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COLOFON 
 
Vrienden Museum Kasteel Wijchen 
Stichting Frans Bloemen. 
Zet zich in voor het toegankelijk 
maken van de hedendaagse 
beeldende kunst en de geschiedenis 
van Wijchen. 
Vrienden MKW@gmail.com 
 
Vriendenbijdrage: 
Individueel €10.00 
Gezin        € 15.00 
ING bank  8126978 
 
Het lidmaatschap geeft recht op: 
- gratis toegang tot het museum 

kasteel Wijchen  
- 4 keer per jaar de Nieuwsbrief 
- gratis bezoek aan 

lezingen/excursies 
 
Ledenadministratie: 
Secretariaat  Vrienden Museum 
Kasteel Wijchen postbus 221 
6600 AE Wijchen. 
E. mail adres:  m.zikking@zonnet.nl 
Voor opgave nieuwe vrienden en 
adreswijzigingen. 
Opzeggingen dienen voor 1 dec.     
te worden doorgegeven. 
 
Redactie Nieuwsbrief: 
Mariëtte Zikking  tel. 024 6414984 
Nelly Goebertus  tel. 024 6413180 
Nic Bakker          tel. 024 6420190 
 
Vormgeving Mariëtte Zikking 
Eindredactie Nelly Goebertus 
Druk  All-Print 
Veenhof  1507 
6604  AW Wijchen 
Fred Vermaat, tel. 6421061 
info@allprint-wijchen.nl 
www.allprint-wijchen.nl 
 

kopij 
Kan per E-mail naar de redactie 
worden gestuurd of per post. 
 
E-mail adressen: 
nelly.goebertus@zonnet.nl 
m.zikking@zonnet .nl 
 
Redactieadres: 
Veenhof 13-03 
6604 AT   Wijchen 
 
Verantwoording 
De verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van een geplaatst artikel 
berust bij de auteur. De redactie 
behoudt zich het recht voor een 
artikel te weigeren, een artikel te 
wijzigen of te bekorten, zolang dit het 
artikel niet inhoudelijk aantast. 
  
Aan de Nieuwsbrief werkten mee: 
Wim Kattenberg, Marianne Bakker-
Otten, Piet van Steekelenburg, Nelly 
Goebertus, Rylana Seelen, Mariëtte 
Zikking 

 
Met dank aan, 
Diegenen, die in wat voor vorm dan 
ook, een bijdrage geleverd hebben 
aan de totstandkoming en 
verspreiding van deze Nieuwsbrief 
 
Bij de voorplaat: 
Kap van de oude molen,Wijchen, 
gebouwd op een natuurlijk rivierduin 
in 1799 

 

Bij de achterplaat: 
Wit Kasteel, Harrie Gerritz  
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

Inhoud: 
 
COLOFON 

REDACTIONEEL 

INTRODUCTIE RYLANA SEELEN 

ACTIVITEITEN 

PRIKBORD 

DE EXPOSITIE 
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Uitnodiging! 
 
Symposium: Veranderende machtsverhoudingen en kastelen in het 
oostelijk rivierengebied. 

 
Datum; Zondag 24 maart.  
Plaats: Raadszaal, zaal open 13.30, aanvang 14.00 uur.  
 
Sprekers: drs. Bas Aarts, drs. Wim Kattenberg, Laurens Flokstra. Film Jan 
van Huet.  
Toegangsprijs € 5, Vrienden gratis toegang. 
 
Achtergrondinformatie over het onderwerp van het symposium op bladzijde 
11 van deze Nieuwsbrief.   
Bij de expositie is een kleine publicatie verschenen. Prijs € 2.50  in de 
museumwinkel. De tekst, die aanvullende informatie geeft, behorende bij 
de tentoonstelling, is van de hand van Drs. Wim Kattenberg.  
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Redactioneel 
Nelly Goebertus 
 
De eerste expositie nieuwe stijl is nu al weer meer dan een maand in 
roulatie. Vele bezoekers hebben al gezien wat er tot stand is gebracht door 
een grote groep enthousiaste vrijwilligers, met raad en daad bijgestaan 
door een groep al even enthousiaste professionals, waaronder het nieuwe 
hoofd museum, Rylana Seelen. Zij stelt zich in deze Nieuwsbrief zelf aan u 
voor. Dit nummer staat in het teken van de halfjaarlijkse expositie ‘Ons 
Kasteel’. Op de voorkant de kap van de ‘Oude molen’ die baron d’ Osy in 
1799 liet bouwen. De familie was in de 18

e
 eeuw eigenaar van het kasteel. 

Behalve een kasteel is er ook eeuwenlang veemarkt geweest in het lang 
agrarisch gebleven dorp tussen de rivieren. Nieuwsgierig geworden? Veel 
meer informatie vindt u in het verhaal achter de expositie, waarin zes 
vensters elk vanuit een andere gezichtshoek de ontwikkeling van Wijchen 
rond het kasteel belichten. Wat aten Wijchenaren in de middeleeuwen? 
Hoe woonden de mensen in de 17e eeuw? Wat waren de verhoudingen 
tussen kasteelbewoners en inwoners van het dorp in de 19e eeuw? Vragen 
die niet onbeantwoord zullen blijven, als u op de zolder van het kasteel 
gaat kijken. Maar er is meer; op 24 maart een symposium over de 
machtsverhoudingen in het oostelijk rivierengebied ten tijde van de 
middeleeuwen, dus een datum om te noteren (zie uitnodiging op pag 3). 
Wim Kattenberg, die ook het boekje bij de expositie schreef (te koop in de 
museumwinkel) en veel inbreng had in de inhoudelijke kant van de 
expositie, stelde voor de Nieuwsbrief een overzicht samen over dit vrij 
onbekende, maar ingrijpende machtsspel. Wat hebben we nog meer te 
bieden? Nelly Goebertus maakte weer een interessante reis door 
museumland anno 2013. Marianne Bakker geeft waardevolle tips om je 
culturele bagage aan te vullen via prachtige en informatieve websites. Zo 
blijf je als ‘Vriend’ op de hoogte van kunst en cultuur, van ons museum, ons 
kasteel, maar je kunt het ook zelf ondergaan, zoals het Piet van 
Steekelenburg bij de opening van de expositie overkwam. Er waren 
heerlijke hapjes te proeven, naar oud recept. Piet heeft dat recept voor ons 
kunnen achterhalen en opgeschreven tegelijkertijd legt hij de koppeling 
tussen ‘Tuun’ en museum. U leest er alles over in deze Nieuwsbrief. Maar 
een tentoonstelling maken en alles wat er mee samenhangt, gaat niet 
vanzelf, we moeten de voorbereidende werkzaamheden, die met zo’n 
prachtige expositie gepaard gaan, niet onderschatten. Dat kan uiteenlopen 
van hapjes maken en serveren bij een proeverij, tot verhalen vertellen of 
het in elkaar zetten van een requisiet. Alle inlichtingen over 
werkzaamheden voor de volgende expositie, die over de kracht van ‘water’ 
zal gaan, kunt u inwinnen bij de museumstaf.         Voor nu veel leesplezier! 
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Introductie Rylana Seelen, hoofd museum 
 
