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Het gaat goed met Museum Kasteel 

Wijchen: de bezoekcijfers zijn stabiel, de 

financiële situatie is sterk, het draagvlak 

binnen de gemeentelijke en regionale 

politiek in het museum is groot. Juist die 

positie van kracht hebben museumbe-

stuur en -directie benut om zich te bezin-

nen op de toekomst en stappen te zetten 

naar een inhoudelijke verbetering waar-

door ook op langere termijn bezoekers 

hun weg naar Museum Kasteel Wijchen 

weten te vinden. 

Missie

Museum Kasteel Wijchen bewaart het cul-

tureel erfgoed van Wijchen en omgeving en 

maakt dit toegankelijk voor publiek om hen te 

verrijken, te inspireren, te verbinden en uit te 

dagen hun relatie tot de regio te verdiepen.

Bij het vaststellen van de missie is uitge-

gaan van de essentie, ambitie, motivatie 

en het unieke karakter van dit muse-

um. Die bepalen waar Museum Kasteel 

Wijchen heen gaat en staat in de wereld 

van morgen. 

Missie en doel



5 H Essentie - het bewaren van het cultu-

reel erfgoed van Wijchen en omge-

ving en dit toegankelijk maken voor 

publiek.

 H Ambitie - een inspirerend cultuurhis-

torisch centrum van Wijchen en om-

geving en het publiek uitdagen tot 

verdieping.

 H Motivatie - iedereen wil het unieke 

cultureel erfgoed van Wijchen en 

omgeving zien en beleven, omdat dit 

bijdraagt aan persoonlijke en maat-

schappelijke identiteitsvorming en 

verbinding.

 H Uniek - de collectie en het verhaal van 

permanente bewoning van Wijchen 

en omgeving en Kasteel Wijchen.

Plannen

In samenwerking met de coöperatie 

Museummakers is op basis van deze 

vier stellingen een plan ontwikkeld om 

op verschillende niveaus de presenta-

ties van het museum te verbeteren. Het 

doel ervan is groeimogelijkheden te cre-

eren door een beter op de doelgroepen 

toegesneden aanbod. Daarom zijn op de 

eerste plaats de bezoekers en wat zij in 

het kasteel verwachten te ervaren, het ka-

der bij het nieuwe concept en de uitwer-

king daarvan. 

Vooral ‘familiebezoek’ en schoolkinde-

ren – twee van de belangrijkste doelgroe-

pen – willen de magie van het kasteel en 

zijn omgeving en de vroegere bewoners 

voelen, beleven en ervaren. Die ervaring 

moet ook diepte hebben en direct raken 

aan de historische werkelijkheid van het 

leven op het kasteel en van de mensen 

die in prehistorische tijden het gebied 

bewoonden.

Museum Kasteel Wijchen ambieert ook 

een ontmoetingsplek te zijn voor bewo-

ners, onderwijs en bedrijven in Wijchen 

en omgeving. Het vernieuwde kasteel 

moet juist voor deze groepen interes-

santer worden: familiebijeenkomsten, 

bedrijfsontvangsten, onderwijsprogram-

ma’s, bijeenkomsten van lokale en regio-

nale overheden zullen in Kasteel Wijchen 

een plek krijgen, beter gefaciliteerd dan 

voorheen. Dat is niet alleen ingegeven 

door zakelijke overwegingen, het zorgt er 

bij uitstek voor dat het kasteel zijn posi-

tie als ‘cultuurhistorisch knooppunt’ kan 

waarmaken. 

Museum Kasteel Wijchen is tenslotte 

een plek waar circa zeventig vrijwilligers 

samenwerken bij de ontvangst en bege-

leiding van bezoekers en bij de opzet van 

tentoonstellingen. Het is dus deels ook 

‘hun’ museum. Bij het uitwerken van de 

plannen zullen de ervaringen van de vrij-

willigers een belangrijke input vormen 

en kader zijn bij het vormgeven van de 

beheeraspecten van de nieuwe inrichting.

Investering

De totale investering die nodig is om de 

herinrichting en andere ideeën te verwe-

zenlijken, bedraagt bijna €235.000. Voor 

die investering zoekt Museum Kasteel 

Wijchen partners, zowel bij overheden als 

fondsen en particuliere financiers. 



6 Exploitatie
Museum Kasteel Wijchen in zijn huidige vorm bestaat sinds 1996. Het 

thema van het museum is de cultuurhistorische en landschappelijke 

geschiedenis van Wijchen en omgeving vanaf circa 5000 v.Chr. tot circa 

1800 AD (archeologie, regionale geschiedenis en het bewoningsverhaal van 

het kasteel). Dat verhaal wordt gepresenteerd aan de hand van de archeo-

logische collectie, zoals die vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw werd 

opgebouwd.

Het museum trekt de laatste jaren een tamelijk stabiel bezoekersaantal van 

8000 tot 10.000. De meeste bezoekers zijn toeristen die in de omgeving 

verblijven, inwoners van Wijchen en omgeving en scholen uit de nabije 

omgeving.

Het kasteel is eigendom van de gemeente Wijchen. De gemeente gebruikt 

een groot deel van het gebouw voor vergaderingen, ontvangsten en trou-

werijen. 

Het museumdeel wordt geëxploiteerd door een stichting met een bestuur. 

