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Verantwoording 
De stichting Vrienden Museum Kasteel 
Wijchen zet zich in om de prehistorie en 
de geschiedenis van de eigen lokale en  
regionale leefomgeving toegankelijker te 
maken. De Vriendenbijdrage voor indivi-
duele leden is € 10, voor een gezin €15.  
Als vriend krijgt u gratis de digitale 
Nieuwsbrief en andere informatie .  
Gratis toegang tot het museum en deel-
name aan lezingen/excursies.  

Kopij of reakties voor de Nieuwsbrief 
Reacties en kopij liefst per e-mail.  
 

Redactieadres 
L. Plukker  
lplukker@gmail.com 
 

Opgeven als lid:  
W.A.Kattenberg ,  
Aalsburg 26-24 Wijchen   
wakattenberg@outlook.com   
024 6414837  

Medewerkenden: Wim Kattenberg,  Antal Giesbers,  Rylana Seelen, Ben Teubner, Anne-

lies Jacobs, Linie Plukker 

Van de Redactie 

 

Het thema van deze Nieuwsbrief is, analoog aan dat van de tweede expositie dit 

jaar in het Museum: “Vrij! Wijchen herdenkt ’40-‘45”.  

Een belangrijk accent bij deze herdenking wordt gevormd door ooggetuigenver-

slagen van Wijchenaren zelf. Vandaar dat dit nummer ruim baan biedt aan de 

oorlogsherinneringen van Marie van Kessel, een Wijchense kruidenierster, die 

vanuit haar ‘snoepwinkeltje’ aan de Teersmortelweg vijf bezettingsjaren lang 

trouw haar oorlogsdagboek bijhield.  

Daaraan vooraf gaat een artikel van Antal Giesbers over herinneringen die blij-

ven binnenkomen, hoe wij daarmee omgaan en wat oral history eigenlijk in-
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houdt. Ook vertelt hij iets over de officiële geschiedschrijving van Wijchen in de 

oorlog en natuurlijk treft u een aantal fragmenten aan uit zijn tweede boek dat 

22 september 2019 verschijnt. En: er komt zeker nog een derde bij! 

In ‘Van de Bestuurstafel’ werpt Wim Kattenberg nog eens  zijn licht op de ont-

staansgeschiedenis van de Vrienden, hun relatie met het Museum en hun toe-

komstplannen.  

Rylana Seelen leidt de tentoonstelling in het Koetshuis in en Ben Teubner vertelt 

u het verhaal achter een schenking uit 2018 namens de heer en mevrouw van 

Galen uit Overasselt. 

In ‘De Moeite Waard’ vindt u, behalve de tips die Wim Kattenberg bijeensprok-

kelde, een evaluatie door de met nietsontziende tucht rondreizende Museum-

club Wijchen van hun bezoek onlangs aan de Kleef.  

We hopen dat u in dit nummer e.e.a. van uw interesse aantreft. 

Linie Plukker (red.) 

 Van de Bestuurstafel 

 

Het is goed om toch nog eens aan te geven waarom we in 1992 de Stichting 

Vrienden hebben opgericht. Het was toen nodig om het Gemeentemuseum 

Frans Bloemen een nieuwe start te geven. Er waren daarvoor drie belangrijke 

redenen: 1. vergroten draagvlak onder de bevolking, 2. fondsenwerving en 

sponsoring (een Gemeente kan dat alleen, zij het beperkt, doen op het vlak van 

fondsenwerving) en 3. bemensing of het aantrekken van vrijwilligers. 

Wij zijn er toen in geslaagd het geheel een forse push te geven. Er werd zelfs 

een nieuwe plek op de zolders van het kasteel gecreëerd en werkruimte voor de 

Tot slot verdient hier een aparte vermel-

ding het bijzondere sieraad, een armband 

uit de bronstijd, dat Vriendenbestuurslid 

mevrouw Gonnie Borsten uit eigen bezit 

aan Museum Kasteel Wijchen af zal staan. 
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staf. Want die kwam er ook. Ik wil hier met nadruk nog eens noemen de eerste 

beheerder Brigitte van Veggel. Zij heeft moeten laveren tussen de Gemeente en 

de niet altijd gemakkelijke vrijwilligers van de Vriendenstichting en de Kunst-

groep. Van meet af aan heeft de Gemeente het museum willen 

‘verzelfstandigen’. Wij hebben altijd aangegeven dat niet aan te kunnen. In 2002 

werd het een feit. Het betekende voor ons, die tot dan toe dicht op het museum 

zaten, afstand nemen in feite op alle terreinen, al hebben we nog heel lang de 

historische exposities voor onze rekening genomen en steun gegeven aan de 

archeologische. Bovendien veel inzet bij de Tuun en de Kasteleninfo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerlijk gezegd hebben we na 2002 naar een vorm gezocht om een zo goed moge-

lijke ondersteuning te bieden aan het Museum Kasteel Wijchen. Het draagvlak is 

er nog steeds. Er zijn nog steeds Vrienden actief in het Museum in verschillende 

werkgroepen. Onze Nieuwsbrief is er nu tweemaal per jaar; inhoudelijk afge-

stemd op de exposities van het museum. Hoewel geprobeerd is alle vrienden te 

linken aan de Museumbrief, waar ruimte is voor de Vrienden, beperkt de toezen-

ding daarvan zich tot een klein gedeelte van het Vriendenbestand. Helaas stuur-

de tot nu toe slechts een gedeelte van de Vrienden zijn emailadres aan ons door 

(zie Oproep verderop). 

Wat betreft de activiteiten zijn er de jaarlijkse excursie en lezing. Ook deze wor-

den gezamenlijk gedaan. Vrienden namen daaraan deel en zijn ook altijd in be-

    Vrede met IJzerhard in de Tuun (foto red.) 
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hoorlijke aantallen aanwezig bij de openingen van de exposities. Dan is er het 

geschenk om de twee jaar. De laatste keer een artefact van een Romeins graf-

monument. Volgend jaar is het de bedoeling een armband uit de Bronstijd te 

geven. Maar het werven van vrijwilligers vlot niet echt. Wat betreft fondsenwer-

ving en sponsoring werden we door het museum er wel in betrokken, maar het 

komt niet echt van de grond. Alles samenvattend hebben we dus wel een bijdra-

ge geleverd, maar het kan altijd beter. 

Nieuw elan 

Het is, terugkomend op het voorgaande, de bedoeling om door te gaan met het 

gezamenlijk organiseren van excursies en lezingen. De inzet wat betreft de lezin-

gen zal vanuit de Vriendenstichting groter moeten zijn. De twee nieuwsbrieven 

van de Vrienden blijven inhoudelijk afgestemd op de twee wisselexposities in het 

Museum. De tweejaarlijkse schenkingen gaan door. Nieuw is deelname aan de 

sponsorgroep van het Museum. 

Nieuw is ook het digitale gebeuren. Daartoe zal opnieuw een oproep gedaan 

worden aan de Vrienden om hun emailadres aan ons door te geven. Alle vrien-

den krijgen dan de Museumbrief toegestuurd. Maar wat dit gebeuren betreft is 

het van belang dat de Vriendenstichting ook een eigen website gaat ontwikke-

len. De bedoeling is dat deze doorgeklikt kan worden van de website van het 

Museum en andersom. Dit is een oud verlangen. Het geeft onze Stichting meer 

mogelijkheden naar buiten te treden. Wat op de website ook zal worden opge-

nomen, terug zoomend op de geschiedenis van de Stichting, zijn oude Nieuws-

brieven vanaf 1992. Tenslotte nog, omdat de Stichting Wighene ons daar de mo-

gelijkheid toe biedt, krijgt het archief van de Stichting een plaats bij de Stichting 

Wighene. 

Oproep 

We hebben deze oproep al een paar keer gedaan. Geef alsjeblieft je 

emailadres door aan de secretaris (hgerritz@gmail.com). Nogmaals: het 

vergemakkelijkt de communicatie onderling, met het Museum en met 

andere erfgoedinstellingen.  