Mijn eerste maanden als hoofd museum van Museum Kasteel Wijchen 
zitten erop. Een bijzondere, maar zeker ook enerverende periode. Iemand 
vroeg mij of ik al gewend was en ik moest tot mijn tevredenheid vaststellen 
dat het voelt alsof ik hier al jaren ben! Het is een voorrecht om te mogen 
werken met zoveel gedreven vrijwilligers die maken dat het museum bruist. 
In korte tijd heb ik MKW leren kennen als een organisatie die hard werkt 
zichzelf op de kaart te zetten in de regio. Een organisatie waar het goed 
vertoeven is en die haar zaakjes goed voor elkaar heeft. 
Wij varen nu de ‘nieuwe koers’, waarbij professionalisering van het 
museum voorop staat. Professionalisering - eigenlijk een veel te kil begrip - 
kan mijns inziens niet zonder passie, enthousiasme en toewijding. 
We zijn het er, denk ik, allemaal, van vrijwilliger tot vriend, van 
gastheer/vrouw tot tuinier, over eens dat MKW zich meer naar ‘buiten’ zou 
moeten richten. Hierbij doel ik bijvoorbeeld op de presentatie aan c.q. 
samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente, de provincie, Wijchense 
culturele instellingen, ondernemers, scholen en (potentiële) sponsoren. Het 
mag duidelijk zijn dat ik niet de intentie heb om alleen c.q. samen met het 
bestuur de kar te trekken. Wij hebben de hulp van vrijwilligers, de steun 
van de Vrienden en een breed draagvlak onder de Wijchenaren nodig bij 
het realiseren van de plannen. Slechts met opbouwende kritische 
opmerkingen en inzet  van velen kunnen wij er als museum staan!  
Al weer meer dan een half jaar geleden reageerde ik op een oproep van 
het bestuur van MKW. Men was op zoek naar een nieuw hoofd, liefst uit de 
museumwereld die kon zorgen voor een frisse wind. Toen het hoofd 
collectie in Museum Het Valkhof - Annelies Köster - mij op deze vacature 
wees, kon ik voor mezelf geen goede reden bedenken om niet hierop te 
reageren. Sinds die tijd is er nogal wat gebeurd: alles is in een 
sneltreinvaart gegaan. Er is een nieuw beleidsplan gepresenteerd en in 
korte tijd zijn twee tentoonstellingen ‘nieuwe stijl’ samengesteld. Winterpret 
bleek een eerste goede vingeroefening te zijn, waaraan een selectieve 
groep vrijwilligers hard heeft gewerkt en het resultaat was er dan ook naar! 
In november ben ik gedoken in Ons Kasteel waarin ik heb gemerkt dat 
eenieder er voor ging om dit museum in Wijchen en omgeving op de kaart 
te zetten. Veel creativiteit, kunde en enthousiasme hebben gezorgd voor 
een prachtige expositie met verdieping, educatie en mooie vormgeving 
rondom een thema wat ons allemaal raakt! Kortom, na enkele maanden 
durf ik nu ook te zeggen Museum Kasteel Wijchen is ‘Ons Kasteel’! Met 
vriendelijke groet, Rylana 
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Activiteitenprogramma Ons Kasteel 
 
6/7 april -   Nationaal museumweekend met div. activiteiten  
21 april  -   Historische Muziek & Dansdag vol verhalen, muziekstukken,   
                  dansdemonstraties en kinderactiviteiten door de eeuwen heen. 
20 mei   -   Dag van het kasteel met div. activiteiten. Kinderatelier: Kronen 
                  maken 
16 juni   -   Emiliadag met activiteiten rond kasteelbewoonster Emilia van 
                  Nassau. Een dag in de sfeer van de 17e eeuw.  
 

Prikbord : 
 
Ledenpas - Let op! Bij deze Nieuwsbrief treft u het ledenpasje 2013 van de 
‘Vrienden Museum Kasteel Wijchen Stichting Frans Bloemen’ aan. 
Degenen, die niet automatisch betalen ontvangen tevens een 
acceptgirokaart. De vriendenbijdrage is ongewijzigd, dus €10 individueel en 
€15 voor een gezin. Wij stellen het op prijs als u de bijdrage zo spoedig 
mogelijk overmaakt. Met deze bijdrage ondersteunt u het museum en de 
activiteiten van de stichting ‘Vrienden’. 
 
Uitgave Ons Kasteel 
Bij de expositie is een kleine publicatie verschenen met extra informatie, 
foto’s en tekeningen, die de expositie en de plaats Wijchen in een ruimer 
kader plaatst. De tekst is geschreven door Wim Kattenberg, die ook 
inhoudelijk veel heeft bijgedragen aan de expositie. Het boekje is 
verkrijgbaar in de museumwinkel en kost €2.50. 
 
Afscheid Anton van Herpen als hoofd museum 
Er is de afgelopen 3 jaar dat Antoon van Herpen aan het hoofd van het 
museum stond het nodige gebeurd. Hij zegt er het volgende over: ‘Museum 
Kasteel Wijchen heeft gekozen voor een nieuwe koers, die ik mede heb 
uitgezet en waar ik dus ook van harte achter sta. Het is vooral omdat ik die 
nieuwe koers, die kansrijke toekomst, zo toejuich, dat ik er van overtuigd 
ben dat een nieuw hoofd, iemand met een fris elan, op de hoogte van de 
moderne ontwikkelingen en woonachtig in de regio heel goed is voor 
Museum Kasteel Wijchen.’ Op 21 december, tijdens de kerstborrel, werd bij 
zijn afscheid veel waardering uitgesproken voor hem en werd er op 
waardige wijze afscheid van hem genomen, terwijl Rylana een warm 
welkom kreeg. De redactie sluit zich hier bij aan. Bedankt Antoon!  
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Welkom Rylana Seelen als hoofd museum 
Per 1 januari is Rylana Seelen aangetreden als het nieuwe gezicht van het 
museum. Zij heeft eerder gewerkt in Museum het Valkhof bij de sectie 
collectie, educatie en presentatie. Ook heeft zij een eigen freelance bedrijf 
dat actief is op dezelfde terreinen. Gedurende de maand december heeft 
Antoon haar kunnen inwerken. Zij zal op dezelfde dagen aanwezig zijn als 
Antoon. Succes! Zie ook ‘Introductie Rylana’. 
 
Oproep borduurring 
De werkgroep Educatie zoekt voor een van de lesbrieven een borduurring 
met evt. stof. Als iemand zo’n ring heeft liggen en niet meer gebruikt, dan 
graag een bericht aan Mirjam mb@museumwijchen.nl. De werkgroep 
Educatie zou hier erg mee geholpen zijn. 
 
Samenwerking tussen MKW en VVV 
MKW en VVV Wijchen presenteren een nieuw cultuurarrangement. Dit 
programma begint met een wandeling door Wijchen onder leiding van een 
VVV-gids, daarna volgt een kasteeltour onder begeleiding van een ervaren 
rondleider. Na afloop is het mogelijk om op eigen gelegenheid het museum 
te bezoeken. Het cultuurarrangement is te boeken bij VVV Wijchen (024-
6451144) en kost €5,- p.p. De open rondleidingen op de eerste zondag van 
de maand gaan gewoon door. 
 

Ons kasteel -eeuwen lang middelpunt van Wijchen-    tot 1juli                            
Nelly Goebertus 
 
Na een lange voorbereidingstijd, veel overleg en vereende krachten werd 
op 2 februari de eerste expositie ‘nieuwe stijl’ in een bomvolle raadszaal 
geopend. In de tentoonstelling staat ons kasteel centraal. Wanneer is het 
gebouwd, wie hebben er gewoond en hoe zag het dorp er uit? Hoe leefden 
de bewoners en de inwoners? Dat waren de vragen die de 
voorbereidingsgroep zich stelde. Zes vensters die elk een periode, tijdvak 
belichten brengen de verschillende aspecten uit een tijdperk tot leven aan 
de hand van verhalen, foto’s en archeologische voorwerpen. In ieder 
tijdsvenster ontmoeten bezoekers personages die hen meenemen in het 
leven van kasteelbewoners en dorpelingen uit de vroege- en late 
middeleeuwen, renaissance, 19e- en 20e eeuw. Een laatste venster is 
gereserveerd voor een persoonlijke blik op de toekomst van het kasteel. 
Soms gebeurt de kennismaking op een verrassende wijze. Zo kan de 
bezoeker zomaar toegesproken worden door heer Godefridus, Emilia van  
Nassau, door baron Osy of jonkvrouwe van Andringa de Kempenaer. Via 
een scherm richten zij zich rechtstreeks tot de bezoeker om te vertellen  
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Wat hen bezig hield. Wim Kattenberg, nauw betrokken bij de 
totstandkoming van deze expositie, schreef een toelichting bij de expositie. 
Hij was één van de vele vrijwilligers, zonder wie deze expositie niet 
gerealiseerd had kunnen worden. Sommigen dachten mee, anderen deden 
mee. Zo kunnen jonge bezoekertjes zich op de foto laten zetten, uitgedost 
als prinses Emilia uit de tijd van de renaissance of als middeleeuwse 
ridder. De kast, waarin deze verkleedkleren zijn opgeborgen, werd door 
een creatieve vrijwilliger in de goudlak gezet en omgetoverd tot een echte 
verhalenkast. Dit zijn maar enkele voorbeelden uit de rijke 
ontstaansgeschiedenis van deze historische expositie, die voor het 
museum een nieuwe tijd inluidt.  
In ieder tijdsvenster toont Harrie Gerritz schilderijen, sculpturen en 
grafieken van burchten, kerkjes en landschappen. De kunstwerken en de 
archeologische objecten vormen een mooi contrasterend geheel waardoor 
heden en verleden in elkaar over lijken te vloeien.  
 