Er werken vier mensen in vaste dienst, totaal 1,8 formatieplaats: de direc-

teur, een assistent-projectmedewerker, een conservator en een financieel 

administrateur. Rond zeventig vrijwilligers helpen daarnaast met het 

ontvangen van de bezoekers (kaartverkoop, rondleidingen), educatieve 

activiteiten, organisatie van evenementen en tal van andere activiteiten. 

De meeste vrijwilligers zijn woonachtig in Wijchen. 

Naast de inkomsten uit entreegelden en een kleine museumwinkel, krijgt 

het museum een structurele subsidie van de gemeente Wijchen en inci-

dentele subsidies en fondsen voor exposities. De verhouding tussen eigen 

inkomsten en subsidie is rond 20/80. 

Het gebouw: de huidige situatie
Het kasteel zoals dat rond 1600 werd uitgebreid en verbouwd, brandde 

in 1906 grotendeels af; alleen de buitenmuren stonden nog overeind. De 

buitenzijde van het kasteel is dus nog zo goed als origineel. Bij de herbouw 

na de brand en latere restauraties is de oorspronkelijke indeling behouden 

maar zijn wel andere materialen toegepast zoals grenen i.p.v eiken en be-

tonnen i.p.v. houten vloeren. Over het geheel bezien echter is de authenti-

citeit van het 16de eeuwse Renaissance-kasteel prachtig bewaard gebleven.

Het kasteel bestaat uit een souterrain, begane grond en twee verdiepingen 

met op de bovenste verdieping een entresol. Het museumdeel bevindt zich 

grotendeels op de tweede verdieping met een tentoonstelling van de vaste 

collectie (archeologica) en tijdelijke tentoonstellingen. 

Op de eerste verdieping zijn de kantoren gehuisvest, garderobe en toilet-

ten, een ruimte voor educatieve activiteiten, twee vergaderzalen en het 

meest authentieke deel van het kasteel: de voormalige kapel. Op de begane 

grond tenslotte bevinden zich de trouwzaal, de b&wkamer en de raadzaal 

die door de gemeente worden gebruikt en een ontvangstruimte met een 

bar (foyer).

Vanaf de tweede verdieping kunnen bezoekers over een wenteltrap de to-

ren in met drie verdiepingen waar een presentatie is te zien over de bouw-

geschiedenis van het huidige renaissance-kasteel en zijn voorgangers, een 

motte-burcht en een middeleeuws kasteel.

Bezoekers aan het museum gaan met een lift naar de tweede verdieping, 

vanwaar ze de verschillende ruimtes en tentoonstellingen kunnen bezoe-

ken. De ruimte op de tweede verdieping is de zolder van het kasteel met 

een dakconstructie die tot circa zes meter boven het vloerniveau door-

loopt. Even voorbij de lift is een receptiebalie waar bezoekers hun kaartje 

kopen en informatie krijgen over wat er in het museumkasteel te doen is. 

De inrichting van de vaste tentoonstelling en ruimte voor wisseltentoon-

stellingen op deze verdieping worden bepaald door een inrichting van 

hoge rechthoekige vitrines van zwartstalen profielen waarin de archeologi-

sche collectie is gepresenteerd. Langs de wanden staan enkele vitrines die 

in dezelfde stijl zijn ontworpen.

De hoge vitrines zijn tevens opgenomen in een constructie voor een entre-

sol op circa 2,5 m hoogte waar een deel van de wisselexposities te zien is.

Huidige situatie



Jonkvrouwe Van Andringa de Kempenaer

Emilia van Nassau

Inrichtingsconcept: 'schimmen komen tot leven'
De kern van het nieuwe inrichtingsplan is de magie van het kasteel en 

zijn omgeving met zijn soms bijzondere historische bewoners voel-

baar, beleefbaar en ervaarbaar te maken voor bezoekers. In de visie 

van de Museummakers moet een bezoek aan het kasteel een ‘theatrale 

ervaring’ zijn; het kasteel is een podium waar de mensen die op enig 

moment in de geschiedenis aan het kasteel of het dorp verbonden wa-

ren, hun rol gaan spelen, zo mogelijk met rechtstreekse betrokkenheid 

van de bezoeker. De museale objecten en de verschillende zalen in het 

kasteel zijn de rekwisieten en decors die de ‘voorstelling’ ondersteu-

nen en diepte en kleur geven.

Historische en gefingeerde mensen en dieren worden als ‘schimmen’ 

opgevoerd op allerlei plekken in het kasteel. Soms messcherp (zoals Emilia 

van Nassau en andere bewoners van wie we de namen en achtergronden 

kennen), soms onscherp (bediendes, historische figuren zonder bekende 

achtergrond), soms bijna onzichtbaar vaag en bijvoorbeeld alleen een stem 

(de ‘spoken’ en helden uit volksverhalen in de omgeving).

De schimmen komen terug in alle drie onderdelen die wij voor ogen 

hebben: het museale deel met de vitrines (verhaal bewoning van de streek 

aan de hand van archeologische vondsten en andere artefacten/objecten; 

periode ca 5000 BC tot ca 1800 AD); de toren (geschiedenis van het kasteel, 

met focus op landschappelijke omgeving en bouwgeschiedenis; periode 

ca 900 AD [motteburcht] tot 1906 [de brand die het kasteel verwoestte]); 

het kasteel (geschiedenis van het kasteel), met focus op de tijdlijn en de 

kelders met focus op de bewoners en sociale omgeving van dorp en plat-

teland; periodes Middeleeuwen (Heren Van Galen), begin Gouden Eeuw / 

Tachtigjarige Oorlog (Emilia van Nassau en Emanuel van Portugal) en begin 

twintigste eeuw (de laatste bewoner, jonkvrouwe Adriana van Andringa de 

Kempenaer). En de schimmen kunnen ook terug komen in facilitaire onder-

delen zoals de winkel, de zalen, enz.