Wim Kattenberg (voorzitter) 
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Schuttersputten in het Diervoortse bos 

 

In het kader van de herdenking van 75 jaar bevrijding is het goed nog eens stil te 

staan bij wat er allemaal ook in de omgeving van Wijchen gebeurde. In het hele 

gebeuren namelijk van de Operatie Market Garden is de Slag om Nijmegen cruci-

aal geweest. Het belangrijkste doel van de geallieerde strijdkrachten was om de 

Waalbrug en de Spoorbrug bij Nijmegen intact te veroveren om een snelle door-

gang van het hoofdleger naar Arnhem mogelijk te maken. Het lukte de bruggen 

ongeschonden in handen te krijgen, maar men kwam te laat om de Luchtlan-

dingsdivisie in Arnhem te ontzetten. Men had ook bij Nijmegen niet gerekend op 

een zo sterke Duitse weerstand. Dit had ook grote gevolgen voor Wijchen, waar 

in het klooster op de Tienakker Britse en Amerikaanse soldaten werden gele-

gerd, terwijl het ook tijdelijk opslagplaats werd van oorlogsmateriaal. 

Wat gebeurde er precies? 

Het welslagen van de Operatie Market Garden hing af nogmaals van het intact 

veroveren van een aantal bruggen in Zuid- en Oost-Nederland door Amerikaan-

se, Britse, Poolse en Canadese landingstroepen. Dit was nodig om de snelle 

doorgang van het zwaarbewapende Britse 30e 

legerkorps, dat onder meer bestond uit Sher-

mantanks, vanuit België mogelijk te maken. De 

82e Luchtlandingsdivisie onder commando van 

brigadegeneraal James Gavin moest deze klus 

klaren. Het ging om de Graafse brug, vier brug-

gen over het Maas-Waalkanaal en vooral de 

bruggen over de Waal bij Nijmegen. 

De paratroepen landden bij Grave en Groes-

beek. Het lukte om de Graafse brug  in drie uur 

vechten te veroveren. Wat de kanaalbruggen 

betreft bliezen de Duitsers er twee op. Belang-

rijk was dat de Amerikanen die bij Heumen on-

geschonden in handen kregen. Daarmee was 
Operatie Market Garden 
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het doel van Gavin om een Duitse aanval vanuit het Reichswald aan te kunnen 

bereikt. Maar bij Nijmegen moest nog hard worden gevochten.  

 

Slag om Nijmegen      

Op 18 september stuurde de Duitse generaal Model namelijk vanuit Arnhem 

troepen naar Nijmegen om de Waalbrug uit handen te houden van de geallieer-

de paratroopers. Ze moesten daarbij wel - de Rijnbrug bij Arnhem was op dat 

moment nog in handen van de Britse paratroepen - bij Pannerden de Rijn over-

steken.  De Duitsers konden nog ongehinderd de Waalbrug bij Nijmegen passe-

ren en groeven zich in in het Hunnerpark.  

Het was duidelijk dat er om Nijmegen moest worden gevochten. Het gedeelte 

van de Luchtlandingsdivisie van generaal Gavin, dat de taak had om de Waal-

bruggen ongeschonden in handen te krijgen, werd gedwongen zich in te graven. 

Dat gebeurde onder andere in het Diervoortse bos tussen Alverna en Nijmegen.   

Alvorens in te gaan op de vraag door wie de schuttersputten werden terugge-

vonden en werden onderzocht, wordt eerst ingegaan op hoe het in Nijmegen 

verliep. De strijd begon op 19 september om het Keizer Lodewijkplein. Deze 

werd gewonnen. Maar 20 september was het nodig om de stad systematisch uit 

te kammen, blok voor blok. Veel van de gevechten werden op de daken gevoerd. 

Grote tegenstand was er nog bij het Kronenburgerpark. Maar om de bruggen 

ongeschonden in handen te krijgen moest er meer gebeuren. Zo moest de Waal 

worden overgestoken. Dat gebeurde met canvasboten die eerst nog uit België 

moesten worden aangevoerd. Na veel verliezen kwamen de bruggen uiteindelijk 

in geallieerde handen. Maar toen dat gebeurde moest generaal Frost de Rijnbrug 

bij Arnhem prijsgeven. Het had tot gevolg dat Nijmegen vijf maanden frontstad 

werd. Dit alles kostte vele mensenlevens, waaronder veel burgerslachtoffers. 

Historicus Roosendaal constateerde dat het bombardement op Nijmagen op 22 

februari 1944 terecht in het collectieve geheugen is gegrift, maar dat alle slacht-

offers die gevallen zijn om de Slag om Nijmegen te weinig aandacht hebben ge-

kregen. In feite is het zo dat Nijmegen de zwaarst getroffen stad is uit de Tweede 

Wereldoorlog. De stad verloor 7% (2000 doden) van alle oorlogsdoden in Neder-

land. 
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 De Schuttersputten 

 

Bij het opruimen van afval vonden kinderen in het Diervoortse bos vlakbij de 

kaasboerderij in 2017 de restanten, waarvan Ard van Hulst van het voormalig 

Maas en Waals Oorlogsmuseum vaststelde dat het schuttersputten waren van 

paratroopers van de 82ste Airborne Divisie van generaal Gavin, die geland waren 

bij Overasselt. Zij moesten de Waalbruggen bij Nijmegen ongeschonden in han-

den proberen te krijgen. De zware Duitse weerstand dwong hen zich tijdelijk in 

te graven in het Diervoortse bos. 

Wim Kattenberg 

Schuttersputten in het Diervoortse bos (foto Wim Katten-

berg) 
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‘Wijchen herdenkt… De Tweede Wereldoorlog’ 
 
Nieuw oorlogsboek is een belangrijke aanvulling op deel 1 
 
Op 22 september verschijnt in Wijchen deel twee van een 
reeks over de Tweede Wereldoorlog. Het boek ‘Wijchen 
herdenkt… de Tweede Wereldoorlog’ is geschreven door 
historica Nicole Janssen en schrijver/journalist Antal Gies-
bers. Een tweede boek bleek nodig omdat inmiddels zoveel 
nieuw materiaal is opgedoken. Antal Giesbers neemt ons 
mee in de achtergronden van het boek - en geeft wat spannende inkijkjes in de 
inhoud… 
 
Vijf jaar geleden schreef ik het boek ‘Wijchen herinnert… De Tweede Wereldoor-
log’. Het was een verslag van hoe Wijchenaren die tijd beleefd hebben, een 
amalgaam aan oorlogsherinneringen van pakweg twintig Wijchenaren die te dier 
tijd vooral kind waren. Nu verschijnt er een tweede boek: ‘Wijchen herdenkt… 
De Tweede Wereldoorlog’. 

Ook dit nieuwe boek is een verslag van 
‘oral history’: we hebben getuigenissen 
uit die tijd verzameld en hebben die 
niet onkritisch, maar met respect voor 
hoe mensen die tijd zich op dit mo-
ment herinneren behandeld. Sommige 
mensen gaven aan dat hun geheugen 
niet al te betrouwbaar was, soms kre-
gen we de waarschuwing dat het ge-
heugen van die-en-die al helemaal 
onbetrouwbaar was. Voor ons was dat 
een secundair gegeven. Natuurlijk 
houd je de herinneringen tegen de 
bestaande kennis en data van die tijd 
aan, maar je moet mensen de ruimte 
geven om te vertellen hoe zij die tijd 
BELEEFD hebben, ongeacht de 
vaststaande werkelijkheid. 

Het vastleggen van herinneringen is altijd tricky, omdat herinneringen met het 
verloop van de tijd veranderen. Onder meer omdat mensen die herinneringen 
conformeren aan wat zij denken hoe het geweest zou moeten zijn, omdat ze 
denken dat ze zich vergissen, of bang zijn niet geloofd te worden. 

Antal Giesbers 

Wild eten 

"Thuis hadden we een groentetuin en 

zodoende voldoende te eten. Er was 

meestal ook wel iets te halen", zegt 

Wim Emons: "Maar de onderduikers 

in Wijchen hadden geen bonnen. De 

jongens werden het veld ingestuurd 

als er weer eens een controle was. 