Venster I De vroege middeleeuwen 
Het tijdperk van de vroege middeleeuwen eindigt rond 1250. Het gebied 
behoorde toen tot het aartsbisdom Keulen, en de aartsbisschop was tevens 
hertog. De eerste heren van Wijchen vestigden zich niet voor niets in 
Wijchen, dat in de documentatie onder de naam ‘Wighene, Wikene en 
Wichem’ voorkomt. Het kende al een lange geschiedenis, dankzij de 
gunstige ligging op de stuifduinen en aan aftakkingen van de rivier de 
Maas, het Wijchens Maasje en de Kleine Elst. Waarschijnlijk hebben deze 
heren een versterking in de vorm van een houten toren gebouwd op 
dezelfde plek als het huidige kasteel. Tot 1392 behield de Vrije Heerlijkheid 
haar zelfstandigheid. Bernt van Galen II droeg de heerlijkheid over aan de 
hertog van Gelre. De bevolking bestond uit onderhorige boeren en  
ambachtslieden, zoals smid, touwslager en molenaar. Zij hadden meer 
zelfstandigheid. De Heren van Wijchen boden in tijden van nood 
bescherming aan de dorpelingen.  
 
Venster II De late middeleeuwen 
In de late middeleeuwen(1350 – 1600) bouwden de van Galens het kasteel 
verder uit met vertrekken aan de west- en zuidzijde, de toren aan de 
oostzijde werd ingangspoort. De inmiddels in vervallen staat verkerende 
burcht kwam in 1536 in handen van de Heren van Batenburg – Bronkhorst, 
maar dat was niet van lange duur. Gijsbert, die op het kasteel woonde en 
zijn broer Diederik, beiden felle tegenstanders van de Spanjaarden, werden 
in 1568, vroeg in de tachtigjarige oorlog, op last van Alva in Brussel 
onthoofd. Toch verging het dorp Wijchen het niet slecht. Door de 
aaneensluiting van de bedijking werd het veiliger en kon er meer land 
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ontgonnen  worden. Door die ontginning, die vooral het werk was van 
monniken uit twee in de buurt gelegen Cisterciënzer kloosters, kon de 
landbouw en de veeteelt  grootschalig aangepakt  worden op de vruchtbare 
zavelgronden. Wijchen werd een belangrijke markt voor gewassen en vee.  
 
Venster III De renaissance 
In 1608 kwamen prinses Emilia en don Emanuel in beeld. Maurits had zijn 
zuster na haar huwelijk met de Portugese troonpretendent te verstaan 
gegeven dat zij in Den Haag niet meer welkom was. Het echtpaar kocht het 
vervallen kasteel en verbouwde het tot een fraai adellijk woonhuis in 
Renaissance stijl, te herkennen aan de colonnade op het binnenplein, de 
vier hoektorentjes. De muurankers in de vorm van de dubbele E maakte 
het kasteel tot een symbolische liefdestempel, nog versterkt door de 
medaillons boven de verbrede ingangspartij. Het dorp kwam met de komst 
van Emilia en Emanuel, hoewel ze er maar  kort hebben gewoond, in 
rustiger vaarwater, nadat het door de belegering van Grave door de 
troepen van Maurits in oorlogsgebied was terechtgekomen. Emilia had een 
open oog voor de noden van de verarmde bevolking en maande de 
Kanunniken van Kranenburg om zich aan hun verplichtingen, jaarlijks een 
tiendmaaltijd voor de armen te betalen, te houden. In 1646 kreeg Wijchen 
van het hof van Gelre nieuwe marktrechten voor de vee- en warenmarkt. 

 
Burchtstraat, de veemarkt in de 20e eeuw                       foto: hist.vereniging Tweestromenland                    
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Venster IV De negentiende eeuw 
Het kasteel en het dorp varen mee op de golven van veranderende tijden. 
In de 18e eeuw valt het slot via erfenis toe aan de van oorsprong Franse 
familie Osy. Joan Carel baron Osy vertoefde tot zijn dood in 1821 veel in 
Wijchen. Hij was het die in 1799 de windkorenmolen liet bouwen. Zijn 
erfgenamen gebruikten het huis later voornamelijk als vakantiehuis en 
tijdens jachtpartijen. Zij lieten het beheer over aan de rentmeester en de 
jachtopziener. In de loop van de 19e eeuw heeft de familie Osy grotere 
ramen laten aanbrengen. Ook het dorp onderging in de 19e eeuw de 
nodige veranderingen. Het behield nog lange tijd het agrarische karakter 
met de daarmee verbonden bedrijvigheid, zoals boterbereiding, manden 
vlechten, rietdekken en houtbewerking. Toen Wijchen in 1880 aan de 
spoorlijn Nijmegen - ‘s Hertogenbosch kwam te liggen ontstond er ruimte 
voor de eerste industrie, schoolmeubelen fabriek Van Mes. Er is in het Osy  
tijdperk dat eindigt in 1903, meer contact tussen de Wijchenaren en de 
kasteelbewoners, van wie de naam nog voortleeft in een straatnaam. 
 
Venster V De twintigste eeuw 
Dan koopt na rijp beraad in 1903 jonkvrouwe Adriana Wilhelmina van 
Andringa de Kempenaer het kasteel om er te gaan wonen. Het is bekend 
dat in de fatale St-Nicolaas nacht in 1906, het pas gerenoveerde kasteel 
afbrandt. Alleen de muren blijven overeind. De jonkvrouwe zag wel wat in 
de bouw van een villa op dezelfde plek, maar dit werd voorkomen en zij 
brengt de moed op om met steun van de familie en op aandringen van Jhr. 
Mr. de Stuers, grondlegger van de monumentenzorg in Nederland, haar 
bezit weer op te bouwen. De Nijmeegse architect Ludewig herstelde het 
kasteel op basis van de originele bouwplannen uit de 17e eeuw. Het gevolg 
was dat zij na de brand een betere verhouding met de bevolking kreeg dan 
ervoor (zie voor meer informatie over de periode de Kempenaer de 
Nieuwsbrief van december 2012). Haar erfgenamen, die het kasteel na 
haar dood in 1926 erfden, stelden de tuinen open voor de bevolking en 
stonden toe dat als er ijs lag, op de slotgracht geschaatst kon worden. 
Vervolgens gaat het eigendom van het kasteel over op de gemeente 
Wijchen, die op een zeker moment plannen heeft om het af te breken om 
plaats te maken voor de aanleg van een weg. Zover is het gelukkig nooit 
gekomen, want het kasteel wordt in 1933 als gemeentehuis in gebruik 
genomen. De toenmalige ‘oudheidkamer’, voorloper van het huidige 
museum kreeg er een eigen zaal. De burgers van Wijchen kunnen nog 
steeds trots zijn op hun kasteel, dat rijksmonument met zijn bijzondere 
historie, dat als een bouwkundig juweeltje midden in het dorp staat.  
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Venster VI De toekomst 
De nabije toekomst is duidelijk, de expositie is te zien tot 1 juli De beste 
raad is: ga zelf kijken, luister naar wat de kasteelbewoners te vertellen 
hebben, bekijk de voorwerpen, die te zien zijn. Voor extra informatie is er: 
Ons Kasteel - Eeuwenlang middelpunt van Wijchen, door Wim Kattenberg, 
kosten €2.50. Boeken en kaarten over Harrie Gerritz en zijn werk. 
Waar gaat het met kasteel naar toe? Allereerst zorgen dat het niet verder in 
de slotgracht wegzakt (zie ook Sprokkels). Wat volgt ligt in de toekomst 
verborgen. De bezoekers van de expositie ‘Ons kasteel - Eeuwenlang 
middelpunt van Wijchen’ kunnen hun ideeën daarover kwijt bij de balie. 
Vraag ernaar bij uw bezoek. Wat als een paal boven water staat is, dat het 
kasteel nog eeuwenlang het middelpunt van Wijchen kan en moet blijven!  
Bronnen: Ons kasteel, drs. W. Kattenberg, Monumentenboek Wijchen, De 
levensloop van een 75-jarige, Piet Bovenga. 
 

Kastelen en veranderende machtsverhoudingen in het 
Oostelijk Rivierengebied  tussen 900-1300 
drs.Wim A. Kattenberg  
 
Het onderzoek, dat de laatste jaren naar vroege versterkingen op het 
grondgebied van de Gemeente Wijchen is gedaan, vraagt om een 
historisch kader. De onderzochte versterkingen, die van Leur blijft daarbij 
omstreden, zijn moeilijk te dateren. In deze bijdrage wordt een poging 
daartoe gedaan door na te gaan welke rol bezitters van de kastelen 
mogelijk hebben gehad in de conflicten die zich in het Oostelijk 
Rivierengebied voordeden tussen 900-1300. Immers dat geeft hun 
betekenis en mogelijkheid verder te groeien aan. Alvorens daar op in te 
gaan is het van belang vast te stellen wat in de kern de 
machtsverhoudingen  in Oost-Francië ( latere Duitse Keizerrijk) bepaalde.  
 