Het plan

Er is geen scheiding tussen presentaties voor kinderen en voor volwas-

senen: het kasteel – zowel het museale deel als het kasteel zelf – is een 

‘groeps-ervaring’ waarbij je samen, als (familie-, school-, verenigings- of 

bedrijfs)groep, dingen ontdekt, leert en beleeft. 

Er is zo weinig mogelijk leestekst, met name in het kasteel. Je 

leert dingen door ervaring (kijken, luisteren, ruiken, voelen) 

en wordt daarbij op een enkele plek geholpen door wat tekst. 

Verdieping bieden we op verschillende manieren, denk 

aan touch screens, boeken (‘klappers’) en ‘luisterpalen’. 

Hoewel bezoekers uiteraard zelf hun verblijfsduur 

kunnen bepalen, zullen we bij de inrichting uit-

gaan van een spanningsboog van één tot maximaal 

anderhalf uur. Op de tweede verdieping en in de 

toren staat de route tamelijk vast, op de eerste ver-

dieping kunnen bezoekers meer intuïtief rondlopen, 

ofschoon de volgorde van de zalen natuurlijk vast 

staat.
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Uitwerking

8 Indeling: de nieuwe situatie
De gemeente blijft medegebruiker van het kasteel. De zalen op de 

begane grond en enkele ruimtes op de 1ste verdieping worden ge-

bruikt voor commissie- en raadsvergaderingen e.d. en voor trouwe-

rijen. Daarnaast zal ook het lokale VVV Informatiepunt in het kasteel 

worden gevestigd.  Het souterrain van het kasteel – tot nu toe alleen 

toegankelijk voor begeleid groepsbezoek – wordt geschikt gemaakt als 

tentoonstellings- en depot-ruimte. 

Op de met glas overkapte binnenplaats komen de kaartverkoop en de mu-

seumwinkel. Hierbij wordt samengewerkt met de lokale VVV. Van hieruit 

kunnen museumbezoekers over een wenteltrap naar de tentoonstellings-

ruimtes.

Door een deur rechts van de trap dalen bezoekers af naar het souterrain, de 

kelders van het kasteel, met garderobe en toiletten. (Hier voel je het meest 

de sfeer van de oude burcht met de tongewelven, de gemetselde muren, de 

smalle raampjes en de resten van de voormalige kasteelkeuken.) 

Op de eerste verdieping bevinden zich de kantoren voor de museumstaf, 

een zaal voor educatieve activiteiten, toiletten, enkele vergaderruimtes en 

de oude kapel. 

Ook de kapel is, net als de kelders, een plek waar je het meest dichtbij ge-

schiedenis komt en je kunt je hier heel goed de aanwezigheid van een soms 

wanhopige Emilia voorstellen, troost zoekend in gebed, starend over de 

velden rond het kasteel door de glas-in-lood-raampjes. 

Bezoekers lopen vanaf de trap door een ruim tien meter lange gang naar de 

kapel. Die gang is gescheiden van de achterliggende ruimtes – de zaal voor 

educatieve activiteiten en kantoren – door een (vitrine)wand.

Op de tweede verdieping bevindt zich direct naast de trap de ingang naar 

de toren. Rechtdoor lopen bezoekers de ‘museumzaal’ in. De route gaat 

daar rechtsaf en loopt tegen de wijzers van de klok in over de verdieping, 

gaat de trap op naar de entresol, waarover men terugloopt naar het begin 

en vandaar weer de zaal uit naar de trap of de toren.

In het gebouwdeel waar zich nu de receptiebalie bevindt – en een trap 

naar de entresol – wordt ruimte gemaakt voor wisselexposities zowel op 

de verdiepingvloer zelf als op dat deel van de entresol. 

De bouwkundige ingrepen op deze verdieping zijn het zoveel mogelijk 

weghalen van later aangebrachte (niet gemetselde) muren/wanden om 

de ruimte opener en minder ‘hokkerig’ te maken. Ook het lichtplan zal 

worden aangepast waarbij het uitgangspunt is om zoveel mogelijk gebruik 

te maken van bestaande materialen en installatie.

Begane grond

• kaartverkoop
• winkel
• entree via trap of lift

1ste verdieping

• educatie
• tijdlijn-vitrine
• kapel 
• kantoren

Souterrain

• garderobe
• verhalen 'Middeleeuwen', 'Renaissance' en 

'Twingste eeuw'
• gevangenis

Gebouwhistorie
In schriftelijke bronnen uit 1392 wordt kasteel 
Wijchen voor het eerst genoemd. Vermoedelijk 
gaat de eerste bouw nog tientallen jaren verder 
terug en mogelijk stond er op deze plek of 
vlakbij vanaf de 10de eeuw een zogenoemde 
motteburcht. 
Het kasteel is gebouwd door de heren Van 
Galen. In het midden van de 16de eeuw kwam 
het in bezit van de heren van Batenburg die het 