Dan gingen ze stropen: ze vingen ha-

zen en konijnen, die waren er genoeg. 

Die boden ze ons dan aan, in ruil voor 

ander eten of spullen. Ik heb nog 

nooit zoveel wild gegeten als in die 

tijd.” 
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Zo herinner ik me een persoon 
die aan het begin van het in-
terview zei: “Weet je, je moet 
mijn verhaal maar met een 
korreltje zout nemen. Mijn 
geheugen is niet al te best. Zo 
meen ik me te herinneren dat 
er een keer een blauw vlieg-
tuig kwam overvliegen, een 
Spitfire.* Maar mensen heb-
ben mij gezegd dat die Spitfires 
bruin en groen gecamoufleerd 
waren. Dus hoe ik nou aan dat 
blauwe vliegtuig kwam…” Al die tijd had hij aangenomen dat zijn herinnering 
hem parten speelde. Maar zeventig jaar nadat hij dat vliegtuig gezien had, kon ik 
hem vertellen dat bepaalde Spitfires inderdaad blauw geschilderd waren. En dat 
hij zich dus al die tijd niet vergist had. Het was het begin van een mooi gesprek. 
 

Open staan 
 
Na de oorlog werd er weinig met herinneringen aan die vijf jaar oorlog gedaan. 
Iedereen had hetzelfde meege-
maakt, je zeurde niet, het leven 
ging door - je MOEST door. En als 
je je die tijd vooral herinnert als 
vervelend, pijnlijk of storend, dan 
berg je die herinneringen dus 
graag op waar ze niet meer ge-
vonden worden. Maar we mer-
ken dat de herinneringen aan die 
dagen juist tegenwoordig meer 
gedeeld worden. Blijkbaar willen 
de mensen die de oorlog hebben 
meegemaakt nu alsnog wel hun 
verhaal kwijt. Ik denk dat dat voor 
een groot deel komt omdat wij daar als maatschappij meer voor open staan.  
 
*Deze Spitfires, zo vertelt Antal later, waren voor verkenningsvluchten, met name fotoverkenningen. 

Die vlogen bij schemering, want dan zijn de schaduwen het langst. En daarom waren ze dus blauw
(grijs) geschilderd…  (red.) 

Foto: Berend Jan Floor/AirOnline.nl 

V1 
"De vliegende bom die insloeg in de 
Wijksestraat in Bergharen, kan ik me nog 
goed herinneren", zegt Gerda Lakens. 
"Mijn vader was toen op het land aan 
het werk. Er klonk een hele harde knal 
en alle ruiten waren uit het huis ge-
sprongen. Mijn moeder liet alle borden 
die ze in handen had vallen en riep ver-
schrikt om mijn vader. Maar gelukkig 
had hij niks, hij was alleen tegen de 
grond geslagen door de inslag.” 
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En ook omdat al voldoende tijd verstreken is: de mensen om wie het gaat, heb-
ben vaak niet alleen kinderen, maar ook kleinkinderen.  
En die gaan heel onbevangen met die geschiedenis om, omdat zij haar niet mee-
gemaakt hebben.  
 

Een tweede boek 
 
Toen ik vijf jaar geleden het boek publiceerde, had ik circa twintig mensen ge-
sproken. Ook had ik van allen foto’s gekregen, en ik had de archieven van Twee-
stromenland en Wighene goed doorzocht. In mijn beleving had ik grotendeels bij 
elkaar gekregen wat er in Wijchen was gebeurd in die tijd, hoe mensen het be-
leefd hadden, en welke foto’s en andere documenten er nog voorhanden waren. 
Ik zag “Wijchen herinnert… de Tweede Wereldoorlog” als een overzichtelijk en 
redelijk allesomvattend boek over wat hier zich tussen 1940 en 1945 had afge-
speeld. Nooit gedacht dat er een tweede boek zou komen. 
Dit tweede boek is het resultaat van geheel andere initiatieven. Historica Nicole 
Janssen werkte voor de Wijchense Bibliotheek aan een tentoonstelling met ego-
documenten over de Tweede wereldoorlog, en werd in dat kader door het Mu-
seum Kasteel Wijchen gevraagd om voor een museumtentoonstelling over de 
oorlog iets meer met die ego-documenten te doen. Al snel beseften zij dat mijn 
boek “Wijchen herinnert…’ bomvol herinneringen stond. En dus namen ze con-
tact met mij op. Hierdoor rees het besef dat er nog andere getuigenissen waren, 
en voldoende materiaal voor een tweede boek. 
Waarbij alle eer voor Nicole: het grootste deel van alle materiaal dat in dit nieu-
we boek staat, heeft zij verzameld!  
We benaderden Ronnie Reijnen van Drukkerij De Kleijn Wijchen, die deel een 
had gedrukt. Hij besloot meteen om ook deel twee voor zijn rekening te nemen. 
 

Anekdotiek 
 
We hebben vanaf het begin gezegd dat niet alleen de inhoud van het boek an-
ders moest zijn, maar de hele opzet. We wilden voorkomen dat het tweede boek 
teveel op het eerste leek. Maar dat bleek niet nodig. Hoewel er voldoende in het 
boek staat dat in het eerste deel ook al beschreven werd - ik denk bijvoorbeeld 
aan het tragische bombardement van Nijmegen, waarbij dertien Wijchenaren 
omkwamen, of aan het door de Duitsers in brand steken van het St. Jozefge-
bouw - is ons gebleken dat er zoveel àndere en nieuwe dingen waren die men 
zich wist te herinneren. Meest opvallende was wel dat het Wijchense bonnendis-
tributiecentrum door het verzet is overvallen, maar ook dat de trein bij Wijchen 
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werd beschoten - en dat Vera Lynn, the sweetheart of the forces, in Wijchen 
heeft opgetreden! 
Natuurlijk krijgt anekdotiek een belangrijke plaats toebedeeld in het boek - ik 
heb een paar fragmenten uit het boek toegevoegd. Hilarisch vind ik het verhaal 
van de Wijchenaar die voor zijn aanstaande bruid drie zelfgemaakte onderbroe-
ken voorbij de Duitsers smokkelde - een succesvolle, maar naar bleek ook zeer 
pijnlijk affaire! Of de jongen wiens vlieger terechtkwam in een telefoonpaal, en 
die met het terughalen van de vlieger onbewust een kleine verzetsdaad pleegde. 
En wat te denken van de man die de locaties van de aan de Edithbrug bevestigde 
explosieven stiekem bewaarde onder de zitting van zijn stoel! 
 

Ongewone omstandigheden 
 
‘Wijchen herdenkt… De Tweede Wereldoorlog’ 
neemt de lezer mee in het dagelijks leven onder 
Duitse bezetting, toen er een avondklok was en 
ramen afgezet moesten worden met verduiste-
ringspapier, toen reizen flink belemmerd werd en 
de broekriem gaandeweg steeds strakker moest 
worden aangetrokken. Het is een verhaal van 
zowel gewone mensen die ongewone oplossin-
gen voor ongewone omstandigheden weten te 
bedenken, als soms ook heel bijzondere mensen 
die besloten, soms met groot risico, om zich niet 
bij die omstandigheden neer te leggen. 
 

Deel 2 vormt zo een zinvol en verrij-
kend compendium bij deel 1, met 
noodzakelijke aanvullingen op en uit-
breiding van het eerste boek. En wat 
mijzelf nog het meeste verrast heeft: 
hoewel ik aannam dat in deel een zo’n 
95% van alle foto’s en documenten 
over de Tweede Wereldoorlog wel zo’n 
beetje gepubliceerd was, hebben we 
nog zoveel foto’s en documenten we-
ten te vinden, dat dit boek er rijk mee 
gelardeerd kon worden.  

 

Magenta Communicatie  

Foto omslag deel 2 
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Deel 3? 
 