Waar ging het in de kern om? 
In wezen hadden ook in het Oostelijk Rivierengebied de veranderende 
machtsverhoudingen alles te maken met de positie van de Duitse 
koningen; de latere keizers. Tot 1190 viel het eerst onder het Koninkrijk 
Lotharingen en vervolgens na 959 onder het hertogdom Neder-
Lotharingen. Het oorspronkelijk Oost-Frankische (later Duitse) koningschap 
was niet erfelijk. De koningen werden gekozen door aanvankelijk vier 
stamhertogen, een tijdlang hoorde ook de hertog van Lotharingen daarbij. 
Uiteindelijk waren er zeven keurvorsten; waaronder drie kerkelijke.  
Van deze keurvorsten ging veel invloed uit. Op verschillende wijzen 
hebben de koningen (latere keizers) getracht dit tegen te gaan. Heel 
belangrijk in dit opzicht is dat ze de kerk de positie gaven van Rijkskerk. 
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Geestelijke leiders met name de bisschoppen kregen daarbij wereldlijke 
macht. Het vererven van rechten, functies en grond, een proces dat vanaf 
het begin van het leenstelsel op gang kwam, werd daarmee tegengegaan. 
Andere manieren waren: het benoemen van verwanten in functies die ertoe 
deden en het niet in leen, maar in beheer geven van grond aan 
ministerialen of dienstmannen, die direct aan hen ondergeschikt waren. 
Geselecteerd uit de boerenstand werden zij als een soort van militaire 
kolonisten ingezet om de koningsgoederen in cultuur te brengen. Deze 
gronden, een brede strook langs de door de Romeinen aangelegde limes, 
vormden het hart van het Duitse Rijk. Typisch voor de Duitse ontwikkeling 
is dat de ministerialen zich ontwikkelden tot een aparte stand, waarvan de 
onvrije afkomst in feite al in de loop van de 12e eeuw was uitgewist. Zij 
gingen vrij snel op in de ridderstand en sommigen van hen werden zelfs 
opgenomen in de landadel. In navolging nu van van Winter kan gesteld 
worden, dat in het Oostelijk Rivierengebied deze stand, door haar 
aangeduid als ‘Königsfreien' een belangrijke rol hebben gespeeld. Ook 
daar is de ontwikkeling te zien naar de ridderstand en in een aantal 
gevallen, naar de landadel.      
 
Lotharingen   
Oorspronkelijk behoorde het, na de verdeling van het Karolingische Rijk in 
843, tot het Middenrijk. Het omvatte de Nederlanden, de Elzas, België 
(zonder Vlaanderen) en Noord-Frankrijk. In 855 werd het een koninkrijk, 
toen bij de dood van Lotharius I het Middenrijk verdeeld werd onder de drie 
zoons. In 890 slaagde Oost-Francië (het latere Duitse Rijk) erin 
Lotharingen aan zich te trekken. Dat werd in 925 definitief. Opmerkelijk is, 
en daaruit blijkt het grote belang dat de vorsten aan het gebied hechtten, 
dat het gebied de status kreeg van stamhertogdom. Tot 959 was 
Lotharingen als geheel hertogdom. Toen werd het gesplitst in Neder- en 
Opper-Lotharingen. Neder-Lotharingen werd in 977 hertogdom. Dit duurde 
tot 1190. Daarna werd het opgenomen in het Heiliges Römisches Reich.   
 
Fel omstreden gebied     
In het onderstaande worden een aantal conflicten behandeld in de periode 
900-1300.De bedoeling daarvan is na te gaan of, behalve de rijksgroten,de 
‘Königsfreien' c.q. ridders of landadel daarbij betrokken werden? Dat 
namelijk zou enig inzicht kunnen geven in hun positie. 
In 939 speelde er zich, in een gebied wat nog niet zo lang was 
geannexeerd, een ernstig conflict af. De door koning Hendrik I van Saksen 
als hertog van Lotharingen aangewezen schoonzoon Giselbert II van 
Maasgouw koos voor Thankmar en Hendrik tegen Otto in hun broederstrijd. 
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Otto was gekozen als opvolger. Thankmar en Hendrik voelden zich ernstig 
tekort gedaan. Met veel geweld werd dit geschil uiteindelijk beslecht.  
Opmerkelijk is en dat vormt in feite al een inleiding naar het volgende 
conflict dat ook Meginhard IV van Hamaland achter de rebellerende broers 
ging staan. Hoewel Otto I in 944 zich met Meginhard verzoende en 
toestond dat zijn zoon Wichman IV hem opvolgde als graaf van Hamaland, 
is er altijd een zekere spanning blijven bestaan. Een tweede belangrijk 
conflict werd namelijk niet lang daarna door dit graafschap veroorzaakt. 
Alvorens daarop op in te gaan is het van belang te stellen dat Otto I zijn 
broer Bruno, aartsbisschop van Keulen benoemde tot hertog over 
Lotharingen. Door hem te belenen met koningsgoed op de Linker-Rijnoever 
( waar later gebieden op de rechteroever bijkwamen)  legde hij de basis 
voor de territoriale ambities van de  aartsbisschoppen, die ook het Oostelijk 
Rivierengebied raken. Hoezeer de keizers belang hechtten aan een sterke 
positie van de aartsbisschoppen in dit gebied blijkt uit  de herbevestiging  
keizer Koenraad II van de aartsbisschop van Keulen in zijn functie als 
hertog in 1151. 
Wat nu Hamaland betreft, deze oorspronkelijk Karolingische gouw, raakte 
opnieuw in conflict met de toenmalige Keizer Hendrik II. De ambities van 
de opvolgster van Wichman, graaf van Hamaland, Adela reikte ver. 
Waarschijnlijk op haar initiatief werd een tegenstander, Wichman van 
Vreden, vermoord. De keizer greep in. Op de Rijksdag van Nijmegen in 
1018 werden de Hamalandse bezittingen verbeurd verklaard. Veel ging 
daarvan naar Utrecht. De grondleggers van de graafschappen Gelre en 
Kleef en waarschijnlijk een aantal  ‘Königsfreien' wisten er ook van mee te 
profiteren. Vooral Gelre heeft veel naar zich toe kunnen halen van de 
bezittingen van Hamaland. Dit had te maken met het volgende conflict. Van 
de twee erfdochters van Hamaland huwde de oudste met de hertog van 
Opper-Lotharingen, Godfried ‘met de baard’. De jongste huwde met Gerard 
van Antoing, bijgenaamd 'Flamensis’. Hij was de grondlegger van het 
graafschap Gelre. Toen Godfried in conflict kwam met keizer Hendrik III en  
werd afgezet, eiste de zoon van Gerard I op grond van de erfenisrechten 
van zijn moeder (erfdochter van Hamaland) gebieden op. Zo verwierf hij 
onder andere Teisterbant en de Veluwe. Kleef kreeg veel minder. Wat 
betreft de ‘Königsfreien'' gaat het, als ‘Reichsministerialen’, om Batenburg 
en Wijchen; waarover later meer. 
Het zou niet lang meer duren of Gelre en Kleef kwamen met elkaar in 
botsing. Kleef, door Keulen gedwongen zich, wat uitbreiding betreft, op het 
westen te richten, ging Gelre steeds meer als het grote gevaar zien. Dit 
vooral toen koning Willem II van Holland in 1247 het Rijk van Nijmegen 
verpandde aan Gelre. Kort daarop wierp Kleef een motteversterking op in 
Malden tegen Gelre. Na het verwerven van het voogdijschap wist Kleef 
eerst eenderde van de Heerlijkheid Balgoy en Keent in handen te krijgen  
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en daarna in zijn geheel. Een bedreiging van Gelre door Kleef werd nog 
eens versterkt toen, na opdeling in 1357, tweederde deel van Hernen in 
handen van een Kleefse familie kwam. 
 
Kleine heerlijkheden in het grote geheel  
Hoe verging het de kleine heerlijkheden temidden van dit machtsspel? De 
vraag is of in dit grote geheel de 'Königsfreien’, die zich verder 
ontwikkelden tot ridders en landadel, zelf partij kozen of daartoe 
gedwongen werden. In een vermoedelijke tijdsvolgorde van ontstaan gaat 
het daarbij om: Leur, Batenburg, Wijchen, Hernen en  Balgoy.  
 