middeleeuwse vestingkasteel gedeeltelijk af-
braken (of misschien  werd het omstreeks deze 
tijd verwoest) en een nieuw kasteel bouwden. In 
1609 kocht Emilia van Nassau het huis. Zij was 
de dochter van Willem van Oranje en zus van 
prins Maurits. Haar huwelijk met de katholieke 
Portugese prins Emanuel werd aanvankelijk 
door prins Maurits tegengewerkt maar na 
verzoening met haar broer trok Emilia met haar 
gezin in kasteel Wijchen. Ook zij verbouwde 

het huis dat toen zijn huidige vorm en indeling 
kreeg.
Na verschillende overervingen kwam Kasteel 
Wijchen in bezit van de familie d’Osy die het 
in 1903 verkocht aan jonkvrouwe A.W. van 
Andringa de Kempenaer. 
Op 6 december 1906 brandde het kasteel hele-
maal af, alleen de muren bleven overeind staan. 
Het gebouw werd gerestaureerd en in 1932 
verkochten de nazaten van jonkvrouwe Van 

Andringa het kasteel aan de Gemeente Wijchen 
die het als raadhuis ging gebruiken. 
De archeologische collectie van Frans Bloemen 
werd aanvankelijk in het koetshuis geëxpo-
seerd. In 1996 kon deze collectie worden 
opgenomen in een nieuwe vaste tentoonstel-
ling toen een deel van het kasteel de huidige 
bestemming als museum kreeg.
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(boven) Entree (onder) Binnenplaats

Zaal eerste verdieping

Tweede verdieping entresolTweede verdieping

92de verdieping

• museum (archeologische collectie)
• wisselexposities

2de verdieping entresol

• vervolg museum en wisselexposities
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10 Een rondgang door het kasteel
De entree

Museumbezoekers (behalve die slecht ter been zijn) komen via de binnen-

plaats van het kasteel binnen bij de receptiebalie om een kaartje te kopen. 

Daarna lopen ze via de trap naar de tentoonstellingsruimtes. 

Souterrain: de bewoners en hun verhalen

In het souterrain worden diverse thema’s rondom de bewoners en gebeur-

tenissen verbeeld. Bezoekers beginnen – na de garderobe – met een korte 

multimediale introductiefilm over de drie bewoners die in het kasteel de 

hoofdrol spelen: de ridders Van Galen, Emilia van Nassau en haar Portu-

gese echtgenoot en de laatste bewoonster van het kasteel, de freule Van 

Andringa de Kempenaar. 

De volgende twee zalen zijn ingericht als geheimzinnige opslagplaatsen 

met oude kisten, kasten, koffers, spiegels en schilderijen, kandelaars en 

olielampen, boeken en kleding. Maar hier en daar ook een oude televisie, 

een grammofoon of onduidelijke apparaten, een roestige musket, een stof-

fig harnas. Sommige van die voorwerpen vertellen een verhaal. Je doet een 

kledingkast open, achter de krakende deur zie je een bruidsjapon hangen 

en vanachter de jurk klinkt muziek, verschijnen beelden van een balzaal, 

flonkerende kroonluchters en een vrouwenstem vertelt over het feest dat 

het begin van een sprookje had kunnen zijn maar tenslotte toch een treu-

rige afloop kende. Op een andere plek komt een bestofte spiegel tot leven, 

klinken de geluiden van paardenhoeven, begint een grammofoon opeens 

te draaien of klinkt uit een oude radio een nieuwsbericht. En tussen alles 

door zie je vage schimmen, silhouetten over de wanden en langs het ge-

welf bewegen. 

In de eerste van deze zalen gaat het vooral over de ridders Van Galen en de 

freule Van Andringa de Kempenaar; in de tweede zaal staat het verhaal van 

Emilia en Emanuel centraal. 

De vierde zaal is de voormalige keuken van het kasteel. Met allerlei rekwi-

sieten, etenswaren, keukengerei wordt de keuken op een theatrale wijze 

gereconstrueerd. In vogelvlucht reis je door de geschiedenis van koken en 

eten op Kasteel Wijchen. 

De vijfde zaal introduceert de dieren die in vroeger tijden het kasteel be-

volkten. Niet alleen de dieren die werden opgegeten – ganzen en eenden, 

karpers uit de vijver, varkens, enz. – kom je er tegen maar ook huisdieren 

zoals de jachthonden en schoothondjes, het zingende puttertje in zijn 

kooitje, de muizenvangende kasteelkatten en tenslotte de dieren die, soms 

stiekem, de hoeken en gaten van het kasteel bevolkten: de ratten en vleer-

muizen, kikkers en padden, kraaien, mussen en raven tot en met het klein-

ste en minst gewenste grut, zoals vlooien, kledingmotten en wandluizen. 

In een soort mini-dierentuin vol met hokken en kooien kom je ze tegen en 

zie je ze net wel of net niet wegduiken in hun schuilplekken.
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Verhalen in het souterrain

De dieren in het kasteel
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12

Een levendige tijdlijn....

De laatste ruimte is de voormalige wachtzaal en cel. Toen het kasteel na 

de brand en de restauratie in gebruik kwam als gemeentehuis, werden op 

deze plek arrestanten achter slot en grendel gezet in afwachting van hun 

proces. Ook deze ruimte wordt gereconstrueerd. Met een luisterhoorn 

kun je fragmenten uit processen-verbaal beluisteren, die inzicht geven in 

het leven aan de onderkant van de Wijchense samenleving in de periode 

tussen de wereldoorlogen.

