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REDACTIONEEL 
Nic Bakker 
 
Deze editie van de Nieuwsbrief – nummer 3 van jaargang 23 – wordt een 
bijzonder nummer. Zoals het er nu uit ziet, wordt dit immers de laatste keer 
dat ‘het boekje’ van de Vrienden van het Museum in deze vorm verschijnt! 
Het intensiever samenwerken van de Vrienden met de staf en het bestuur 
van het Museum Kasteel Wijchen maakt een efficiënter gebruik van 
communicatiemiddelen mogelijk, ook en vooral om de kosten beheersbaar 
te houden. Net als de medewerkers en de bezoekers van het museum 
zullen de Vrienden vanaf nu vooral digitaal geïnformeerd worden. Maar 
zoals beloofd, blijft allerlei informatie nog traditioneel – dus schriftelijk – 
beschikbaar voor degenen die daaraan de voorkeur geven.  
De zo vertrouwde benaming ‘Nieuwsbrief’ gaat evenwel niet verdwijnen. 
Onder deze naam zal u vanaf begin december 2015 allerlei digitaal nieuws 
rond het MKW bereiken. U kunt dan onder het kopje ‘Vrienden’ zelf verder 
klikken naar informatie die u van belang acht. De Vrienden die (liever) geen 
internet gebruiken, krijgen de belangrijkste nieuwtjes dus in geprinte vorm 
thuis bezorgd. 
 
Wat komt u verder in deze Nieuwsbrief tegen? 
Allereerst de gebruikelijke rubriek ‘Van de bestuurstafel’ waarin Wim 
Kattenberg, als voorzitter van de Vrienden, het woord tot u richt. Ook de 
rubriek ‘Prikbord’ bevat veel nieuws, onder meer over de nieuwe naam van 
onze Vriendenstichting. Verder kijkt de redactie kort terug op de lezingen 
die op 8 november jl. plaatsvonden, in het kader van de huidige expositie 
‘Thuis! 150 jaar wonen in Wijchen en haar kernen’. 
In een wetenschappelijke bijdrage legt Riejet de Kleijn uit hoe de 
mythische figuur van Andromeda, het thema van haar doctoraalscriptie, 
haar na twintig jaar nog altijd boeit. Uitgebreider is de bijdrage van Ben 
Teubner, conservator van ons MKW: hij laat zien op hoeveel plaatsen de 
Wijchenaren van nu wonen op plaatsen waar bodemschatten uit het 
verleden lagen begraven. Een heel ander onderwerp snijdt Roy Stoots 
aan, in zijn artikel ‘Engelen in de hel’ over de Yad Vashem penning die aan 
een Wijchens echtpaar voor hun optreden in W.O.II, postuum is toegekend.   
Deze editie wordt afgesloten met de bekende rubriek ‘Sprokkels’, waarin 
uiteenlopende onderwerpen aan de orde komen en tot slot informatie over 
enkele andere interessante musea. Deze keer extra aandacht voor de 
expositie en het onderzoek in het kader van het Jheronymus Bosch jaar. 
 
Namens bestuur en redactie van de Nieuwsbrief wens ik u veel leesplezier 
en een gelukkig NIEUWJAAR!!  



 5 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
Wim Kattenberg. Voorzitter Stichting Vrienden MKW 
 