Heerlijkheid Leur: wat Leur betreft kan op grond van oorkonden (1275, 
1302,1311) gesteld worden dat Keulen, om de uitgestrekte parochie Leur, 
af te schermen, hier al heel vroeg , 10de of 11de eeuw, redelijk diep in het  
Oostelijk Rivierengebied infiltreerde. De Van Heinzbergers, en na 1275 de 
Van Millens, werden daar als 'Kölnische Ministerialen’ voor ingezet. Of daar 
een motteversterking voor werd opgeworpen staat nog steeds niet vast. Als 
er een versterking geweest is stak die hoger uit boven de omgeving dan de 
heuvel achter de kerk nu. De grond eromheen slibde door een riviertje op 
den duur dicht. Recent GPR-onderzoek geeft dat aan; evenals het feit dat 
de motte eenmaal werd opgehoogd. Is er wat de bouw betreft misschien 
sprake van twee fasen? Een eerste fase 10de of 11de eeuw (waar het 
kerkje uit de 9e eeuw in werd meegenomen). Het is de periode waarin 
Keulen expandeerde. En een tweede fase in de 13de eeuw, toen Keulen 
zijn territorium afbakende en de versterking daarom uitbouwde. 

 
 

 Leur, Wapen van de Van Millens, ca. 1300 
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Heerlijkheid Batenburg: de oudste bron dateert van 1080, toen de eerste 
heren van Batenburg een schenking van grond aan de St.Maartenskerk in 
Utrecht deden. Het is hoogstwaarschijnlijk, dat zij behoorden tot de groep 
van ‘Reichsministerialen’ , die tot de machtigste adellijke families in Gelre 
gingen behoren. Door huwelijk werd Batenburg in de 13de eeuw onderdeel 
van het machtsblok van de Bronckhorsten. Het viel niet onder het 
graafschap, latere Hertogdom Gelre. in de loop van de dertiende eeuw 
werd de oorspronkelijke motteversterking vergroot tot een ronde burcht.  

 
Heerlijkheid Wijchen: ook daarvan moet worden aangenomen dat ze 
behoorden tot de ‘Reichsministerialen’, die erin slaagden opgenomen te 
worden in de rijksaristocratie. Een bewijs daarvoor is dat Godefridus van 
Wijchen in 1145 optrad als getuige voor koning Koenraad III te Utrecht in 
het geschil tussen Utrecht en Holland om Friesland. Hoewel het nog steeds 
onzeker is waar de heren hun versterking hadden, kan dat toch op de plek 
van het huidige kasteel geweest zijn. Het begon daar met een woontoren in 
de bocht van het riviertje de Elst. Pas in 1392 werd Wijchen Gelders.  

 
Heerlijkheid Balgoy en Keent: in een Oorkonde van 1172 werd, in een 
conflict met de heren van Cuijk, vastgesteld dat de heerlijkheid onder het 
Kapittel van St.Jan te Utrecht viel. Het bisdom bezat al vanaf de 10e eeuw 
gronden in de pagus Balgoye. In de loop van de 12de eeuw drong Kleef 
zich op. Na voogdijschap kreeg het op den duur de gehele heerlijkheid in 
handen. Het kapittel had een vroonhoeve van waaruit de heerlijkheid van 
het begin af aan werd aangestuurd. Kleef bouwde er ca.1350 een kasteel. 

 
Heerlijkheid Hernen werd in de 12de eeuw, als Ministeriaal van de 
aartsbisschop van Keulen, aan een zijtak van de Van Hernens (Herne bij 
Bochum), toebedeeld. Daar wierpen zij een motteversterking op, die op 
den duur werd versteend. Bij de opdeling van Hernen in 1357 viel het deel 
waar deze motteburcht stond toe aan een Kleefse familie. Op het andere 
deel bouwden de Van Driels, die hun deel opdroegen aan de Gelderse 
hertog, ca. 1360 het huidige kasteel. In 1398 verwoestte de Hertog van 
Gelre de oudere burcht 

 
Heerlijkheid Malden: de Malderburcht werd ca. 1260 gebouwd door Kleef 
als buffer tegen Gelre, dat in 1247 door het in bezit krijgen van het Rijk van 
Nijmegen veel macht kreeg in het gebied. Het was een grote 
motteversterking met dubbele omgrachting. 
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Conclusie 
In het algemeen kan gesteld worden dat de heerlijkheden op het 
grondgebied van de Gemeente Wijchen in het Westelijk Rivierengebied in 
de periode 900-1300 aan de kant van de keizer stonden. Als de Van 
Heinsbergers in 939 als Kölnische Ministerialen al in Leur waren, hebben 
ze aan de kant van Otto I gestaan. Hetzelfde geldt voor Batenburg en 
Wijchen (als Reichsministerialen) in 1018 en 1046. Kortom via die lijnen 
hadden de Duitse keizers de kleinere heerlijkheden in het Oostelijk 
Rivierengebied onder controle. De vraag is, of er tijdens de conflicten een 
beroep op de heren van deze heerlijkheden is gedaan, ze moesten immers 
als tegenprestatie krijgsdienst verrichten. Werden ze ingezet in de strijd om 
de machtsverhoudingen? Daar is tot nu toe geen onderzoek naar gedaan.   
Dat al dan niet betrokken worden in de strijd  geldt ook voor de nieuwe 
groten: Gelre en Kleef. Wel gingen ze door forse beleningen behoren tot de 
nieuwe machthebbers ook in  het Oostelijk Rivierengebied. Gelre krijgt na 
1018 voet aan de grond in het Rivierengebied door eerst het Land van 
Maas en Waal en later ondermeer Teisterbant uit de geconfisceerde 
goederen van Hamaland te verwerven. Het werd de basis van waaruit ze 
het hertogdom vormden. Gelre liet daarbij de kleine heerlijkheden met rust. 
Pas in de 14de eeuw toen de hertogen hun gebied begonnen af te 
bakenen, werden Hernen en Wijchen in het hertogdom opgenomen.   
Kleef begon, nadat Gelre via verpanding in 1247 in bezit was gekomen van 
het Rijk van Nijmegen, Gelre steeds meer als tegenstrever te zien. Ca 
1260 wierp Kleef de Malderburcht op en zoals eerder aangegeven kwamen  
daar nog Balgoy-Keent en een deel van Hernen bij. Noch Gelre, noch Kleef 
vormden voor de Duitse keizers een grote bedreiging. In de 15de eeuw is 
nog wel geprobeerd het Rijk van Nijmegen terug te krijgen. 
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Uitstapje Museumland 2013 
Nelly Goebertus 
 
De ontwikkelingen in Museumland gaan razend snel. In de Nieuwsbrief van 
een jaar geleden hebben we daar al uitgebreid bij stil gestaan. We zagen 
dat in binnen- en buitenland er op grote schaal gereorganiseerd, verbouwd 
en uitgebreid werd. Er was nog al wat aan de hand. Hoe is de stand van 
zaken nu, een jaar later? Hoe staat het nu met het Drents Museum in 
Assen, in Kleef met het Kurhaus Museum, In Amsterdam met het Stedelijk- 
en het Rijksmuseum? Zijn de financiële problemen bij het Groniner 
Museum, Tropenmuseum in Amsterdam, Orientalis in Heilig Land 
opgelost? En wat gebeurt er buiten onze grenzen? 
 
In de regio 
Het  Museumpark Orientalis is regelmatig in het nieuws geweest omdat het 
moest vechten om te overleven. Totdat in Provinciale Staten van  
Gelderland op 13 februari het verlossende woord werd gesproken. De 
gevraagde subsidie is toegekend. Orientalis kan door. Opmerkelijk  is dat in 
diezelfde vergadering werd besloten om in Winterwijk een Modriaan 
museum mogelijk te maken. Aan de Waal wordt ook gedroomd over een 
heel nieuw museum; het nationaal oorlogsmuseum W.O. II, dat in het 
Vasim gebouw onderdak zou krijgen. Het gaat om een initiatief van drie 
oorlogsmusea in Oosterbeek, Groesbeek en Overloon. Eind april moet 
blijken of dit plan haalbaar is.  
 

  
Detail van het Vasimgbouw in Nijmegen, lokatie oorlogsmuseum W.O.II 
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Vanaf 25 mei staan de deuren van het Noordbrabantsmuseum in ‘s 
Hertogenbosch weer voor iedereen open! De afgelopen jaren is hard 
gewerkt aan renovatie, nieuwbouw en inrichting van het museum. De 
openingsexposities, o.a. Saenredam in Den Bosch, en Co-evolution met 
Brabants design beloven al veel goeds. 
 
In het land 
Het Groninger Museum heeft niet alleen financieel maar ook qua 
bezoekersaantallen een teleurstellend jaar achter de rug. In mei 2012 werd 
de Duitse museumdirecteur Andreas Blühm benoemd tot nieuwe directeur. 
Er worden nog steeds bijzondere exposities georganiseerd.  
 