Eerste verdieping: een levendige tijdlijn en de kapel

Op de glazen vitrine-wand waar bezoekers langs lopen op weg naar de ka-

pel, zie je de complete tijdlijn van het kasteel. De  voorzijde is voorzien van 

een halftransparante laag van glasstraalfolie met daarop geprint de tijdlijn 

met jaartallen, afbeeldingen en korte teksten bij bijzondere gebeurtenis-

sen. In de folie zijn vensters uitgespaard. Het kader van de vensters wordt 

gevormd door schilderijlijsten in allerlei vormen, formaten en stijlen. De 

vensters geven uitzicht op voorwerpen die direct of op een associatieve 

manier te verbinden zijn met de gebeurtenissen op de tijdlijn. Zo zie je bij 

een liefdesbrief van Emilia, afgebeeld op de tijdlijn, een inktpot met daarin 

een rode roos en bij het jaar waarin het kasteel afbrandde zie je een gebla-

kerde blusemmer of een stuk verbrand hout.

En, geprojecteerd vanaf de achterzijde op het glas, schuift nu en dan een 

vage schim voorbij, een silhouet van een vroegere bewoner.

De kapel is één van de best bewaard gebleven kamers in het kasteel; het is 

een ‘museumstuk’ op zichzelf dat geen aanvullende tentoonstellingsmid-

delen nodig heeft of zelfs verdraagt. Om de sfeer te versterken, klinkt hier 

een zacht gefluister, het prevelen van een wees-gegroet en nu en dan in de 

verte flarden van een gezongen mis. Er hangt de geur van wierook.
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13Het museum 
De basisstructuur van de huidige tentoonstellingbouw (op de tweede 

verdieping) blijft grotendeels intact in die zin dat we de structuur van de 

‘vitrine-zuilen’ behouden. 

Bij binnenkomst op de tweede verdieping kunnen bezoekers kiezen om 

eerst de vaste tentoonstelling te bekijken (rechtsaf) of eerst de wisselexpo-

sitie (linksaf). 

De vaste tentoonstelling begint met een multimediale presentatie die in 

circa zeven minuten de bezoekers meeneemt door de tijd vanaf het meso-

lithicum tot de 18e eeuw. In de presentatie wordt gebruik gemaakt van 

audiovisuele middelen maar ook enkele objecten uit de collectie kunnen in 

het verhaal worden opgenomen en (letterlijk) worden belicht.

De tentoonstelling volgt daarna opnieuw die chronologie met de archeo-

logische collectie in vitrines, aangevuld met kleine interactieve exhibits 

waar bezoekers, met name kinderen, hands-on enkele geëxposeerde werk-

tuigen zelf kunnen gebruiken (maalsteen, gebruik van vuurstenen werktui-

gen, touw slaan, e.d.). 

Intussen zie je als bezoeker boven je al de boerderij (prehistorisch, eventeel 

ook gecombineerd met een Romeinse villa) die over de hele lengte van 

de entresol in de ruimte ‘hangt’. De boerderij ziet eruit alsof hij zo uit de 

grond omhoog is getrokken: de onderkant is aarde waarin afval is ‘begra-

ven’ (potscherven, kapotte gereedschappen) en waarin je ook tegen de 

onderkant van een haardkuil aankijkt (met het rode waas van een vuurtje 

dat ‘bovengronds’ brandt) en tegen de wortels van een boom. 

De vloer onder de boerderij/villa is een archeologische opgraving die het 

erboven hangende gebouw ‘reflecteert’: we zien weer de haardkuil, we zien 

sporen van de palen uit de oorspronkelijke constructie van de boerderij, 

potscherven, enz., alles nu in de context van een archeologische site met 

vakindeling, sjalons, spades, schoppen en troffels. 

Via een trap (de huidige trap wordt hergebruikt en verplaatst) bereiken be-

zoekers de entresol met de entree van de gereconstrueerde boerderij/villa. 

Die bestaat uit drie segmenten: [1] het deel waar je binnenkomt met op de 

scheidingswand (bijvoorbeeld) een vuur geprojecteerd, [2] het middendeel 

dat helemaal open is met alleen de suggestie van het dak (gaas of door-

zichtig doek) boven de smalle entresol met aan weerszijden het bovendeel 

van de huidige vitrines met daarin artefacten en ‘schimmen’ van de bewo-

ners destijds en [3] tenslotte weer een tot in detail nagebouwd deel; omdat 

dit deel groter is dan [1], kun je hier ook het interieur goed reconstrueren 

met poppen, een huisdier, meubilair e.d.

Via de wenteltrap gaan bezoekers weer naar beneden, naar waar ze 

begonnen en daarna naar de wisseltentoonstelling, de uitgang of de 

 torenkamers.  
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Museale collectie
De museale collectie bestaat voor het 
overgrote deel uit archeologische vond-
sten, aangevuld met enkele maquettes en 
moderne gereedschappen die het gebruik 
of de functie van de prehistorische objecten 
verklaren. 
De vondsten zijn deels afkomstig van opgra-
vingen in de streek rond Nijmegen/ Wijchen 

en voor een groot deel ook giften van 
particulieren. De basis wordt gevormd door 
de collectie die amateur-archeoloog Frans 
Bloemen van begin tot midden twintigste 
eeuw verzamelde. 
De collectie omvat objecten uit de perio-
de van het late Mesolithicum (de oudste 
vondsten dateren van circa 5000 v.Chr.) tot 
aan begin 19de eeuw. Het bijzondere aan 

de collectie is de relatieve compleetheid in 
chronologie. Daarnaast zijn er enkele opmer-
kelijke en belangrijke vondsten en vondst-
complexen zoals het ‘Wijchens wagengraf’ 
uit de IJzertijd (ca 700 v.Chr.), objecten 
uit Romeinse ‘villa’s’ en de Merovingische 
objecten (ca 400 tot 700 na Chr.).