En we hebben nog over.  
‘Wijchen herdenkt… De Tweede Wereldoorlog’ is wél wederom een boek met 
oral history: het zijn de getuigenissen van Wijchenaren, hoe zij die tijd beleefd 
hebben. En dat brengt ons op de toekomst. Want als je zoveel in de geschiedenis 
van die tijd duikt zoals wij hebben gedaan, dan besef je dat de gemeente Wij-
chen één ding mist: een officiële geschiedschrijving van de Tweede Wereldoor-
log. Welke rol speelde Wijchen in de militaire strategie, welke Duitse eenheden 
waren hier gestationeerd en hoe zag hun dwingelandij er precies uit? Welke 
Amerikanen, Britten, Canadezen, Zuid-Afrikanen en wat al niet meer vochten of 
rustten in Wijchen, en wat herinneren al deze mensen zich nog van hun tijd in 
Wijchen, als bezetter of bevrijder?  
Kort en goed: U kunt van ons ook nog een derde boek verwachten! 
 
Antal Giesbers (Directeur Giesbers’ Media) 

 
 

 

Kruidenierswinkel: Stichting Albert Heijn 
Erfgoed 

 

 

 

 

 

 

Oorsouw opa Vink mobilisatie, 
bron: Toos van Oorsouw  
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Wim Emons met soldaat en 

zusje, bron: Wim Emons   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fam. van Altena 

Heumenseweg in 

Alverna, bron: 

Addie van Altena 
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Oorlogsherinneringen van Marie van Kessel 

Van 10 mei 1940 tot en met augustus 1946 houdt de Wijchense Marie van Kes-

sel een oorlogsdagboek bij. Zij drijft een kruidenierswinkel vlakbij het station, 

waar zij samenwoont met haar zus Drika, die de huishouding doet. Bij het uit-

breken van de oorlog is Marie 48 jaar oud. 

Haar relaas begint met de komst van Duitse militairen in Wijchen. Zij schrijft met 
trouwe regelmaat over bominslagen. Over de begrafenissen van Wijchense mili-
tairen. De bonnendistributie, met bijvoorbeeld de boter- en vetkaarten, die al in 
juli 1940 werden uitgedeeld en wat later ook de textielpunten, kolen, zeep en 
vleeswaren. Of over de verboden uitzendingen van Radio Oranje, waarnaar de 
zussen iedere avond stiekem luisteren. Kermis en feestdagen komen aan bod. 
Het weer, natuur en eigen tuin. Nieuwsberichten over het verloop van de oorlog. 
Duitse vorderingen, inkwartiering van Duitse en geallieerde militairen. ‘Het’ 
bombardement van Nijmegen. D-Day, Operatie Market Garden en de komst van 
Amerikaanse, Engelse en Canadese militairen. De Prinses Irene-Brigade. Evacués. 
En tot slot de bevrijding en de daarmee gepaard gaande feesten.  

De belangrijkste constante in haar dagboek echter vormen de angst die de be-

zettingsmacht teweegbrengt en de bezorgdheid om het welzijn van andere men-

sen, van familie – in Utrecht en Den Bosch - bekenden en onbekenden. Marie 

van Kessel schrijft gespeend van enig zelfbeklag. Bij haar geen uitweidingen over 

wat er door haar heengaat, wat dat met haar doet of dat ze zo’n burn-out van al 

die vliegtuigen krijgt. Geen spoor nog van ons moderne getob over het eigen 

gevoelsleven of andere in zwang gekomen ego-fixaties. Toen was pech nog heel 

gewoon. Nou hadden Marie en haar zus het relatief goed, met een kruideniers-

zaak en groente en fruit in eigen tuin, maar toch: wat een verademing.   

De vliegtuigen en de bommen 

Maries angst geldt bijvoorbeeld de zoeklichten, die de lucht weliswaar prachtig 
verlichten, maar vooral een naar gevoel van dreiging en onheil veroorzaken. De 
overvliegende bommenwerpers. ‘Wat zal het menschdom te wachten staan.’ 
Het daverende geluid van afgeworpen bommen, in weilanden rondom, in Ewijk, 
in Niftrik, de brug bij Ravenstein. De arme, onschuldig getroffen burgers elders in 
het land. En altijd, vanaf het prille begin tot na het einde van de oorlog, heeft ze 
vooral te doen met de mensen in het westen van het land. Die bekommernis om 
het lijden van anderen – arme families, arm land, arm volk - houdt het hele dag-
boek door stand. Enkele citaten: 
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December 1940: ‘Vooral voor de stedelingen is de toestand hard daar er voor veel 
geld nog niets te kopen is. Het is al zover gekomen dat het rijke Holland gebrek 
lijdt.’ 

Op 14 februari ’41 staan ‘de lichtschijnen nog dikker en overal in ’t rond lichtko-
gels. Het was angstig om te zien daar men vooruit weet dat er ongelukken mede 
gebeuren.’ In Nijmegen komen die avond 7 burgers om door het vallen van bom-
men.  

Op 16 februari 1941 komen er onverwacht Duitse militairen in Wijchen en hoewel 
die een week later weer vertrokken zijn, weet niemand ‘wat er nu op handen is’ 
en ‘iedereen is angstig en meent dat er nog onrustige tijden zullen komen. Maar 
we zullen op Gods hulp vertrouwen.’ 

12 Juni 1941 
‘Zoo als de kranten schrijven wordt er ontzettend gevochten en vallen aan weers-
zijden vele slachtoffers. Waar zal toch het einde zijn van dien zinlooze strijd? 
Iederen nacht komen vele vliegtuigen over die Duitsland bombardeeren. Wat een 
angst.’ 

Er zijn de veelal per abuis gevallen bommen van geallieerde kant, zoals in de 

avond van 22 december 1942:  

‘Op Alverna in het bos van het Derde Orde Huis is een bom gevallen. Er was geen 

harde bons waargenomen wel een geruis. Een groot gat in den grond en enkele 

ruiten in den buurt stuk. Zoo als we 

later hoorden waren deze vliegtuigen 

naar Duisburg geweest.’ 

5 mei 1943 
‘Hopelijk dat God ons toch spoedig den 
vrede zal geven. Leed en angst zijn al-
gemeen.’ 

14 juni 1943 
‘We vieren al Pinksteren maar niet zoals vroeger. Het weer werkt ook tegen en het 
kacheltje is best te gebruiken. Alle mensen leven in angst om hun jongens en man-
nen die naar Duisland zijn getransporteerd.’ 

Juni 1944, na de berichten over de invasie in Normandië en de beschietingen 
overal in het land op treinen, met weer vele slachtoffers tot gevolg: ‘Niemand 
weet wat ons nog boven het hoofd hangt.’  
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1 september 1944 

‘We werden opgeschrikt door bommen die waarschijnlijk bedoeld waren voor de 

Maasbrug bij Ravenstein. De brug is heel gebleven maar de omtrek is er de dupe 

van geworden. De familie Reijs in Niftrik is er vreselijk door getroffen. Man, 

vrouw en 2 kinderen zijn omgekomen. Een meisje van 17 jaar werd ernstig ge-

wond. Een jongetje is overgebleven. In de buurt van de brug alle ruiten stuk en de 

daken beschadigd.’ 

Er is de benauwdheid voor de V1 en V2, die voorlopers van de moderne raket, 
die je met veel geraas aan hoort komen, maar waarvan je bidt dat het geluid niet 
ineens boven je hoofd stil zal vallen, want dan ben je er geweest...  
December 1944: ‘Er zitten geen mensen in maar als de motor zijn tijdje heeft 
gevlogen valt het plotseling omlaag en de gevolgen zijn ontzettend. Er komen er 
hier ook al over en ze maken een ontzettend geluid.’ 
 
Geregeld komen tussen de bedrijven door de kerkdorpen en verdere omgeving 

van Wijchen aan bod. Vooral het zwaargetroffen Niftrik natuurlijk, maar met 

name Alverna met zijn herhaaldelijk geconfisceerde klooster en de daaruit ver-

dreven en dus ‘zwervende’ kloosterlingen krijgt de nodige aandacht. Bergharen 

en het daar onbedoeld gelande Engelse vliegtuig en ook Woezik worden ge-

noemd. Een boerderij in Escharen wordt getroffen, in Heesch vallen 6 doden 

door een Engels vliegtuig, Neerbosch moet het meer dan eens ontgelden. In 

Overasselt stort in augustus 1941 een vliegtuig brandend neer op boerderij 

‘Mosheuvel’ van de familie Welles, waarbij vader, moeder en een klein kind wor-

den gedood. Lancaster bommenwerpers komen neer in het Beuningse veld 

dichtbij café Halfweg en op de Ravensteinse Weg. 

