
Op ontdekkingstocht met de conservator 

Beste vrienden van het museum kasteel Wijchen. De redactie heeft mij gevraagd om 

regelmatig voor deze speciale 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 samen op ontdekkingstocht 

gaan, wil ik eerst even wat vertellen over onze collecties. Museum Kasteel Wijchen 

beheert meerdere archeologische 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 museum. Na Frans Bloemen zijn er door de jaren 

heen nog vele vondsten binnengekomen, geschonken of aangekocht door de door de gemeente aangestelde 

conservators. Deze objecten vormen de z.g. Gemeente Collectie. Na de verzelfstandiging van ons museum 

kreeg het bestuur een jaarlijks budget om zelf voor Wijchen 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 tezamen 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 hoeveelheid een 

keuze te maken. Gelukkig is een groot deel van de collecties beschreven en ontsloten en dus toegankelijk. 

Samen gaan we in de komende nieuwsbrieven op ontdekkingstocht door de diverse collecties. Wie weet wat 

we allemaal tegen zullen komen.  

  

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 
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vindplaats. Tijdens het tuinieren in hun moestuin kwamen regelmatig potscherven en vuurstenen werktuigjes 

uit de prehistorie tevoorschijn. Deze voorwerpen wekten hun interesse en werden netjes verzameld en in 

doosjes opgeborgen. Na de vondst van een groot vuurstenen object nam de heer van Galen contact met ons op 

en werd uitgenodigd zijn vondsten te laten determineren op een van de werkgroepbijeenkomsten van Corpus. 

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 topkwaliteit. Grijze vuursteen met donkere insluitsels is afkomstig uit de vuursteenmijnen 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 aardewerk 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).   
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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 tijdens het spitten wederom een 

belangwekkende vondst. Dit keer betrof het een groen bijltje van Jadeiet 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 Frankrijk. 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 nagenoeg alle jadeiet bijlen die gevonden zijn in Europa ongebruikt zijn. We 

zullen het waarschijnlijk nooit zeker weten, maar een rituele betekenis zou een plausibele 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 opgenomen en te zien in de eerste 

zaal in de vitrines 4 en 5. 
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