De verbouwing van het Drents Museum bestond uit de bouw van een een 
grotendeels ondergrondse tentoonstellingszaal. Op het dak is een tuin 
aangelegd met wandelpaden. Het museum neemt deel aan de Europese 
erfgoedportal Europeana (zie elders in deze Nieuwsbrief ‘Erfgoedsites’). 
Voor het Drents Museum gaat het om circa 2.000 voorwerpen: topstukken 
uit de collectie Kunst 1885-1935.  
 
Het Stedelijk Museum, ijkpunt van moderne kunst voor ons land, ging op 
23 september 2012 weer open. Het museum dat in 2003 de deuren sloot 
voor een grondige renovatie is uitgebreid met een oppervlakte van 10.000 
vierkante meter! Het oorspronkelijke gebouw, ontworpen door architect 
A.W. Weissman, is volledig gerenoveerd en uitgebreid met een 
futuristische nieuwe vleugel (bijnaam ‘de badkuip’) naar het ontwerp van 
Benthem Crouwel Architekten. Er is meer ruimte om de beroemde collectie 
permanent te exposeren in het historische pand, en bijzondere 
tentoonstellingen te presenteren in de nieuwbouw. Binnen lopen de nieuw- 
en oudbouw naadloos in elkaar over, buiten is het even wennen.  
 
Voor het Rijksmuseum gloort er licht aan het einde van de tunnel. Nog, op 
het moment dat u dit leest, 30,40? dagen wachten en dan ... is het zover. 
Het monumentale gebouw van de bekende 19

e
 eeuwse architect Pierre 

Cuypers zal op 23 april weer open gaan na een sluitingsperiode van meer 
dan 10 jaar. Originele elementen zijn zoveel mogelijk hersteld of opnieuw 
aangebracht, er zijn twee binnenplaatsen geopend en  ondergronds met 
elkaar verbonden, er zijn nieuwe  elementen toegevoegd, zoals  de 
‘Teekenschool’ en het ‘Paviljoen’, er is ruim baan gemaakt voor restaurant 
en museumwinkel. Naast een hoogwaardige presentatie van de collectie 
zal er voortdurend beweging zijn. Kunst en geschiedenis zijn niet van 
gisteren en het Rijksmuseum staat in het heden.  
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En om maar op het Museumplein te blijven rondwandelen; ook het van 
Goghmuseum gaat zich naar het Museumplein keren met een geheel 
vernieuwde ingang aan de kant van het Museumplein. Dan zal het 
Museumplein tot een echt museumhart kunnen uitgroeien. 
  
Ook het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) heeft een nieuwe 
directeur. Het komend jaar staat in het licht van het realiseren van 
samenwerkingsverbanden met andere instellingen. Ook zal er gezocht 
worden naar alternatieve financieringsmogelijkheden. Het KIT kreeg eind 
2011 de boodschap dat het vanaf 2013 geen rijkssubsidie meer zou 
ontvangen voor de culturele afdelingen. Het KIT onderzoekt de 
mogelijkheden om deze activiteiten onder de financiering te brengen van 
het ministerie van OC&W.  
 
In het buitenland 
Het Centre Pompidou Mobile is bezig met een succesvolle toer door het 
hele land. Het biedt buiten zijn muren meesterwerken van de moderne en 
hedendaagse kunst. Na Chaumont, Cambrai en Boulogne-sur-Mer sloeg 
dit kleurrijke reizende museum zijn tenten op in Libourne aan de Dordogne. 
Het Louvre heeft in Lens in Noord-Frankrijk een dependance geopend. In 
het voormalige mijnstadje staat nu een strakke aluminiumdoos, waarin een 
keuze uit de rijke collectie van het Louvre spectaculair is geëxposeerd. De 
presentatie loopt van de oudheid tot de nieuwe tijd, een vijfde deel van de 
expositie wordt om de 5 jaar gewisseld. Kunst en cultuur moeten binnen 
bereik zijn van de hele bevolking, is in beide gevallen de achterliggende 
gedachte. 
 
Na een voorbereidings- en bouwtijd van 7 jaar is in september 2012 het 
Museum Kurhaus Kleef heropend, verrijkt met nieuwe, attractieve 
tentoonstellingsruimten waarin de belangrijke delen van de collectie, die tot 
dan in depot waren (vooral de belangrijke collectie oude kunst), getoond 
worden. Het hoogtepunt vormt de reconstructie van het voormalige atelier 
Joseph Beuys in het Friedrich-Wilhelm-Bad, naast het hoofdgebouw. Een 
attractie zal ook de Katherina van Kleef-zaal zijn, die de verbinding tussen 
het bestaande museum en het Friedrich-Wilhelm-Bad vormt.  
 
Eigen inkomsten 
Nederland telt 442 musea die subsidie van het Rijk, een provincie of 
gemeente ontvangen. Wat alle Nederlandse musea gemeen hebben is, dat 
ze minder afhankelijk moeten worden van subsidie en op zoek moeten 
naar meer eigen inkomsten. Dat kan door de aantrekkelijkheid van het 
museum te verhogen en kritisch naar het eigen museum te kijken. Museum 
Kasteel Wijchen heeft dat gedaan en een nieuwe koers bepaald. Valentijn 
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Bijvanck, beoogd directeur van het nooit gerealiseerde Nationaal Historisch 
Museum, maar sinds kort directeur van het centrum voor beeldende kunst 
in Maastricht, heeft een museumtoer gemaakt. In 12 afleveringen van 
‘Museumbenen’ in de Volkskrant bericht hij over zijn bevindingen. Hij 
besluit met een paar tips: zorg voor genoeg zitgelegenheid, houd de 
museumwinkel up-to-date, situeer toiletten bij de entree en voer 
rondleidingen in, zodat ook de vaste collectie meespeelt. Toevallig is er in 
ons eigen museum aan een aantal van deze suggesties al voldaan, zoals 
toiletten bij de ingang, rondleidingen en genoeg zitgelegenheid. De 
museumwinkel kan beter, overzichtelijker en duidelijker. Daar wordt over 
nagedacht. Winkel en museumcafé zouden tijdens openingsuren vrij 
toegankelijk moeten zijn. Maar dat vraagt ruimte en een geschikte locatie. 
Crowdfunding en sponsoracties zijn de toverwoorden, die alternatieve 
financieringsbronnen moeten opleveren. Grote musea hebben van oudsher 
delen van hun collectie in bruikleen gegeven voor exposities elders. Nu 
hebben ook de kleine musea ontdekt dat het aanbieden van een kant en 
klare expositie geld in het laatje kan brengen met als bijkomend voordeel 
dat er thema exposities samengesteld kunnen worden met bijv. delen van 
de verzameling die normaal gesproken niet uit het depot komen. En 
educatie staat nog steeds hoog in het vaandel bij alle musea als het gaat 
om het uitdragen van kennis en beleving, het verhogen van 
bezoekersaantallen en inkomsten. Het haalde minder vaak de  pers. 
 
Overheidsbeleid 
In het advies van de Raad voor Cultuur aan minister Jet Bussemaker 
(Cultuur) staat dat het Rijk acht musea tot 'kerninstelling' moet benoemen. 
Elke kerninstelling krijgt een verzamelgebied onder haar hoede, zoals 
bijvoorbeeld cultuurhistorie, moderne en hedendaagse kunst, oude kunst of 
archeologie. De raad komt zelf al met suggesties voor de acht kernmusea. 
Zo zou bijvoorbeeld het Rijksmuseum in Amsterdam de kerninstelling 
kunnen zijn op het gebied van cultuurhistorie en kunnen samenwerken met 
andere musea op dit terrein. De Nederlandse Museumvereniging en de 
Vereniging van Rijksmusea zijn positief over het advies van de raad. De 
minister is ook enthousiast over het advies om een nieuwe wet in te 
voeren, waar al het erfgoed onder gaat vallen. Daardoor zijn er geen aparte 
wetten nodig voor musea, monumentenzorg, archeologie, archieven. Het is 
buiten kijf dat het culturele erfgoed ons allen eigendom is en daarom is het 
helemaal niet zo gek dat dit erfgoed met subsidies, waar de hele 
Nederlandse bevolking middels de belastingen aan bijdraagt, in stand 
wordt gehouden. Natuurlijk is het goed om te streven naar eigen 
inkomsten, maar een museum kan zonder subsidie bijna niet overleven. 
Hetzelfde geldt voor het behoud van monumenten, zoals ons eigen kasteel. 
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Erfgoedsites   www.mijngelderland.nl en www.europeana.eu 
Marianne Bakker-Otten 
 
Cultureel erfgoed is, samen met cultuurhistorisch erfgoed (gebouwen en 
landschappen), ons gemeenschappelijk geheugen. Kennis van 
geschiedenis, gewoonten en achtergronden van je directe omgeving 
bepaalt of je je ergens thuis voelt. Alleen met kennis van het verleden 
begrijpen we heden en toekomst. Erfgoed zorgt voor een goede balans 
tussen dichtbij en ver, tussen vertrouwd en vreemd. De provincie 
Gelderland ondersteunt de verspreiding van kennis van het Gelderse 
erfgoed op verschillende manieren en met de volgende middelen : 
• subsidie aan Gelders Erfgoed voor adviezen aan gemeenten, musea en 
  historische verenigingen; 
• subsidie  aan geregistreerde musea; 
• subsidie voor regionale geschiedenis,  voor erfgoedsamenwerking,  voor 
  streekcultuur en bijzondere projecten. 
 