En dan is er tot slot – op 22 februari 1944 - het ‘vergissings’- bombardement op 
Nijmegen. Daarbij komt Maries neefje Jan de Kleijn, 13 jaar oud, een kind van de 
zus die met molenaar Jan de Kleijn was getrouwd, om het leven. Hij was op weg 
van school naar huis en - in of in de buurt van de bus bij het Nijmeegse station - 
op slag dood door de enorme luchtdruk veroorzaakt door het bombardement. 
Alleen weten de nabestaanden dat niet meteen. Jans vader gaat direct op zoek 
naar zijn zoon, vindt hem die eerste dag niet, gaat weer naar huis om te slapen 
en vindt hem dan de volgende dag tussen de andere lijken in het veilinggebouw 
in Nijmegen. Ook van deze ontstellende gebeurtenis met de navenante gevolgen 
voor haar naaste familie doet Marie, op haar eigen sobere, maar voelbaar be-
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  trokken, manier verslag: 
 
‘Vader zocht overal tot 

hij eindelijk in het vei-

linggebouw Jantje 

vond. Maar hij behoor-

de niet meer tot de 

levenden. Wat een 

ramp is over ons goede 

Holland gekomen.’  

 

 

 

God, Nederland en de franje 

Buiten al die voortdurende angst en onzekerheid schrijft Marie natuurlijk ook 
over andere alledaagse dingen. Ze is erg gelovig, er wordt veel gebeden en blin-
delings vertrouwd op de goede God. Ze gaat met ijzeren regelmaat naar de kerk 
en viert alle bijzondere biddagen –triduüms, novenen en erediensten - als van-
zelfsprekend mee. Als er tussen alle beproevingen eens een meevaller te melden 
valt, zijn de gebeden kennelijk verhoord (‘de voorspraak heeft wel geholpen’). Als 
rampspoed overheerst, ligt het aan de mens. En in haar eigen laconieke stijl zou 
je kunnen zeggen: bewijs maar eens dat het niet zo is, bewijs maar eens dat bid-
den niet helpt. In elk geval helpt het de biddende mens zelf en daar doet een 
enkele gelaten opmerking rond Pasen ‘Na het kruis de opstanding en daar hou-
den we het maar op’ niets aan af. Een rotsvast vertrouwen op kerk, koninklijk 
huis en vaderland kenmerkt haar geloof in alle drie. In talloze varianten memo-
reert ze ons arme, kleine maar goede landje en vol respect maakt zij telkens 
weer gewag van de periodieke boodschappen die de Koninklijke Familie, altijd 
met Hoofdletters, via Radio Oranje het volk zendt. ‘Landgenoten houd goeden 
moed!’ Waar mogelijk worden we ook op de hoogte gebracht van het reilen en 
zeilen van de Oranjes, hun verjaardagen, hun Canadese toevluchtsoord, de ge-
boorte midden in de oorlog van prinses Margriet. 

Maar ook hier keren vooral de verzuchting waar dit alles toch naartoe moet, de 

Veilinggebouw Nijmegen februari 1944 (foto dagblad Trouw) 
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vraag hoe het af zal lopen, de wens dat de vrede toch maar spoedig moge ko-
men, telkens opnieuw terug, als een mantra, als een gebed zonder eind. 

Bij dat al passeren natuurlijk verscheidene namen van Wijchense inwoners de 

revu, van gemeente-ambtenaar tot pastoor, van gesneuvelde militair tot ge-

troffen familie, van geronselde en voor de Arbeitseinsatz weggevoerde jongens 

en mannen tot in Engeland vertoevende zonen. En niet te vergeten die ene ‘zoon 

van Wijchen’ die tot eer van heel het feestelijk versierde dorp ‘tot het altaar ge-

roepen’ wordt. Maar dan is godzijdank de oorlog al voorbij. 

De rantsoenen 

Met de regelmaat van de klok, die overigens 
‘doof’ genoemd wordt als Marie hem niet 
meer hoort slaan, gaat het uiteraard even-
eens over het schaars worden van allerlei 
levensmiddelen. Alles dat op de bon gaat 
passeert de revu. Van vet en aardappels tot 
suiker en zeep. Van boter en pudding tot 
havermout en koffie. Van ‘fermesel’ en 
‘surregaat’ tot ‘soepblokjes’ en ‘macranie’. 
Het vleesrantsoen dat ingekrompen wordt. 
En op 19 juli 1942 de gelaten verzuchting: 
‘Er zijn nu ook bonnen aangewezen voor 
borden en kopjes. De bonnen zijn er. De bor-
den en kopjes niet.’ 

Het wangedrag van de Duitse bezetters 
vormt een weerkerende bron van ergernis. 
Er is met het vorderen van de oorlog geen 
kleding meer te krijgen. Ze hebben al het textiel in beslag genomen en opgesla-
gen in het klooster in Alverna. 

9 Januari 1944: ‘Alles wordt kaalgehaald en alles moet worden ingeleverd. Nu is 
zelfs het verroeste prikkeldraad dat langs de weilanden staat aan de beurt. Alles 
is toch zeker haast op dat ook die rommel nog moet worden ingeleverd.’ Eind van 
die maand wordt van moeders paraplu een werkschort vervaardigd, want kle-
ding is niet meer te krijgen en in april is er sprake van veel huishoudens die van 
hun lakens hemden maken. Met als klap op de vuurpijl dat er ook mensen zijn 
‘die om de anderste week verschonen of ’n dag in bed moeten blijven dan kan er 
ondertussen gewassen worden.’ 

Levensmiddelenbonnen WO 2 
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In september van dat jaar meldt Marie vol ingehouden uitroeptekens: 
‘Het klooster Alverna zat geheel vol textiel. Het is nu naar elders vervoerd. Met 
volle wagens werd het naar het station vervoerd. Op open wagens terwijl hier 
niemand nog wat in de winkels kan bekomen. Boven op de wagens zaten Duit-
sers om te kijken of er niemand wat afhaalde. Dat lukte hen toch niet altijd en er 
waren toch altijd nog tijdstippen waarop er een of ander stuk van de wagen viel.’ 

Om er dan berustend aan toe te voegen: 

‘Als dit nu het einde is dan laat ze er maar mee gaan.’ 

Een enkele keer ook proef je haar ironie, zoals met de borden en de kopjes, of 
wanneer de vijand het op ons pluimvee heeft voorzien en zij een sardonische 
opmerking maakt, verwijzend naar dat beruchte streven van de Duitsers om hun 
eigen ‘Lebensraum’ te vergroten: 

‘Kippen mogen maar weinig meer gehouden worden.  
Die hebben tenminste alvast meer levensruimte.’ 
 

De Joden 

Over het lot van de joden komen we in dit dagboek maar heel spaarzaam iets 
aan de weet. Zoals op 22 november 1942: 

‘Deze week zijn de Duitsers gekomen met vrachtwagens die in het Sterren-bosch 
of in pakhuizen zijn geplaatst. Nu zal het an-
ders zoo stille Wijchen in bedrijvigheid gera-
ken. Ook zijn deze week vele Joden, mannen, 
vrouwen en kinderen opgehaald en in volge-
propte treinen naar Duitsland vervoerd. Arme 
mensen. Er is niets meer dan leed wat er nog 
gebeurt op de aarde. Deze mensen mogen 
niets mede nemen en als ze vertrokken zijn 
worden hun huizen door de Duitsers leegge-
haald.’ 

In november 1944 wordt gemeld dat Duitsta-

lige borden als ‘Zum Bürgemeister” verwij-

derd zijn na de komst van de Engelsen, en 

even terloops dat de opschriften voor de ra-

men van café’s “Voor Joden Verboden” zijn weggehaald. We wisten niet dat die 

Collectie Joods Hist. Mus. A’dam 
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geplaatst waren. Het is de eerste maal dat we over dit soort uitsluiting horen. 