15De toren 
In de toren staan de kasteelmaquettes centraal. Op de drie verdiepingen 

staan maquettes van achtereenvolgens de vroegmiddeleeuwse motte-

burcht, het middeleeuwse kasteel, het renaissancekasteel en diverse kaste-

len in de omgeving. De maquettes staan midden in de ruimte en vormen 

het (letterlijke) decor voor een theatraal verteld verhaal, waarin een be-

langrijke historische gebeurtenis het onderwerp is. De vertelmiddelen zijn: 

licht, geluid, projectie, effecten. In enkele minuten tijd wordt een geschie-

denis op een spannende manier verbeeld, waarin uiteraard ‘de schimmen 

uit het verleden’ opduiken, geprojecteerd op de wanden, vloer en dak. 

Op elke verdieping staat ook een kleine touch screen waar informatie kan 

worden opgevraagd over details van het gebouw en andere bijzonderheden.

Op de bovenste verdieping staat een ‘periscoop’ met daarin een webcam 

die is verbonden met een camera op de torentrans. Bezoekers kunnen zo 

rondkijken over het dorp en de omgeving.



16 Ontdekkabinetten

Op verschillende plekken in het kasteel staan (verplaatsbare) 'ontdekkabi-

netten' 

waarin je scènes uit voorbije tijden kunt zien of ruiken hoe het ‘toen’ rook, 

waar je kunt luisteren naar wat je ‘toen’ hoorde (muziek, geluiden uit keu-

ken of eetkamer) of kleden in de kleren die men ‘toen’ droeg.

De kabinetjes zijn op verschillende manieren ingevuld: in sommige laat 

een peppers ghost projectie een minutieus gereconstrueerde situatie zien; 

in andere kun je als bezoeker zelf met figuren en 

decorstukken op stokjes een spel spelen in een 

vestzaktheater (dergelijke miniatuur-theaters 

waren in de 18de eeuw populair in gegoede 

kringen); in weer andere is het een klassie-

ke kijkdoos met verrassingen zoals licht-, 

geur- en geluideffecten. De kijkdozen kunnen 

worden verplaatst bij evenementen (of zelfs 

dienst doen als statafels of katheder).

Educatie: innovatief en opvallend
Voor Museum Kasteel Wijchen zijn educatie 
en participatie speerpunten in het beleid. In het 
museum gaan families, leerlingen, jongeren en 
volwassenen vanuit hun persoonlijke vragen in 
gesprek over archeologie, regionale geschiede-
nis en het museum. Daarnaast gaat publieks-
participatie hand in hand met volwassenenedu-
catie voor tentoonstellingen. 
Educatie biedt opvallende en innovatieve tools 

en programmering, toegesneden op een eerste 
ontmoeting én gericht op een groeiende verbin-
tenis met de collectie en het museum. 
Met museumeducatie draagt Museum Kasteel 
Wijchen bij aan de cognitieve, creatieve en 
sociale ontwikkeling van jonge kinderen. 
Museumeducatie stimuleert burgerschap, 
zet aan tot reflectie, prikkelt de creativiteit en 
verschaft nieuwe inzichten door de confrontatie 
met het verleden. 

Het museum is al begonnen met vernieuwing 
van zijn lesprogramma’s voor het onderwijs. 
Bij de ontwikkeling van de nieuwe educatieve 
programma’s sluit het museum aan bij de 
kerndoelen OC&W (onder andere tijdvakken en 
Canon van Nederland), de ontwikkeling vanuit 
de kernwaarden en inhoud van Museum Kasteel 
Wijchen, de focus op de benoemde doelgroe-
pen, een koppeling met museumbezoek en het 
betrekken van docenten bij de ontwikkeling, 

bijvoorbeeld in de vorm van een klankbord-
groep. Via lesbrieven wordt er in het onderwijs 
aansluiting gezocht met de directe leefom-
geving van de leerlingen. Het eigen cultureel 
erfgoed ontdekken: waar woon ik en wat is hier 
gebeurd? 
Voor de individuele bezoeker zit de educatie 
hem in de ‘groepservaring’. Museum Kasteel 
Wijchen brengt je in contact met de omgeving 
van het Land van Maas en Waal. Verwondering 

en een onderzoekende houding breng je zelf 
mee. De activiteiten nodigen uit tot kijken, 
vragen, discussiëren én creëren. 
Gekozen kan worden voor begeleiding door 
museumdocenten (onderwijs) en rondleiders 
(individueel of groepsbezoek). Belangrijk is 
dat de bezoeker zelf op onderzoek uitgaat, 
handvatten krijgt aangereikt bij het kijken naar 
de museale collectie, aansluitend bij zijn of haar 
eigen belangstelling en kennisniveau.