Een bijzonder project is www.mijngelderland.nl , een portal ontstaan door 
samenwerking van  erfgoedinstellingen. De portal bevat een schat aan 
informatie, verhalen, foto’s, uit-tips en collecties. De site is in 2011 door de 
vakjury uitgeroepen tot beste themasite van Nederland. 
De portal is ingedeeld op: 
• thema (bv. geloof, streekgeschiedenis, volkscultuur); 
• tijdvak (van prehistorie tot heden); 
• regio’s (Achterhoek, Arnhem en omgeving, Rijk van Nijmegen, Maas en 
  Waal en Veluwe); 
• organisaties (archeologie, archieven, musea, genealogie, landschap); 
• canons (14 gemeenten, Wijchen ontbreekt nog); 
• specials (bv. Freedom trail, de IJssel in beeld); 
• educatie (projecten in Arnhem, Tiel, Apeldoorn, Harderwijk, Zutphen en 
  Nijmegen); 
• routes (Zutphen, Huis Bergh, Culemborg, Doetinchem en Elburg). 
Instellingen als Gelderse Kastelen, Gelders archief maar ook individuele 
burgers vullen de site aan met hun kennis, boeken, verhalen en foto’s. Zo 
ontstaat een levend(ig) document met steeds nieuwe informatie waar je 
uren in kunt grasduinen. 
Overigens zijn de bijdragen uit Wijchen zeer beperkt en is de informatie 
over Wijchen door instellingen en burgers nog nauwelijks aangevuld. De 
gemeente Druten heeft bv. alle kunstwerken uit haar gemeente laten 
fotograferen, beschrijven en op de site geplaatst. 
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Onlangs is een app gemaakt, te downloaden op  http://mgld.nl/layer. Zo 
heb je met je smartphone altijd verhalen, foto’s, wandelingen en 
beschrijvingen  in en bij de hand. 
Een andere site om van te smullen is de Europese cultuurportal 
www.europeana.eu.  
In opdracht van de Europese commissie is deze Europese multimedia 
online-bibliotheek vanaf 2008 open voor internetgebruikers van over de 
hele wereld. Zij krijgen toegang tot meer dan twee miljoen boeken, kaarten, 
opnames, foto's, archiefdocumenten, schilderijen en films van nationale 
bibliotheken en culturele instellingen uit de 27 lidstaten van de EU. 
Meer dan 1000 instellingen stellen gedigitaliseerd materiaal beschikbaar 
Europeana opent nieuwe wegen om het Europese erfgoed te leren kennen: 
iedereen die geïnteresseerd is in literatuur, kunst, wetenschap, politiek, 
geschiedenis, architectuur, muziek of film krijgt voortaan gratis en snel 
toegang tot de grootste Europese collecties en meesterwerken in één 
virtuele bibliotheek door middel van een web portal, beschikbaar in alle EU-
talen. Europeana is ondergebracht bij de Nederlandse Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag. Het prestigieuze project trekt ook de privésector 
aan zoals ICT bedrijven. De site is multimediaal en interactief, daardoor 
ook aantrekkelijk voor jongeren: met recht cultureel erfgoed 2.0. 
 

‘De Tuun’ voedingsbodem Museum Kasteel Wijchen!!! 
Piet van Steekelenburg  
 
Mijn bezoek aan MKW bij de originele opening van de expositie Ons 
Kasteel - eeuwenlang middelpunt van Wijchen in de Raadzaal, werd als 
aangenaam en feestelijk ervaren. Je verkeert niet dagelijks in een sfeer, 
zoals je die daar proeft. Nu maar hopen dat vooral vele Wijchenaren hun 
weg naar de expositie zullen vinden. Het is aan anderen, om het hoe, het 
waarom en de inhoud van de tentoonstelling nader te belichten. Mijn 
aandacht richtte zich  o.a. op de samenhang die er was tussen het ‘hapje 
en drankje’ en De Tuun. De facilitaire dienst had gekozen voor een hapje 
in de vorm van stukjes brood, waarop een mengsel van geitenkaas, 
honing, vissaus, olijfolie, zwarte peper en azijn. Deze combinatie vormde 
het mengsel dat met tuinkruiden werd aangevuld tot een heerlijke lekkernij 
(moretum).Bij navraag naar de gebruikte kruiden werden  wijnruit, venkel, 
koriander en lavas genoemd. De lezer van dit verhaal zal met mij tot de 
slotsom zijn gekomen hoe De Tuun ‘voedingsbodem’ kan vormen voor 
gebeurtenissen binnen MKW. Om de lezer, die  onder de indruk was van 
het gebruik van tuinkruiden, volgt nu enige informatie over o.a. teelt en 
gebruik van genoemde kruiden. 
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Wijnruit kan worden gezaaid. Het kiemen gaat echter zeer langzaam. 
Meer gebruikelijk is om de Wijnruit te scheuren. Ook stekken is mogelijk. 
Wanneer je het gewas eenmaal in de tuin hebt, zaait de plant zichzelf vrij 
eenvoudig uit. Wijnruit is een heesterachtige, die houtachtig vertakt. De 
plant voelt zich het meest thuis op zonnige plaatsen. Ook in halfschaduw is 
groei mogelijk, maar de planten worden dan minder groot. Wijnruit kan 
gebruikt worden in salades en sauzen, maar wel met mate. Ook 
vleesgerechten kunnen met dit tuinkruid goed gecombineerd worden. 
Blaadjes van de Wijnruit kunnen gedurende het hele zomerseizoen 
geoogst worden. Kunnen gedroogd en in zakjes bewaard worden. 
Venkel is een van de oudste gecultiveerde planten en werd reeds in de 
Romeinse Tijd gewaardeerd. Bekend is dat, Romeinse krijgers venkel aten 
om gezond te blijven, mede door het hoge vit. C gehalte. De plant staat 
graag in de volle zon en groei is mogelijk op elke grondsoort. Jonge zachte 
blaadjes kun je regelmatig plukken en als kruid gebruiken. Later kunnen de 
zaaddelen worden afgesneden, wanneer de bloemschermen bruin worden. 
Vervolgens is het van belang de zaadschermen na te drogen door ze 
ondersteboven op te hangen. De zaden en de geplukte blaadjes geven 
smaak aan vis en aan salades en sauzen. Elk deel van de plant is eetbaar.  
Koriander, ook wel wantsenkruid genoemd, is een eenjarige plant, die 
behoort tot de schermbloemigen en heeft witte tot roodachtige 
bloemschermen. Korianderblad lijkt veel op dat van bladpeterselie. De 
stengels zijn stevig en geribd. Opvallende zaden van 2 tot 6 mm groot. Het 
kruid heeft lichte, kalkhoudende grond nodig. In het voorjaar kan dun in 
rijen worden gezaaid. Hoe warmer de grond, des te sneller zal het zaad 
ontkiemen. Na het opkomen van de plantjes is het nuttig de grond goed los 
te houden en voldoende vochtig. Het verse korianderblad heeft een sterke 
smaak, kan desgewenst worden ingevroren. Na ontdooien kan het wat 
donkerder kleuren. Door het drogen gaat er veel aroma verloren. Het blad 
kan worden gebruikt in koolgerechten, rode bieten, soepen en marinades.  
Lavas is een tuinkruid uit de schermbloemenfamilie. Zowel de bladeren als 
de zaden worden gebruikt in de keuken. De plant, ook wel bekend onder 
de naam Maggikruid, is een gemakkelijk te onderhouden overblijvend kruid. 
De rechte holle stengels kunnen wel 2 meter hoog worden. Het zelf zaaien 
van Lavas kan, maar dan in goed bemeste grond. Het kiemt na ongeveer 3 
weken. Lavas bloeit van juni tot augustus met kleine, groengele 
bloemschermen en heeft een lekkere kruidige geur. Het fijngehakte blad is 
smakelijk in soepen, ragouts en gemengde salades. Stengels kunnen 
meegekookt worden bij het trekken van soepen, sauzen en stoofgerechten. 
Tot besluit  Zaden, gescheurde planten en stekjes van de  behandelde 
kruiden zijn tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar op De Tuun. en in het 
Museum Kasteel Wijchen. Waarvan nota!!!  
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Sprokkels: 
 
WEERT - Op heuvel 51 van het urnenveld op de Boshoverheide werd op 6 
dec. 2012 het eerste exemplaar van het boek Cold case in het stuifzand 
overhandigd. Het urnenveld bij Weert staat bekend als het grootste 
prehistorische grafveld van Nederland. Van omstreeks 1000 tot 600 voor 
Christus, hebben de bewoners uit de omgeving hun overledenen daar 
begraven. De informatie van vijftien opgravingcampagnes is nu in het boek 
gebundeld. De gegevens van 400 grafmonumenten in ruimtelijke 
samenhang zijn digitaal bijeengebracht in een archeologische geo-
databank en de data zijn vertaald naar een erfgoedkaart.  
 
