eeuw van onze jaartelling.  

Van de ruim 650 graven uit deze zogenoemde Merovingische periode konden er 

zo’n 345 worden opgegraven. De rest zit nog onder de bebouwing. Het grafveld 

bleek een van de grootste en rijkste van Nederland te zijn.  

Afb. 1  Opgravingsput (foto: Vic Brans, Nijmegen) 
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Een aantal van de rijke graven heeft ons museum sinds 1992 in bruikleen en de-

ze zijn nu na de heropening in een nieuwe setting te bewonderen. De presenta-

tie geeft een beeld van de begrafenisgebruiken van de Wijchenaren uit die tijd.  

Anders dan hun voorouders verbrandden zij hun doden niet, maar begroeven ze 

hen in houten kisten. Wel gaven ze hem of haar, zoals vroeger, geschenken mee. 

Dat laatstgenoemde gebruik verdween na de zevende eeuw onder invloed van 

het Christendom.  

De Merovingische periode is daarom de laatste periode in de Nederlandse ge-

schiedenis waarin zoveel intacte grafgiften zijn gevonden. 

 

Uit de grafgiften valt op te maken wie er zoal in het Wijchen van toen leefden. 

De gouden hangers, vergulde kledingspelden, kralenkettingen van barnsteen en 

glas en gespen van bergkristal wijzen erop dat er nogal wat “voorname” bewo-

ners waren. Bovendien zijn het voorwerpen die zelden elders in Nederland ge-

vonden zijn. 

 

  
Afb.2  Rijk vrouwengraf (Rob Mols Fotografie, Bureau Archeologie Nijmegen) 

 

Er werden ook wapens meegegeven. De oudste graven bleken die van Franki-

sche soldaten in Romeinse dienst te zijn. In latere tijden kregen ook mannen met 

een hoge status lansen, bijlen, zwaarden en schilden mee. In hun graven zijn 
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daarnaast glazen drinkbekers gevonden, een zeldzaam gebruiksvoorwerp in die 

tijd.

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meeste graven bevatten echter geen enkele gift. Hooguit een spinklos of een 

mesje. Hierin lagen de eenvoudige lieden, mensen die hard moesten werken 

voor hun dagelijkse maaltijd. 

Afb. 3a Mannengraf (Rob Mols Fotografie, BAN) 

Afb. 3b Mannengraf 

(Rob Mols Fotografie, BAN 
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Afb. 4  Eenvoudig graf (Rob Mols Fotografie, BAN) 

Op het Wijchense Merovingische grafveld lagen ook kinderen begraven. En net 

als bij de volwassenen hadden sommige van alles meegekregen en andere niets.  

             

 

 

 

 

Afb. 5   Eenvoudig jongensgraf 

(Rob Mols Fotografie, BAN) 

Afb. 6  

Rijk meisjesgraf 

(Rob Mols Fotografie, BAN) 

Ben Teubner (conservator) 
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Van de Directie 

De parel van Wijchen glanst weer! 

Het was geen kleine klus waar we als museum samen 

met de gemeente Wijchen voor stonden: een restau-

ratie van het kasteel en een complete modernisering 

van het museum. Maar wat is deze makeover goed 

gelukt en wat ben ik trots. Trots op de onderlinge sa-

menwerking met alle partijen. Trots op alle financiële bijdragen, waaronder die 

van de Vrienden. Trots op de onmisbare helpende handen van onze prachtige 

vrijwilligers, de echte parels!  

Hoewel er al behoorlijk wat bekend was over de geschiedenis van kasteel Wij-

chen, wist het tot aan de grootschalige renovatie een aantal geheimen voor zich-

zelf te houden. Kasteel Wijchen wordt voor het eerst genoemd in 1392, maar het 

kan bijna niet anders dan dat ook dit kasteel is ontstaan uit een motteversterking 

rond circa 1000 en later een woontoren op dezelfde plek. Bewijs voor dit ver-

moeden ontbreekt echter. Tijdens de werkzaamheden, in december 2020, 

stuitten we op veertiende-eeuwse fundamenten die waarschijnlijk dateren van 

vóór 1392. Archeologisch onderzoek geeft hier in de loop van dit jaar definitief 

uitsluitsel over. Maar de puzzel raakt steeds completer.  

