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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:  
Vriendenmuseumwijchen@gmail.com 
   
 

Het Bestuur van de Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen bestaat uit: 

Wim Kattenberg, voorzitter 

Harry Gerritz, secretaris 

Hans Helmonds, penningmeester 

Willy Kokke, ledenadministratie 

Tom Dousma, communicatie 

Marian Dalmijn, algemene ondersteuning 

Redactie en vormgeving van de Nieuwsbrief: Linie Plukker 
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Van de redactie  

 

Geachte Vrienden,  

Het doel van deze extra editie van de Nieuwsbrief is tweeledig.  

Op de eerste plaats bieden wij u als eerste met genoegen het Persbericht aan, 
zoals wij dat in januari 2020 willen doen uitgaan naar de hiervoor in aanmer-
king komende instanties. Het betreft de vondst en schenking van een zeer bij-
zondere armband uit de Bronstijd. De lezing hierover en de feestelijke over-
handiging aan ons museum van dit kostbare kleinood zullen plaatsvinden op 
26 januari 2020. 

Op de tweede plaats wijzen wij u graag op de promo voor het Oorlogsdagboek 
van Marie van Kessel, dat zij tijdens WOII bijhield.  

Het dagboek zal rond 5 mei 2020 verschijnen en naar schatting maximaal € 15 
gaan kosten.  
 
Wij verzoeken u vriendelijk, als u in het bezit van deze unieke uitgave wilt ko-
men, daarop in te tekenen.  
 
U kunt dit doen door een email met uw naam, adres en de zin ‘Hierbij teken 
ik in op het Oorlogsdagboek van Marie van Kessel’ te sturen naar:  
 
dagboekwijchen@gmail.com  

U kunt het dagboek na verschijning afhalen bij de balie van kasteel Wijchen.  
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Persbericht 

Schenking zeldzame armband uit de Bronstijd 

Uitnodiging 

Op 26 januari 2020 schenken de Vrienden van Museum Kasteel Wijchen aan het 

museum een zeldzame armband uit de Bronstijd. Iedereen wordt van harte uit-

genodigd daarbij aanwezig te zijn. Deze gift wordt niet zomaar gedaan. De arm-

band is een belangrijke aanvulling op wat er aan voorwerpen, onder andere bij-

len, in het museum uit die periode te zien is. De bevolking - niet alleen in Wij-

chen maar in geheel het Land van Maas en Waal - neemt in de Bronstijd toe. Het 

gaat om kleine boerengemeenschappen, die verspreid door het gebied wonen. 

In Wijchen werden die teruggevonden op onder andere de Berendonck, de Pas 

en in Woezik. 

Locatie: Raadzaal Kasteel Wijchen 

  Kasteellaan Wijchen 

Datum: 26 januari 2020 

Tijd:  14.00-16.00 (zaal open 13.30) 

Aan de schenking gaat vooraf een lezing van Dr. Liesbeth Theunissen (Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed). Toegang, koffie en thee zijn gratis. Een bezoek aan 

de archeologische afdeling is daarna ook mogelijk.  
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Oorlogsherinneringen van Marie van Kessel 

een treffend tijdsbeeld geschetst door 

een bijzondere gewone vrouw 

Van 10 mei 1940 tot en met 25 augustus 1946 houdt de Wijchense Marie van 

Kessel een oorlogsdagboek bij. Zij woont samen met haar zus Drika, vlakbij het 

station, waar Drika een kruidenierswinkel drijft terwijl Marie het huishouden 

doet, een flinke moestuin bijhoudt en schrijft. Bij het uitbreken 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 begrafe-
nissen van Wijchense militairen. De bonnen-
distributie, met bijvoorbeeld de boter- en vet-
kaarten, die al in juli 1940 werden uitgedeeld, 
de textielpunten, kolen, zeep en vleeswaren. 
Of over de verboden uitzendingen van Radio 
Oranje, waarnaar de zussen iedere avond stie-
kem luisteren. Kermis en feestdagen komen 
aan bod. Het weer, natuur en eigen tuin. 
Nieuwsberichten over het verloop van de oor-
log. Duitse vorderingen, inkwartiering van 
Duitse en geallieerde militairen. ‘Het’ bombar-
dement van Nijmegen, waarbij haar neefje van 
12 Jan de Kleijn omkomt. D-Day, Operatie Market Garden en de komst van Ame-
rikaanse, 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, familie, bekenden en onbekenden. Marie van Kessel schrijft eenvoudig, so-
ber en gespeend van enig zelfbeklag. 

Buiten al die voortdurende angst en onzekerheid schrijft zij natuurlijk ook over 
andere alledaagse dingen. Ze is erg gelovig, er wordt veel gebeden en blindelings 
vertrouwd op de goede God. Ze gaat met ijzeren regelmaat naar de kerk en viert 
alle bijzondere biddagen –triduüms, novenen en erediensten - als vanzelfspre-
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kend mee. Een rotsvast vertrouwen op kerk, koninklijk huis en vaderland ken-
merkt haar geloof in alle drie. In talloze varianten memoreert ze ons arme, kleine 
maar goede landje en vol respect maakt zij telkens weer gewag van de periodie-
ke boodschappen die de Koninklijke Familie, altijd met Hoofdletters, via Radio 
Oranje het volk zendt. Waar mogelijk worden we ook op de hoogte gebracht van 
het reilen en zeilen van de Oranjes, hun verjaardagen, hun Canadese toevluchts-
oord, de geboorte midden in de oorlog van prinses Margriet. 

Maar ook hier keren vooral de verzuchting waar dit alles toch naartoe moet, de 
vraag hoe het af zal lopen, de wens dat de vrede toch maar spoedig moge ko-
men, telkens opnieuw terug, als een mantra, een gebed zonder eind.  

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. 

De zoektocht op internet naar wie de schrijf-
ster van dit dagboek nu precies was en of zij 
oorspronkelijk ook uit Wijchen kwam, gecom-
bineerd met haar fortuinlijk hervonden bid-
prentje, leidt tot het volgende beeld. Maria 
Christina van Kessel werd geboren in Wijchen 
op 9 maart 1892. De zus met wie zij vele jaren 
samenwoonde was Hendrika Cornelia van 
Kessel, geboren op 9 december 1893. Hun 
beider ouders: Johann van Kessel en Petronel-
la van Baal, gehuwd op 22 mei 1891. De moe-
der van Maries neefje Jan, die omkwam bij het 
bombardement op Nijmegen, heette Cathari-
na Johanna van Kessel. Zij was gehuwd met 
Jan Dominicus de Kleijn (roepnaam Minus). 
Hun omgekomen zoontje heette voluit Johan-
nes Petrus Cornelis de Kleijn.  
Marie van Kessel zelf overleed ‘rust vindend in 
Gods genadekracht’ op 24 maart 1976. 
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Wij wensen u prettige feestdagen  
 
 
 
 

 
 

Een aangename jaarwisseling  
 
 
 
 
 
 

En een heel goed 2020 



 

De molen van Minus de Kleijn, die de wieken heimelijk op een be-

paalde stand zette als er een razzia dreigde... (foto-ansicht uit het 

bezit van Harry Gerritz, bestuurslid Vrienden MKW) 