Museum Kasteel Wijchen heeft de overtuiging 
dat het contact met originele voorwerpen een 
grote meerwaarde heeft en het te vertellen 
verhaal ondersteunt. Er worden dan ook zo veel 
mogelijk originele artefacten gebruikt bij rond-
leidingen, workshops, presentaties en lezingen. 
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Inspiratiebeelden
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Nawoord Begroting

Als musea van iedereen zijn, zijn ze ook vóór iedereen. Musea kunnen dan 

ook een bijdrage leveren op tal van maatschappelijke terreinen en zorgen 

voor verbinding, educatie, beleving. Als Museum Kasteel Wijchen zich 

daarin verder ontwikkelt, schept dat bovendien kansen voor meer econo-

mische zelfstandigheid. Voor de succesvolle positionering van Museum 

Kasteel Wijchen is inzicht in trends en ontwikkelingen dan wel een voor-

waarde. Hieronder noemen we er drie die voor het museum relevant zijn.

1. Toenemende belangstelling voor regionaal erfgoed

De belangstelling voor regionaal erfgoed lijkt toe te nemen. Er is meer 

aandacht voor het lokale en het ambachtelijke dan in het verleden. Dit 

is te merken aan de groeiende aandacht hiervoor in de media. Regionaal 

onderscheid is belangrijk. Hoe onderscheidt Museum Kasteel Wijchen 

zich? De permanente bewoningsgeschiedenis en het kasteel zijn unieke 

elementen die zowel het museum als de regio op de kaart zetten. Dit biedt 

grote kansen voor projecten, samenwerkingsverbanden en verdienmoge-

lijkheden, maar vergroot ook de druk op de collectie, de organisatie en het 

programma.

2. Politieke veranderingen en economische factoren

De afgelopen regeringsjaren en kabinetswisselingen hebben geleerd dat 

het cultuurbeleid van de landelijke overheid een nogal onvoorspelbaar en 

grillig karakter heeft. Daarbij is er de tendens van een zich steeds verder 

terugtrekkende overheid. Lokaal is daar voor kleine musea vaak nog weinig 

van te merken maar op langere termijn kan dit invloed hebben op het alge-

mene museumbeleid. De vergrote aandacht voor museumeducatie van de 

overheid kan wel mogelijkheden bieden voor het aanspreken van fondsen 

en subsidies. De roep vanuit het rijk om meer samenwerking en meer ‘cul-

tureel ondernemerschap’ blijft onverminderd groot.

3. Eisen van het publiek: social media

Communicatietechnologie en sociale media worden steeds belangrijker, 

ook in de culturele sector. Aan al dit technisch vernuft zit echter ook een 

keerzijde: er is bij veel mensen een herlevend verlangen naar authenti-

citeit, naar 'echtheid'. Echte historische en archeologische voorwerpen 

(geen replica’s) aanraken en onderzoeken, neemt een belangrijke plaats in 

binnen de museumeducatie.

Een nieuwe en uitgebreide inrichting is niet het enige wat nodig is voor 

een toekomstbestendig museum. Het beleidsplan van Museum Kasteel 

Wijchen schetst terecht een breed scala aan activiteiten, gericht op ver-

schillende doelgroepen en aansluitend bij de diverse vragen vanuit die 

doelgroepen. Museum Kasteel Wijchen is dus meer dan een museum en 

zeker meer dan een goed bewaard erfgoed. Maar de nieuwe inrichting zal 

wel een belangrijke katalysator zijn om die functie als 'podium voor de 

cultuurhistorie' te bestendigen en toenemend succesvol te maken.

Met het in 2016 gepresenteerde Meerjarenbeleidsplan hebben bestuur en 

directie van Museum Kasteel Wijchen een heldere toekomstvisie en strate-

gie neergelegd. Zonder het 'eigen' publiek van zich te vervreemden, moeten 

stappen worden gezet om Museum Kasteel Wijchen nog beter te veranke-

ren in de Wijchense gemeenschap en tegelijk nieuwe publieksgroepen aan 

te spreken en de bovenregionale betekenis te versterken.

Dit voorstel bedoelt vorm te geven aan die visie en een bijdrage te leveren 

aan de voorgestelde strategie. Het wil de bijzondere kwaliteiten van Kas-

teel Wijchen - zowel zijn intrinsieke betekenis als historisch erfgoed van 

nationaal belang, als de verhalen die er verteld worden - een duidelijker 

profiel geven en daarmee stappen zetten naar een publiek dat herkenbaar-

heid én verdieping zoekt, leren wil én vermaak vraagt.

Museum Kasteel Wijchen staat niet alleen. De tachtig vrijwilligers hebben 

allen hun eigen netwerken en achterbannen; diverse bedrijven en instel-

lingen in de omgeving dragen het kasteel een warm hart toe en ook de 

lokale overheid voelt zich ermee verbonden. Die partijen kunnen echter 

niet de benodigde investeringsbedragen opbrengen. Daarvoor zijn aanvul-

lende fondsen nodig. 

Onderstaande begroting geeft inzicht in de bedragen die gemoeid zijn met 

de hiervoor beschreven ideeën.