Op 30 januari 1944: ‘Het ophalen van mensen gaat steeds voort. Op 21 jan. is 

Schuurs vastgezet en niet teruggekeerd tot op heden. Zoo vele jonge mensen 

verblijven in Duitsland en keren niet terug met wat dagen verlof. Het wordt hun 

niet toegestaan. Velen zijn in juni ’43 vertrokken en nog steeds niet een keer ver-

lof. Ook dokter Seldenrath die 2 jaren geleden is opgehaald is niet teruggekeerd.’ 

Op 13 mei 1945: ‘Dr. Seldenrath is op 12 mei uit Duitsland teruggekeerd. Het was 

voor zijn huisgezin een blijde verrassing na een gevangenschap van 3 jaar en 3 

maanden. De harmonie bracht hem een serenade en veel bloemstukken en le-

vensmiddelen zijn aangevoerd.’ 

Of dr. Seldenrath joods was, wordt niet duidelijk. Wel meldt Marie van Kessel 

zelf dat hij door de Gestapo werd opgehaald. Over andere uit Wijchen wegge-

voerde joden vernemen we verder niets. 

Het dagboek wordt afgesloten op 25 augustus 1946, met de hoop dat de ‘duur 

afgekochte vrede’ nu blijvend mag zijn, gevolgd door een handgeschreven en 

ferm onderstreept:  

 

Kleine queeste 

De zoektocht op internet naar wie Marie van Kessel nu precies was en of zij ook 
oorspronkelijk uit Wijchen kwam, levert aanvankelijk niet al teveel onomstotelij-
ke feiten op. Gecombineerd echter met het bidprentje dat ik later in handen 
mag krijgen, ontstaat het volgende beeld. Maria Christina van Kessel werd gebo-
ren in Wijchen op 9 maart 1892. De zus met wie zij vele jaren samenwoonde was 
zeer waarschijnlijk Hendrika Cornelia van Kessel, geboren op 9 december 1893. 
Hun beider ouders: Johann van Kessel en Petronella van Baal, gehuwd op 22 mei 
1891. De moeder van Maries neefje Jan, dat omkwam bij het bombardement op 
Nijmegen, heette Catharina Johanna van Kessel. Zij was gehuwd met Jan Domini-
cus de Kleijn (roepnaam volgens Maries dagboek: Minus). Hun omgekomen 
zoontje heette voluit Johannes Petrus Cornelis de Kleijn. Marie van Kessel zelf 
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overleed op 24 maart 1976 
 
Eveneens via internet ontdek ik de voornamen van dokter Seldenrath: Bernardus 
Jacobus. Volgens de geraadpleegde genealogiewebsites klinken ook de namen 
van zijn naaste familieleden niet bij uitstek joods. Anders was hij ook niet terug-
gekeerd vermoedelijk. In 1913, zie ik verder, loopt hij de Vierdaagse mee en in 
1980 leeft hij ook nog. Daarna raak ik het spoor bijster, al weet mijn Woezikse 
buurtgenoot Geert van Woezik, die aan het begin van de oorlog 10 was en in 
Alverna woonde, nog wel dat de dokter ‘iets tegen een NSB’er gezegd of gedaan’ 
had. 
En dan stuit ik via een website van schaakclub Het Kasteel toevallig, maar tot 
mijn onuitsprekelijke genoegen, op de reden waarom Seldenrath destijds tot 
tweemaal toe werd weggevoerd: 
 
‘De Wijchense dokter Bernard Seldenrath blijkt een (over)moedig man. Wanneer 
de collectanten van de “Winterhilfe” voor de Duitsers aan de deur verschijnen 
antwoordt hij: “geen cent voor de rotmof!”. 
De arrestatie maakt op hem geen indruk en na 6 maanden loopt hij weer rond als 
vrij man. De eerstvolgende keer antwoordt hij wederom gedecideerd: “geen cent 
voor de rotmof!”. Waarop hij opnieuw in de kraag wordt gevat en maandenlang 
vastzit.’’ 
 
Conclusie:  
1. De collectanten waren NSB’ers en seinden de Gestapo in.  
2. Bernard Seldenrath was niet joods, want dan deed je in 1942 de deur 

überhaupt niet meer open. 
3. De dokter was een ruwe diamant. 
 
Op het kerkhof bij de de St. Antonius Abt klamp ik, op zoek naar het graf van de 

Wijchense slachtoffers van het ‘vergissings’-bombardement, op goed geluk een 

al wat ouder echtpaar aan:de heer en mevrouw Aarts, een schot in de roos. 

Henk - ‘zeg maar Peukie, want als je naar Henk Aarts vraagt, weet niemand wie 

je bedoelt’ – komt zelf oorspronkelijk uit Wijchen. Dr. Seldenrath heeft hij per-

soonlijk nog meegemaakt, omdat hij als kind in de jaren vijftig zijn arm brak en 

zo bij de huisarts terechtkwam. Ook hem echter is niet bekend of de dokter 

joods was. De naam Marie van Kessel doet niet meteen een belletje bij hem rin-

kelen. Maar begin ik over ‘een kruidenierszaak, voorzover ik kan nagaan tussen 

station en molen’, dan weet hij meteen waarover ik het heb en kunnen we sa-

men de winkel plaatsen op de Teersmortelweg. Om precies te zijn in het pand 
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waarin tegenwoordig een fysiotherapiepraktijk is gevestigd. Het blijkt als je er-

vóór staat, en helemaal als je de drempel overstapt, inderdaad goed voorstel-

baar dat hierin vroeger een winkel was gevestigd. En ook hoe Marie, met zo’n 

riant uitzicht op spoor en station, alle troepenbewegingen daar zo nauwgezet 

kon volgen. Van een andere bezoekster op het kerkhof, geboren in 1956, ver-

neem ik dat ook zij zich het betrokken pand heel goed, zij het wellicht enigszins 

gekleurd door de prioriteiten van een kind, herinnert als ‘het snoepwinkeltje’. 

Henk Aarts en zijn vrouw brengen mij vervolgens zonder mankeren naar het 

monument voor de gevallen soldaten en tevens naar het graf waarin Jan de 

Kleijn, het destijds 13-jarige neefje van Marie, met zijn mede-slachtoffers van 

het bombardement ligt (zie foto op achterblad). 

Met dit dagboek heeft Marie van Kessel een indrukwekkend beeld geschetst van 

een gewoon leven in een gewoon dorp, onder allesbehalve gewone omstandig-

heden, in een periode van de Nederlandse geschiedenis die we nooit meer mo-

gen vergeten.1 

Linie Plukker (red.) 

1 Het originele typoscript van het dagboek is op te vragen bij het Nationaal Bevrijdingsmu-

seum 1940-1945: https://www.bevrijdingsmuseum.nl/  

Daarnaast zal het dagboek in boekvorm verschijnen onder auspiciën van Stichting Vrien-

den van Museum Kasteel Wijchen.  

Eerste bladzijde van het handgeschreven dagboek  van Marie van Kessel (foto red.) 

https://www.bevrijdingsmuseum.nl/
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Vrij! Wijchen herdenkt ’40-’45  

Oktober 1944, hoog bezoek in Wijchen: de Engel-

se koning George VI komt langs in klooster Tienak-

ker. Het klooster herbergt op dat moment Ameri-

kaanse en Britse soldaten die op het punt staan 

verder noordwaarts te trekken. De geallieerde 

opmars maakt deel uit van Operation Market Gar-

den, het ambitieuze plan van veldmaarschalk Ber-

nard Law Montgomery om het Ruhrgebied, het hart van de Duitse oorlogsin-

dustrie, uit te schakelen. Een verrassingsaanval van parachutisten moet de 

Duitsers overrompelen en tot een snelle overwinning leiden…  

Vanaf september is de tentoonstelling “Vrij! Wijchen herdenkt ’40-‘45” te zien 

in het Koetshuis van Kasteel Wijchen. Deze bijzondere expositie sluit aan bij de 

nationale herdenking en viering van 75 jaar bevrijding, vrede en vrijheid.  