Er kwam nog 

meer beziens-

waardigs te-

voorschijn: een 

kolenkelder, 

een opslag-

ruimte, een 

eeuwenoude 

keuken vol 

unieke details 

en een water-

afvoerput in-

clusief afvoer-

Rylana Seelen 

              Keuken in kelder (foto Museum Kasteel Wijchen) 
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gootje. Bijzonder, want zo’n gootje wordt zelden aangetroffen bij opgravingen. 

Dit zijn dus prachtige bijvangsten van de verbouwing. Ze geven een extra dimen-

sie aan een bezoek aan het kasteel.  

De functie van ons museum is niet veranderd: we vertellen verhalen. Dat deden 

en doen we onder andere via onze archeologische museumcollectie. Wat wel 

nieuw is binnen de museumpresentatie is de kennismaking met de kasteelhisto-

rie en haar voormalige markante bewoners. Het kasteel geeft een kijkje in de 

levens van mensen die hier honderden jaren geleden woonden. Hoe deden ze 

dat? En hoe zag de maatschappij er toen eigenlijk uit, wat was de invloed van 

godsdienst en hoe verhielden de kasteelbewoners zich tot de gewone burgerbe-

volking? Het kasteel laat het zien.  

Het museum, dat zich nu niet meer beperkt tot de zolder van het kasteel, maar 

meer verweven is met het gebouw, neemt ons nog verder terug in de tijd. De 

permanente bewoningsgeschienis komt uitgebreid aan bod. Wijchen kent im-

mers 6000 jaar bewoning: tradities, sieraden, voorwerpen en alles wat mensen 

van de prehistorie tot nu hebben achtergelaten in het landschap is te zien op de 

kasteelzolder. De kelders, begane grond en kapel zijn toegankelijk gemaakt en bij 

de museumroute betrokken. Dit zorgt ervoor dat het kasteel zelf veel meer ‘aan 

het woord’ komt. Voelen, ruiken, beleven… Dat maakt een bezoek aan Museum 

                   De Kempenaerkamer (foto Museum Kasteel Wijchen) 
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Kasteel Wijchen tot een zintuiglijke ervaring. En dat hebben we zo gemist de 

laatste jaren!  

Werkelijk alles is aangepakt. Dichtgemetselde doorgangen zijn opengemaakt, de 

binnenplaats met zuilengalerij is een eyecatcher van jewelste geworden, alle  

binnenruimtes zijn in stijl ingericht en in oude luister hersteld. Oud en nieuw zijn 

vervlochten: de 17de-eeuwse Hollandse renaissancestijl komt samen met heden-

daagse architectuur. Het zichtbare bewijs is meteen te zien op de binnenplaats: 

het volledig glazen dak maakt dat we de ruimte kunnen gebruiken als entreehal, 

zonder het karakter van een binnenplaats te verliezen.  

Wat ik heel belangrijk vind, is dat de museumfunctie van het kasteel zichtbaar-

der, laagdrempeliger en - met behulp van hedendaagse 

multimedia - eigentijdser gemaakt is. Dit kasteel behoort 

tot ons gezamenlijke erfgoed. Dit kasteel vertelt ons 

verhaal. Een bezoek aan ons moet niet alleen informa-

tief maar ook, en vooral, leuk zijn. Voor iedereen en voor 

alle leeftijden. Ik denk dat we met de gedane aanpassin-

gen daar nog meer in slagen. De parel van Wijchen heeft 

haar glans weer terug! 

Rylana Seelen, directeur 

 

Binnenplaats met zuilengalerij (foto Museum Kasteel Wijchen) 

 

 Rylana in kapel 
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Van de Conservator 

Een bijzonder godenbeeldje uit Wijchen 

Bij de herinrichting van ons museum werd ik wederom 

geroerd door een bijzonder object uit onze prachtige 

collectie. Ditmaal betreft het geen gewoon gebruiksob-

ject, maar een meer persoonlijk voorwerp, namelijk 

een bronzen beeldje van de godin Victoria (godin van 

de overwinning).  

Zij is rond 1948 in de buurt van Alverna, bij de aanleg van aspergevelden gevon-

den en door de Gemeente Wijchen aangekocht. De godin staat op een globe met 

de vleugels gevouwen op haar rug en 

heeft een zegekrans in de uitgestrek-

te rechterhand. De wapperende tuni-

ca suggereert de vaart waarmee de 

godin aankomt. Extra bijzonder is, dat 

het een van de weinige Victoriabeeld-

jes is die er in Nederland zijn gevon-

den.  