Bouw / styling 'verhalen' (souterrain) € 23.000

Bouw/styling 'ontdekkabinetten' € 24.000

Productie, installatie en styling 'boerderij/villa' 

(tweede verdieping) € 40.000

Productie, installatie en styling 'archeologische 

site' (tweede verdieping) € 15.000

Inrichting / styling 'torenkamers' € 5.000

AV-presentaties content (introductie museum-

zaal, 'verhalen', ontdekkabinetten (8x), 

torenkamers, periscoop) € 40.000

AV-presentaties techniek (introductie museum-

zaal, 'verhalen', ontdekkabinetten (8x), 

torenkamers, periscoop) € 30.000

Lichtplan en installatie € 7.500

Grafische toepassingen, signing € 7.500

Aanschaf vitrines € 5.000

Subtotaal productie € 197.000

Ontwerp, vormgeving, art direction, 

projectleiding € 33.000

Overige (bouwkundige aanpassingen, installatie/

beveiliging, inkomstenderving tijdens bouw) € 38.000

Totaal € 268.000



Een middag in Museum Kasteel Wijchen

21Met een fietsroute op je stuur geklemd 

trap je rustig door Wijchen. Opeens 

valt je oog op stijlvolle banieren die een 

prachtig renaissancekasteel aankleden. 

Je stapt af en wandelt naar de kasteel-

poort die uitnodigend open staat en 

nieuwsgierig maakt. Bij het betreden van 

de binnenplaats word je vriendelijk wel-

kom geheten door de gastheer/vrouw. 

Het routeboekje dat je van de gastvrouw 

ontving leidt je naar de kelders onder het 

kasteel.

Hier laat je je verrassen door de introduc-

tiefilm en nog meer door de spannende 

en meeslepend vertelde verhalen die uit 

alle hoeken en gaten, gekke rekwisieten 

en krakend meubilair tot je komen. 

Over de monumentale authentieke trap 

ga je nu helemaal naar boven, naar de 

tweede verdieping. Je bekijkt de mooi 

uitgelichte voorwerpen uit de archeolo-

gische collectie, die geïllustreerd worden 

met onder andere film en animatie. Op 

één van de touchscreens in de presenta-

tie vind je een interessant verhaal over  

prehistorische grafrituelen. Boven een 

nagebootste archeologische site 'hangt' 

zowaar een echte IJzertijdboerderij: je 

kijkt tegen de onderkant maar je kunt 

ook naar boven waar je er zelfs doorheen 

kunt lopen! Zo duik je terug in de tijd 

en zie je verbanden waar je nooit bij stil 

hebt gestaan. 

Je wordt aangesproken door een deskun-

dige gastheer die je hartelijk uitnodigt 

om de kasteeltoren te bezichtigen. Hij 

biedt aan om te vertellen over de geschie-

denis van het kasteel en zijn markante 

bewoners van wie je de schimmen op de 

eeuwenoude muren voorbij ziet glijden.

Je daalt vervolgens af naar de eerste eta-

ge waar vrolijke kinderstemmen klinken 

vanuit de educatieruimte. Op weg naar 

de oude kapel loop je langs een bijzonder 

vormgegeven glazen wand. De schilde-

rijen die er hangen, blijken geen schilde-

rijen maar spannende doorkijkjes naar 

soms gekke, soms raadselachtige maar al-

tijd bijzondere objecten die helpen de ge-

schiedenis van dit unieke kasteel op een 

rij te krijgen. Je laatste bezoek is aan de 



22 authentiek 17de eeuwse kapel. Hier voel je 

de devotie waarmee Emilia haar gebeden 

uitsprak en wijsheid vroeg in het soms zo 

ingewikkelde leven naast haar Portugese 

prins.

Omdat je het museum in de schoolvakan-

tie bezoekt, vinden er verschillende extra 

activiteiten plaats. Een vriendelijke gast-

heer komt naar je toe om je uit te nodi-

gen voor zo’n activiteit: een kleine voor-

stelling in de expositie. Misschien twijfel 

je om op zijn aanbod in te gaan maar het 

volgende kwartier had je niet willen mis-

sen: een proeverij van 'kasteelgerechten' 

door de eeuwen heen! Je kunt niet wach-

ten om een kijkje in de Tuun te nemen, 

waar nog veel meer te ontdekken is over 

dit thema.

Je daalt de trap verder af en komt weer 

in de foyer. Daar koop je een fraaie re-

productie van een 18de eeuwse gravure, 

een kookboek en een magneet voor op je 

koelkast in de verrassend goed gesorteer-

de museumwinkel. De gastvrouw wijst je 

op de Tuun en op een complete kastelen-

rondleiding mét een bezoek aan de kel-

ders, iedere eerste zondag van de maand. 

Daar ga je zeker voor terugkomen! 

Maar voor je weggaat kun je het niet la-

ten om ook even op de foto te gaan met 

Emilia! 

Met een flyer van het jaarprogramma van 

het museum wandel je tevreden en geïn-

spireerd naar buiten richting de Tuun…

Wat maakt Museum Kasteel Wijchen 

uniek?

 H Het verhaal van de 6000-jarige 

bewoningsgeschiedenis van Wijchen. 

De archeologische collectie is uniek in 

zijn bijna complete chronologie. 

 H Kasteel Wijchen, met zijn lange 

en roerige geschiedenis, is één van 

de weinige renaissancekastelen in 

Nederland die nog (zo goed als) in 

originele staat zijn. 

 H Het verhaal van het bijzondere 

huwelijk van prinses Emilia van 

Nassau en prins Emanuel van 

Portugal.

 H De ligging van het kasteel in het 

centrum van Wijchen.

 H Het multifunctionele gebruik van het 

kasteel.

Uniek



Kasteel Wijchen in 1926
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