“Vrij!” vertelt de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog, gezien door Wij-

chense ogen. Herinneringen zijn subjectief en onderhevig aan de tijd. Dat 

maakt het ook zo belangrijk deze te laten zien en horen. Deze herinneringen 

houden de boodschap van vrede en vrijheid actueel en zorgen voor samenho-

righeid. Ooggetuigenverslagen, bijzondere objecten, foto’s en filmbeelden 

over de bezetting en de bevrijding dragen bij aan het overdragen van die be-

langrijke verhalen. Een periode in de geschiedenis die begint te verschuiven 

van ‘memory’ naar ‘history’. Wijchen, een toevluchtsoord voor onderduikers 

en evacués. En onderduiken… dat gebeurde zelfs in het Koetshuis van Kasteel 

Wijchen.  

Wat schrijft de Wijchense Marie van Kessel in haar dagboek? Wie zijn David 

van der Reis en William Arthur Kalka? Waar zijn vliegtuigen neergestort? De 

persoonlijke verhalen van Wijchenaren laten ook zien dat het leven in de jaren 

na de bevrijding niet altijd gemakkelijk was. Praktische zaken als woningnood 

en voedselschaarste dienen zich aan en natuurlijk moet men de herinneringen 

aan de oorlog een plek geven. Dit proces duurt nog steeds voort.  

Rylana Seelen (Directeur Museum Kasteel Wijchen) 

Rylana Seelen 
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Op ontdekkingstocht met de conservator 

Beste vrienden van het museum kasteel Wijchen. De re-

dactie heeft mij gevraagd om regelmatig voor deze speci-

ale rubriek in de nieuwsbrief een kort stukje te schrijven 

over een bijzonder archeologisch object of een ensemble 

daarvan. Natuurlijk vind ik dat een leuk idee en een 

mooie gelegenheid om een aantal fraaie en bijzondere 

voorwerpen onder de aandacht te brengen. Voor we sa-

men op ontdekkingstocht gaan, wil ik eerst even wat ver-

tellen over onze collecties. Museum Kasteel Wijchen beheert meerdere archeo-

logische collecties. Allereerst de collectie Frans Bloemen die ontstaan is in de 

jaren 30 tot 50 van de vorige eeuw. Frans Bloemen, kousenfabrikant in Wijchen, 

had een neusje voor oudheidkundige zaken en heeft veel onderzoek in Wijchen 

en omgeving verricht. Ook wist hij veel armere Wijchenaren tijdens de crisistijd 

aan te sporen om tegen een kleine vergoeding vondsten bij hem in te leveren. 

Een deel van zijn collectie kwam in Leiden terecht, maar een belangrijk deel 

bleef in Wijchen en werd geschonken aan de Gemeente Wijchen op voorwaarde 

dat er een oudheidskamer zou komen, later in het koetshuis het Oudheidkundig 

Museum Frans Bloemen. Bloemen was dus eigenlijk de grondlegger van ons mu-

seum. Na Frans Bloemen zijn er door de jaren heen nog vele vondsten binnenge-

komen, geschonken of aangekocht door de door de gemeente aangestelde con-

servators. Deze objecten vormen de z.g. Gemeente Collectie. Na de verzelfstan-

diging van ons museum kreeg het bestuur een jaarlijks budget om zelf voor Wij-

chen belangwekkende archeologische vondsten aan te schaffen. Deze aankopen 

en latere schenkingen, zoals de verzameling van wijlen dokter Franssen vormen 

samen de collectie Museum Kasteel Wijchen. Vooral in deze collectie zitten een 

heleboel pareltjes uit diverse aangekochte particuliere verzamelingen. Alles te-

zamen hebben we het over ca. 4000 objecten, exclusief de duizenden scherven 

in zakken, dozen en kratten. Het valt dus nog niet mee om uit die grote hoeveel-

heid een keuze te maken. Gelukkig is een groot deel van de collecties beschre-

ven en ontsloten en dus toegankelijk. Samen gaan we in de komende nieuws-

brieven op ontdekkingstocht door de diverse collecties. Wie weet wat we alle-

maal tegen zullen komen.  

Ben Teubner 
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Vandaag laat ik jullie kennismaken met een schenking uit 2018 namens de heer 

en mevrouw van Galen uit Overasselt. Het betreft hier niet één object, maar een 

ensemble van voorwerpen van een en dezelfde vindplaats. Tijdens het tuinieren 

in hun moestuin kwamen regelmatig potscherven en vuurstenen werktuigjes uit 

de prehistorie tevoor-

schijn. Deze voorwerpen 

wekten hun interesse en 

werden netjes verza-

meld en in doosjes op-

geborgen. Na de vondst 

van een groot vuurste-

nen object nam de heer 

van Galen contact met 

ons op en werd uitgeno-

digd zijn vondsten te 

laten determineren op 

een van de werkgroep-

bijeenkomsten van Cor-

pus. Het vuursteen materiaal bleek vooral uit kleine mesjes te bestaan en het 

grote object betrof een puntgave kopschrabber met een lengte van 7,5 cm. Het 

betreft hier een object van grijze vuursteen met donkere insluitsels en van top-

kwaliteit. Grijze vuursteen met donkere insluitsels is afkomstig uit de vuursteen-

mijnen bij Rijckholt in Limburg en stamt uit het laat-Neolithicum (2400-2000 

v.C.).  De kopschrabber of krabber genaamd is aan alle kanten bewerkt 

(geretoucheerd). Hiermee konden huiden schoongekrabd worden of kon de bast 

van bomen worden geschild. Met de kop van de krabber kon men flink kracht 

uitoefenen, dus duwend krabben en met de zijkanten schrapen. Het meeste aar-

dewerk stamt uit de IJzertijd (800-12v.C.) en de Bronstijd (2000-800 v.C.). Onder 

het Bronstijd materiaal zaten een aantal scherven die aan elkaar pasten. Het 

gaat hier om het zogenaamde wikkeldraad aardewerk, uit de vroege fase in de 

Bronstijd (2000-1800 v.C.), met als kenmerkende versiering touwindrukken 

waarop met een vuursteenmesje kleine dwarsstreepjes zijn geplaatst. Van deze 

pot kon een archeologisch complete pot samengesteld worden. Dat wil zeggen 

dat de pot zover compleet is dat het type herkend, beschreven en getekend  kan 

worden (zie tekening).   

Foto Aad Hendriks, Nijmegen 



 26 

 

De gaatjes in de rand 

zijn functioneel, om 

de inhoud van de pot 

te beschermen tegen 

ongedierte kon men 

met prikkers een vel 

of doek aan de rand 

vastprikken. 

Enkele jaren na het 

bezoek aan onze 

werkavond deed de 

heer van Galen tij-

dens het spitten we-

derom een belang-

wekkende vondst. Dit 

keer betrof het een 

groen bijltje van Ja-

deiet uit het laat Neolithicum (2400-2000 v.C.). Jadeiet is een steensoort die in 

ons land niet voorkomt en moet dus geïmporteerd zijn. De enige vindplaats in 

Europa die tot nu toe bekend is ligt in de Italiaanse Alpen op de grens met Frank-

rijk. Het bijzondere van het bijltje ligt in het feit dat het ongebruikt blijkt te zijn. 

Gaat het hier misschien om een ritueel gebruik? Bekend is inmiddels dat nage-

noeg alle jadeiet bijlen die gevonden zijn in Europa ongebruikt zijn. We zullen 

het waarschijnlijk nooit zeker weten, maar een rituele betekenis zou een plausi-

bele verklaring kunnen zijn.  

Na de vondst van dit bijzondere object heeft de heer van Galen weer contact 

met ons opgenomen om het bijltje te laten beschrijven en om alle vondsten, 

inclusief bijltje, aan ons museum te schenken, wat we natuurlijk in grote dank 

aanvaard hebben.  

Het bijltje, de kopschrabber en de wikkeldraadpot zijn in vaste opstelling opge-

nomen en te zien in de eerste zaal in de vitrines 4 en 5. 