Genoemde Victoria zal samen met 

Minerva (de personificatie van de 

goddelijke macht, van het verstand 

en de wijsheid) te zien zijn in een spe-

ciaal door Theo Moors ontworpen 

huisaltaar.  

Iets over goden en godsdienst in de Romeinse tijd 

In onze streken werden Romeinse en inheemse goden naast en door elkaar 

vereerd. De inheemse goden werden voor een deel gelijkgesteld met de 

Romeinse en kregen dan een nieuwe naam, maar soms combineerde men 

de inheemse naam met een Romeinse. Zo weten we dat in het rivierenge-

bied Magusanus een belangrijke godheid was bij de inheemse bevolking. 

Deze naam werd in de Romeinse tijd aangepast tot Hercules-Magusanus. 

              Ben Teubner 

Victoria, godin van overwinning 
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Oorspronkelijk werden goden in de open lucht vereerd, op omheinde ter-

reinen bij nederzettingen of op bijzondere plaatsen in de vrije natuur. In de 

Romeinse tijd werden voor het eerst tempels gebouwd, onder andere in 

Nijmegen en in Cuijk. Verreweg de grootste tempel in de wijde omtrek 

stond in Elst. De inheemse bevolking van ons land heeft van de Romeinen 

de gewoonte overgenomen goden in een menselijke gedaante uit te beel-

den. In Nederland zijn vooral veel kleine beeldjes van brons en aardewerk 

bewaard gebleven. Aan de aantallen kunnen we de populariteit van de ver-

schillende goden aflezen. Bij de bronzen beeldjes overheersen de mannelij-

ke godheden en van hen is Mercurius (god van de handel, de reizigers en de 

winst) het meest geliefd.*  De beeldjes van aardewerk stellen vooral godin-

nen voor, met name Venus (godin van de liefde en vruchtbaarheid), Fortu-

na (godin van het lot, het toeval) en allerlei moedergodinnen op een stoel, 

met kinderen aan de borst of met een schoot vol vruchten. Deze bronzen 

en aardewerk beeldjes waren in de meeste huishoudens te vinden, vaak in 

een lararium (speciaal soort nis of huisaltaar).  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

* Mercurius blijkt ook bij de voormalige bewoners van ons kasteel geliefd 

te  zijn geweest, want hoewel gesneuveld tijdens de grote brand van 1906 

en later neergestort bij een hevige storm, staat versie 3.0 als uit de as 

herrezen fier op de top van de toren.    

       Ben Teubner, conservator 

Een lararium 
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     Van de museumclub 
 

Thérèse Schwarze, Jacoba van Heemskerck van Beest, Alida Pott en Lucie van 

Dam van Isselt, Nola Hatterman, zeggen die namen u iets?  

Het zijn de namen van Nederlandse vrouwelijke schilders van wie recent een 

overzichtstentoonstelling van hun werken is geweest. Thérèse Schwarze (1851-

1918) was in haar tijd een beroemd portrettiste die de Nederlandse elite zeer 

vakkundig in beeld bracht. Jacoba van Heemskerck van Beest (1876-1923) be-

heerste diverse technieken zoals tekenen, schilderen, grafiek en glaskunst en 

maakte uiteindelijk deel uit van de Duitse expressionistische beweging Der 

Sturm. Alida Pott (1888-1931) was het eerste vrouwelijke lid van de Groningse 

kunstkring De Ploeg en maakte tekeningen en aquarellen in verschillende stijlen. 

Lucie van Dam van Isselt (1871-1949) maakte portretten, stillevens, diervoorstel-