WIJCHEN - De toren en de toegangspoort van Kasteel Wijchen verzakken. 
Voor de toegangspoort is dat geen onbekend verschijnsel. Maar dat de 
toren ook verzakt, is nieuw. De verzakking kwam aan het licht tijdens een 
inspectie. Die werd uitgevoerd nadat medewerkers van de gemeente in de 
kelder van het kasteel scheurtjes in de muren hadden gezien. Er wordt 
onder zocht hoe snel het kasteel verzakt. Ook over de financiële gevolgen 
kan nog niets gezegd worden. In de jaren dertig van de vorige eeuw kwam 
het kasteel in handen van de gemeente Wijchen. 
De Gelderlander  31 -10- 2012 

 
HEILIG LANDSTICHTING - Orientalis is gestart met een crowdfunding-
actie. Een kleine meerderheid in Provinciale Staten heeft groen licht 
gegeven voor een eenmalige subsidie. Hulp bieden aan Orientalis is 
aantrekkelijk, want het museum is een ANBI-instelling. Een groot deel van 
een donatie komt terug via de belastingen. Meer informatie over deze actie 
en donaties op de website: www.steunorientalis.nl 
 
ARNHEM - De voormalige Romeinse rijksgrens, de Limes, wordt beter op 
de kaart gezet. De provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland maken 
dit bijzondere archeologische rijksmonument en potentieel UNESCO 
werelderfgoed beter beleefbaar. Er komen zes 'herkenningspunten'. Deze 
zogenaamde ’Limesknopen’ liggen langs de lijn van Katwijk naar Arnhem 
en Nijmegen. Bij de ontwikkeling wordt voortgebouwd op bestaande 
musea, sites en bezoekersplekken, die verder uitgebouwd en verbonden 
worden met andere toeristische, recreatieve of culturele voorzieningen. 
Succesvolle voorbeelden zijn museum het Valkhof (Nijmegen), het project 
Spannende Geschiedenis, het Archeologiehuis (Zuid-Holland). De Limes is 
het grootste archeologische monument van Europa. Er wordt hard gewerkt 
om ook het Nederlandse stuk als werelderfgoed voor te dragen.  
Provincie Gelderland 14-01-2013 
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Musea:  
 
Allard Pierson Museum 
Turfmarkt 127, Amsterdam 
Troje. Stad, Homerus en Turkije -  t/m 5/05/2013  
De tentoonstelling Troje. Stad, Homerus en Turkije belicht het onderwerp 
vanuit verschillende gezichtspunten. De spraakmakende opgravingen van 
Heinrich Schliemann en zijn opvolgers worden getoond aan de hand van 
kopieën van de beroemde schat van Priamus en originele vondsten uit de 
verschillende opgravingen. Een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling 
is de geschiedenis van Troje in verschillende culturen, in het bijzonder de 
Turkse cultuur tijdens de negentiende en de twintigste eeuw. Osmaanse 
archiefstukken, foto's van Atatürk bij Troje en de opgravings vergunning 
van Schliemann, toont de relevantie van het Homerische Troje voor Turkije. 
 
Teylersmuseum 
Spaarne 16 Haarlem 
Rozen van Redouté - t/m 5 mei 2013 
De sierlijke rozen, spectaculaire lelies en andere prachtige bloemen en 
planten die Pierre-Joseph Redouté (1759-1840) tekende en schilderde, zijn 
onovertroffen in hun artistieke schoonheid en wetenschappelijke precisie. 
In deze eerste Nederlandse overzichtstentoonstelling van de ‘Rembrandt 
van de rozen' zijn onder meer de schitterende bloemaquarellen te zien die 
hij maakte voor keizerin Joséphine. 
 
Museum Boerhave 
Lange Agnietenstraat  10 Leiden 
Leydse Weelde - t/m 5 mei 
De wetenschappelijke bloei van de zeventiende eeuw wordt vaak 
geassocieerd met ontdekkingen op het gebied van astronomie en 
natuurkunde. Maar de werkelijke ‘Big Science’ in de Republiek was de 
botanie. Leydse Weelde laat zien dat de opkomst en bloei van de 
plantkunde nauw verbonden was met ontwikkelingen in handel en cultuur. 
Men had vooral belangstelling voor de nieuwe gewassen die de Hollandse 
steden bereikten via de opkomende wereldhandel: de tulp uit Turkije, de 
aardappel uit Zuid-Amerika, gember uit Azië en aloë vera uit Afrika.  
 
Museum Jan Cunen 
Molenstraat 65, Oss 
Piet Meiners (1857-1903). Een vergeten kunstenaar – tot  20/05/2013 
Op 46-jarige leeftijd kwam de kunstenaar Piet Meiners door een tragisch 
ongeval om het leven. In mei 1903 had deze 'Tachtiger' zijn eerste 
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solotentoonstelling in de Rotterdamse Kunstkring, gerenommeerde 
kunstcritici uitten zich bijzonder lovend over Meiners' verfijnde stillevens, 
landschappen en intieme figuurstukken. Veel van zijn werk is ontstaan op 
Meiners' atelier in Ewijckshoeve, een landgoed bij Lage Vuursche. Door 
Meiners' vroegtijdig overlijden werd zijn succes in de kiem gesmoord.  
 
Museum het Valkhof 
Kelfkensbos 59 Nijmegen 
Uit de plooi. De 18

e
 eeuw in beweging - 02/02 2013 t/m 26/05/2013 

Museum Het Valkhof gaat terug naar de 18de eeuw, ook wel ‘de vergeten 
eeuw’ genoemd, maar de invloed ervan is nog steeds te merken. Politiek 
Den Haag, namen van planten en dieren of het samen drinken van koffie 
en thee vonden hun oorsprong in de 18de eeuw. Nederland raakte uit de 
plooi in politiek en maatschappelijk opzicht. De stijve zelfvoldane rijkdom 
van de 17de eeuw maakt plaats voor een persoonlijke beleving van geloof, 
individuele ontwikkeling en omgangsvormen.  
Photogragrphy Extended - 15/06 t/m 27/10/ 2013 
Fotografie waarbij de fotograaf met een vooropgezet plan, vanuit een 
artistiek concept, zijn werk tot stand brengt: fotografie met voorbedachte 
rade. Dit wordt ook wel Photography extended genoemd. 
 
Noordbrabants Museum 
Verwerstraat 41 ‘sHertogenbosch 
Saenredam in Den Bosch - 25/05/2013 t/m 21/072013 
In 1632 verbleef Saenredam, vooral beroemd om zijn tekeningen en 
schilderijen van kerkinterieurs, een maand lang in Den Bosch. De werken 
die voortvloeiden uit dit bezoek zijn nu voor het eerst tentoongesteld in de 
stad waar ze gemaakt werden, in het vernieuwde Noordbrabants Museum. 
De getoonde werken getuigen van het meesterschap van Saenredam en 
omvatten 13 tekeningen en één schilderij, Het koor van de Sint-Pieterskerk. 
Co-evolution – 25/05/2013 t/m 18/08/2013 
Co-evolution is de eerste in een meerjarige serie Made in Brabant waarin 
hedendaags Brabants design centraal staat. Ontwerpers Kiki van Eijk en 
Joost van Bleiswijk zijn afkomstig van de Design Academy Eindhoven en 
werken als zelfstandig ontwerper in een gezamenlijke werkplaats. 
 
 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in juli 2013. Kopij inleveren voor 15 juni 
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Middeleeuwse waterput, gevonden op de tienakker; datering 12

e
-14

e
 eeuw 

 
 
Museum Kasteel Wijchen  Kasteellaan 9 Wijchen 
Postbus 189 6600 AD tel. 024- 6424744 
contact@museumwijchen.nl  www.museumwijchen.nl 
Open wo.t/m zon. !3.00 uur en op afspraak 
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