Ben Teubner (Conservator Museum Kasteel Wijchen) 

AWN wkd-beker, Overasselt 2010 
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 Museumclub Wijchen 

Op 31 juli j.l. heeft de museumclub een uitstapje naar Kleef gemaakt, dus net 

over de grens en heel gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer vanaf 

station Nijmegen met bus SB58, OV-kaart geldig. 

Kleef heeft als oude hertogstad eeuwenlang invloed uitgeoefend op onze regio. 

De graven (later hertogen van Kleef) hadden bijvoorbeeld de heerlijkheid Balgoy 

in hun bezit waar ze een groot kasteel bouwden dat in 1672 door de Fransen 

werd verwoest. Het Graafschap Kleef ontstond rond 1020 onder Rutger 1, die 

een broer was van de grootvader van de eerste graaf van Geldern. In 1417 werd 

Kleve een hertogdom met de Schwanenburg als residentie. Toen hertog Karel 

van Gelre in 1538 kinderloos stierf werd de Kleefse hertog Willem V, tevens her-

tog van Gelre en graaf van Zutphen, maar in 1543 al werd hij gedwongen Gelre 

en Zutphen af te staan aan Karel V van Habsburg. Overigens heeft de Nederland-

se Johann Moritz von Nassau-Siegen (die van Brazilië en het Mauritshuis in Den 

Haag) van 1647 tot 1679 de stad Kleef zeer bekwaam als stadhouder bestuurd. 

Een grafmonument voor hem staat in Berg en Dal. 

De Schwanenburg werd tijdens de 2e wereldoorlog bijna geheel verwoest, maar 

is na de oorlog weer opgebouwd en dient nu als rechtbank.  Op de toren staat 

een zwaan als symbool van de stad. Het symbool is ontleend aan de Lohengrin-

sage. Lohengrin wordt als zoon van Parzival en ridder van de Ronde Tafel uitge-

zonden in een door zwanen voortgetrokken boot om een maagd te gaan redden 

die nooit mag vragen wie hij is. In Kleef was dat Beatrix wier vader in 713 was 

gestorven en die door allerlei ridders werd belaagd. Wanhopig liep ze naar de 

Rijn en trof daar een zwaan met een gouden ketting die een boot voorttrok met 

daarin Elias Lohengrin, met een gouden zwaard, zilveren schild met een dubbel, 

gouden kruis, een jachthoorn en een prachtige ring met een diamant. Na het 

verslaan van haar vijanden trouwt hij met Beatrix, ze krijgen 3 zonen die met het 

ouder worden nieuwsgierig zijn naar de herkomst van hun vader. Onder hun 

druk stelt Beatrix de verboden vraag, waarna Lohengrin antwoordt dat hij uit 

het aardse paradijs stamt. De zwaan verschijnt en neemt de ridder weer mee. 

De componist Wagner schiep op dit thema een opera, die hij echter niet in Kleef 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Gelre
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Zutphen
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Moritz_(Nassau-Siegen)
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maar in Weimar liet opvoeren. In een 

mooie ironische bron in het centrum 

van Kleef, weergevend dat Lohengrin 

afscheid moet nemen van zijn vrouw 

en zoontjes, heeft beeldhouwer Karl-

Hennig Seemann Lohengrin de kop 

van Wagner gegeven. 

Dit alles kwamen wij te weten op een 

rondleiding door een stadgids. Maar 

de musea van Kleef waren het eigenlij-

ke doel van de club. Kleef heeft twee 

musea: het Kurhaus, met kunstwerken 

van uit de Middeleeuwen tot aan 

beeldhouwer Mataré en Joseph Beuys, 

en Haus Koekkoek. Wij bezochten dit 

laatste. Barend Cornelis Koekkoek (1803-1862) was een succesvolle romanti-

sche schilder die kennelijk zoveel verdiende dat hij een paleisje kon laten bou-

wen. Naast schilderijen van hemzelf hangen er diverse werken van familieleden 

(de familie stamde uit Middelburg) en van leerlingen en tijdgenoten. We zagen 

veel zeer gedetailleerd uitgewerkte landschappen, met veel koeien ook, en 

idyllische taferelen. We kregen een goede indruk van hoe een welgestelde fa-

milie in het midden van de 19e eeuw leefde. We hadden te weinig tijd om ook 

nog eens het Kurhaus te bezoeken (ja, Bad Cleve was een geliefde badplaats 

met prachtige parken). Een goede reden om nog eens naar de stad terug te 

keren. 

Annelies Jacobs (Organisatie Museumclub Wijchen) 
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De moeite waard  
 

Hieronder vindt u verwijzingen naar met name oorlogsmusea gevolgd door een 

aantal fiets-en wandelroutes. 

a. Musea  

1. Oorlogsmusea 

Het Nationale Bevrijdingsmuseum 1944-45 (na sept. Vrijheidsmuseum) 

Wylerbaan 4 Groesbeek 024 397 4404 

www.bevrijdingsmuseum.nl 

Openingstijden ma t/m za 10.00 - 17.00 

Het museum heeft inzicht in wat er zich in het 

Oostelijk Rijk van Nijmegen afspeelde met na-

me in 1944-45. De doelstelling is daarbij niet 

alleen inzicht te geven in wat er toen allemaal 

gebeurde, maar vooral wat dat voor ons bete-

kende en betekent. Het is een geschiedenis die 

nooit mag worden vergeten. 

Arnhems oorlogsmuseum 40-45 

Kemperbergerweg 780 Arnhem (Schaarsbergen) 026 442 0958 

info@arnhemsoorlogsmuseum.com 

Openingstijden di t/m zon 10.00 - 17.00 

Het Museum geeft inzicht in wat er in de Tweede Wereldoorlog allemaal in en 

rond Arnhem gebeurde, ook met de bedoeling dat dit nooit meer mag gebeuren. 

Oorlogsmuseum Overloon 

Museumpark 1 Overloon  0478 641 250 

info@oorlogsmuseum.nl 

Openingstijden : ma t/m zon 11.00-17.00 

Behalve dat het museum ingaat op de betekenis van de Tweede Wereldoorlog 

voor Nederland in zijn geheel, wordt ook aandacht besteed aan de toch wel 

enigszins veronachtzaamde Slag om Overloon oktober 1944. De Duitse weer-

stand was groot, er vielen vele doden.  

http://www.bevrijdingsmuseum.nl
mailto:info@arnhemsoorlogsmuseum.com
mailto:info@oorlogsmuseum.nl
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2. Historische musea 

Limburgs Museum 

Keulse poort 5 Venlo (centrum)  077 352 2112 

info@limburgsmuseum.nl 

Openingstijden di-t/m zon 11.00-17.00 

Naast wisseltentoonstellingen heeft het museum een aantal vaste exposities: 

Macht tussen hemel en aarde;  Geschiedenis van de kloosters in Limburg;  

Ridders, Jonkvrouwen en Horigen; Geschiedenis van de kastelen in Limburg 

1050-1600 

b. Fiets-en wandelroutes 

1. Geldersch Landschap  

doorklikken op Fietstocht Maas en Waal 

https://www.glk.nl/landschappen-kastelen/activiteiten-excursies/details/

fietstocht-maas-en-waal  

Opgeven bij: 

- Anton van de Velde 06 166 510 48 of 

- Cor Custers 06 44380 502 

Startpunt Dorpstraat 40 Hernen  

Kosten € 5 Duur ca. 6 uur Afsand 45 km 

Tocht voert langs mooie plekken in de na-

tuur, kastelen en kerken. 

2. Bakhuis Land van de Heerlijkheden GLK 

Van Balverenlaan 1b Leur 

Opening zondags 11.00-17.00 

Op de website zijn te vinden en te downloaden verschillende wandelroutes in de 

omgeving Wijchen/Leur  

- Beuningen 

- Horssen/Leeuwen 

- Nederasselt/Overasselt 

- Leur/Hernen  

 

mailto:info@limburgsmuseum.nl
https://www.glk.nl/landschappen-kastelen/activiteiten-excursies/details/fietstocht-maas-en-waal
https://www.glk.nl/landschappen-kastelen/activiteiten-excursies/details/fietstocht-maas-en-waal


 

Graf Wijchense slachtoffers bombardement Nijmegen 1944 

(foto Linie Plukker) 