lingen etc. op basis van diverse technieken. Nola Hatterman (1899-1984) schil-

derde vooral donkergekleurde Surinaamse modellen en werd uiteindelijk de eer-

ste directeur van de School voor Beeldende Kunst in Suriname. De tentoonstel-

lingen over deze vrouwelijke kunstenaars uit de 20e eeuw maken deel uit van 

een soort Inhaalslag qua aandacht en erkenning voor hun kunstzinnige kwalitei-

ten. Een erkenning die voor hun mannelijke collega’s uit de kunstkringen waarin 

zij verkeerden veel vanzelfsprekender en makkelijker tot stand kwam. De ge-

noemde dames hadden nog het geluk dat zij opleidingen konden volgen en actief 

konden deelnemen aan gedachten- en techniekuitwisseling binnen groepen van 

mannelijke geestverwanten. In de eeuwen daarvoor waren de maatschappelijke 

barrières zo groot dat slechts enkelen konden uitgroeien tot goede en vakbe-

kwame kunstenaars. Zoals eeuwenlang vrouwen niet naar de universiteit moch-

ten (pas in 1871 werd Alettta Jacobs als eerste vrouw officieel toegelaten in Ne-

derland), zo mochten vrouwen ook niet naar de kunstacademies en toen ze dat 

in 1870 wel mochten werden hen diverse beperkingen opgelegd. Zij mochten 

bijvoorbeeld niet modeltekenen en konden daarom niet deelnemen aan wed-

strijden zoals de Prix de Rome, omdat naakttekenen daarvoor een vereiste was. 

Zelfs bij een progressieve 20e-eeuwse beweging als Bauhaus kostte het vrouwen 

veel moeite om door te dringen tot de beeldende kunst. Zij werden bij voorkeur 

naar de afdeling tapijtontwerp en –weven gedirigeerd, omdat dat beter bij hen 
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zou passen.  

 Toch waren er door de eeuwen heen goede vrouwelijke kunstenaars, maar ze 

ontsnapten aan de aandacht, deels doordat ze onder de naam van hun vaders, 

echtgenoten of leermeesters hun werken opleverden en deels doordat in de 

geschiedschrijving de blik primair op mannen was gericht.  

Enkelen wisten, met name in hun 

eigen tijd, wel de aandacht op zich 

te vestigen en als kunstenaar grote 

erkenning te krijgen. De Neder-

landse Judith Leyster (1609-1660) 

was een van twee vrouwen die in 

de 17e eeuw tot het Haarlemse 

kunstenaarsgilde mochten toetre-

den, meester werd en later een 

eigen atelier opende, maar deson-

danks werd later veel van haar 

werk toegeschreven aan Frans 

Hals. Het Frans Hals museum in 

Haarlem wijdde in 2010 een grote 

tentoonstelling aan haar.  

Rachel Ruysch (1664-1750) werd in 1701 als eerste vrouw lid van het schildersgil-

de in Den Haag en werd beroemd door haar zeer gedetailleerde bloemstillevens. 

Haar werk werd door vorsten besteld. Momenteel hangen diverse van haar schil-

derijen in de tentoonstelling ‘In Volle Bloei’ waarmee het Mauritshuis zijn twee-

honderdste verjaardag viert. 

De Nederlandse musea doen volop mee aan de herwaardering van vrouwelijke 

kunstenaars en programmeren de laatste jaren overzichtsexposities vooral ook 

van buitenlandse kunstenaars (o.a. Bourgois, Morisot, Modersohn, Rego). Tus-

sen de lockdowns door hebben de leden van de museumclub Wijchen de kans 

waargenomen om enkele van deze exposities te bezoeken. 

In het Rijksmuseum Twente loopt nog tot eind maart de tentoonstelling Artemi-

    Zelfportret Judith Leyster 
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sia (1593-na 1654). Een van de grote schilders uit de Barok, die het vak van haar 

vader leerde. Ze schilderde in Rome, Florence, Venetië, Napels en Londen en 

kreeg opdrachten van diverse vorsten. Het leven van Artemisia Gentileschi ver-

liep niet over rozen: verkracht door haar leraar Tassi toen ze 17 was, drie van 

haar vijf kinderen overleden op jonge leeftijd, financiële problemen. Maar ze 

bleef schilderen, vooral over destijds veelgevraagde Bijbelse thema’s die ze op 

een eigen manier invulde. De tentoonstelling is door de inhoud en de grootte 

van de doeken indrukwekkend te noemen. 

Een andere bezochte tentoonstelling is die over de Mexicaanse Frida Kahlo 

(1907-1954) in het Drents museum in Assen. Deze tentoonstelling is nog tot half 

april te bezoeken. Kahlo is de laatste decen-

nia uitgegroeid tot een soort culticoon niet 

alleen wegens haar schilderijen maar ook 

door haar markante leven. Het Drents mu-

seum besteedt aandacht aan beide aspec-

ten en toont bijvoorbeeld kledingstukken 

en een corset dat zij moest dragen wegens 

chronische rugklachten die zij in haar jonge 

jaren opliep als gevolg van een busongeluk. 

Haar relatie met de politiek activistische 

kunstenaar Diego Rivera, met wie ze twee-

maal trouwde, heeft haar werk zeer beïn-

vloed. Tegelijkertijd ontwikkelde ze een 

eigen stijl vooral door een focus op de 

Mexicaanse volkscultuur. Zij schilderde veel 

zelfportretten die inmiddels over de hele wereld bekend zijn geworden. Deze 

tentoonstelling biedt stof tot nadenken over de relatie tussen esthetiek, politiek 

activisme en persoonlijke expressie.   

Dit is een stukje geworden met veel namen, maar ze verdienen het vaker te wor-

den genoemd, want er valt nog wat in te halen in de canon van de kunstgeschie-

denis.  

 

 

Zelfportret Frida Kahlo 

 

                 Annelies Jacobs 
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De moeite waard 

Tentoonstellingen 

Museum Valkhof  

Kelfkensweg 59  Nijmegen 

024 3608805 

29 januari t/m 3 april 2022 

Expositie: Revisited Via Appia 

Het museum nodigt je uit voor een interactieve tijdreis langs de Romeinse Via 

Appia, één van ‘s werelds  oudste wegen. Revisited Via Appia is het resultaat van 

jarenlang multidisciplinair onderzoek. Volg de voetsporen van de miljoenen men-

sen die hier vanaf de Romeinse Tijd overheen zijn gelopen en ervaar hoe de weg 

in de loop van de tijd is veranderd. 

Museum voor Religieuze kunst Krona te Uden 

Veghelseweg 25 Uden 

0413 263431 

21 januari t/m 30 april 2022 

Expositie: Confrontaties 

Binnen het debat over de moderne en hedendaagse kunst in Nederland speelt reli-

gie een bescheiden rol. Het Museum wil met deze expositie een stap zetten. Het 

Museum doet dat door werk van eigentijdse kunstenaars die zich tot dit omstreden 

onderwerp verhouden te confronteren met werk uit de Middeleeuwen: onder an-

deren zijn J.C.J. Van der Heyden te zien naast een een laat-gotische Madonna en 

H.Visch naast een Passieretabel uit 1500.  

 

 

 

 

 

 

 
Kruisbeeld ca.1500 
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Erfgoedcentrum Rozet  

Expositie: Aan het werk 

Korte straat 16 Arnhem 

026 354 3161 

1 okt. 2021 - 26 sept. 2022 

De expositie, weliswaar gericht op Arnhem, gaat over het belangrijke probleem 

van de Arbeidsmigratie. Ze laat zien hoe Arnhem in de Middeleeuwen zich ont-

wikkelde tot een diverse stad met veel ambachtelijke activiteit.  Hoewel thuiswer-

ken nu hot is, waren in die tijd wonen en werken nog hoofdzakelijk één. Al werd 

er ook in ploegen gewerkt op bijvoorbeeld scheepswerven. Aandacht heeft ook 

het zich verenigen van arbeiders. In de Middeleeuwen in gilden.  

    

Wandel-Fietsroutes  

Zeer aan te bevelen: 

Het Land van Maas en Waal/Rijk van Nijmegen kent vele fietsroutes. Op de web-

site GLK Land van de Heerlijkheden Bakhuis Leur zijn er een aantal te vinden, 

o.a. Rondom Horssen. 

In het directe grensgebied met Duitsland met name rond het gedeeltelijk nog om-

muurde stadje Kranenburg. Kranenburg de. Wikipedia - daarna naar Gemeentelij-

ke website - vervolgens naar Freizeit und Tourismus - en dan 6 fietsroutes te 

downloaden.  

    

 

  

    

 

Kranenburg ommuurd 
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(Illustratie: (c) Marten Toonder / tekst: red.) 



 

 

 

 

De doop van Clovis  

(Bron De meester van St. 

Giles, ca. 1500, National 

Galery of Art) 

Clovis, koning der Franken (466-

511), zoals deze er volgens François-

Louis Dejuinne (1786-1844) kon heb-

ben uitgezien  (1837), 

(Bron Wikipedia) 