Omarmen 
Of het met de naderende kerst en oud en nieuw te maken heeft: je vraagt 
je af waar wij, als Stichting Vrienden, ons druk over maken, waarbij het in 
de kern gaat om de vraag of het in stand willen houden van een historisch 
bepaalde leefsfeer er nog wel toe doet. Kortom, is het zinnig om daarmee 
door te gaan? 
Op bezoek in het mooie Doesburg, kwam ik er achter dat het heel wat 
scheelt als een meerderheid van de bevolking achter de plannen staat om 
een historische stad te behouden. Na met ambtenaren gesprekken 
hierover gevoerd te hebben, vroegen we op straat hoe de doorsnee burger 
dit beleefde. Zonder uitzondering waren de reacties positief. Men is trots 
om in zo’n mooie oude stad te wonen. Je komt er dan achter dat de 
mensen de oude gebouwen en straten omarmen. Het gaat in de kern om 
het behoud van gemeenschapsgevoel. Het gaat om de leefsfeer.  
Je gaat je dan afvragen, als die omarming dan zo belangrijk is, of daar in 
Wijchen nog wel sprake van is. 
Je realiseert je dan in eerste instantie dat het in Wijchen, met haar negen 
kernen, wel allemaal veel gecompliceerder ligt. Ja, in de kleinere kernen is 
er zeker nog sprake van gemeenschapsgevoel, van leefsfeer, zij het ook in 
verschillende mate, maar in de hoofdkern? Is daar nog sprake van enige 
omarming? Toch hoor je heel vaak dat mensen niet meer uit Wijchen weg 
willen. Je moet vaststellen dat ze Wijchen omarmen, er zich thuis voelen  
en de leefsfeer hoog waarderen.  
Als dat zo is, ja, dan moeten we er wel met z’n allen tegen aan! Dan moet 
de gemeente wat we nog aan oude gebouwen hebben niet te koop zetten. 
Dan moet de kasteeltuin zo veel mogelijk kasteeltuin blijven. Dan moet bij- 
voorbeeld een winkel als John’s Shop niet uit het straatbeeld verdwijnen. Ik 
weet nog goed dat, toen wij in Wijchen kwamen wonen begin jaren 
zeventig vorige eeuw, het op dat punt in het dorp er nog allemaal was, met 
name ook de smederij van Jan Moors (alleen het beeld van het paard voor 
de winkel van Blokker herinnert er nog aan). 
Maar ik wil graag hoopvol eindigen. We mogen ervan uitgaan dat de 
Wijchenaren ook in de hoofdkern hun woonplaats omarmen en dat het 
daarom zin heeft dat wij ons steentje daaraan blijven bijdragen. Overigens: 
ook niemand wil dat het museum verdwijnt!  
 
Ik wens iedereen een goede Kerst en Nieuwjaar toe.                      
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Prikbord 
 
E-mailadressen 
De teller staat op 83. Dat wil zeggen dat 83 vrienden hun e-mailadres al 
hebben doorgegeven, maar wij hebben er meer nodig om van de digitale 
Nieuwsbrief een succes te maken. We verwachten dan ook een stroom 
van nieuwe aanmeldingen. Je ontvangt dan automatisch de digitale 
Nieuwsbrief van Museum en Vrienden! 
 
Nieuwe naam st. Vrienden 
Het bestuur van Vrienden Museum Kasteel Wijchen stichting Frans 
Bloemen heeft ervoor gekozen om een deel van de naam te laten 
vervallen. De naam wordt Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen. 
 
Nieuwe banieren 
Bij de opening van de tentoonstelling ‘Thuis’ zijn er nieuwe banieren met 
de beeltenis van Emilia, die tijdens de openingsuren de gevel sieren, 
geïntroduceerd. De banieren vervangen de rood/gele banieren. 
 
Nieuwe website 
Nog meer nieuwigheden. De website is vernieuwd, handig en overzichtelijk 
is alle informatie over het museum en de st. Vrienden gemakkelijk en snel 
te vinden.  
 
Nieuwe digitale nieuwsbrief 
In december wordt de externe, digitale Museum Nieuwsbrief gelanceerd, 
die ook naar vrienden gaat die hun e-mailadres al hebben door gegeven. 
Deze Nieuwsbrief zal 4 maal per jaar via de mail uitkomen. Via de website 
blijft informatie over het museum voor iedereen toegankelijk. Het nieuws 
dat de vrienden de afgelopen 23 jaar via de Nieuwsbrief ontvingen zal in 
de digitale externe museum nieuwsbrief opgenomen worden. 
 
Informatiezuil 
Wethouder Agnes Schaap en Wim Kattenberg onthulden donderdag 16 juli 
Informatiezuil 'De Kleine Elst' in Wijchen. De gemeente Wijchen besloot de 
zuil te plaatsen om de herinnering aan waterloop De Kleine Elst levend te 
houden. Op de informatiezuil is de vermoedelijke en deels ondergrondse 
loop van de Kleine Elst zichtbaar. De zuil maakt deel uit van de 
samenwerking ‘Beleef de Spannende Geschiedenis van Gelderland’, die 
de historie van de vier Gelderse Streken tot leven brengt. 
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Activiteiten 
 
LEZING - Op 8 november 2015 hielden Roger Crols, als kunst - en 
architectuur historicus verbonden aan het Gelders Genootschap, en Antal 
Giesbers, journalist, op uitnodiging van het museum en de st. Vrienden een 
lezing bij de expositie ‘Thuis - 150 jaar wonen in Wijchen en haar kernen’. 
Het onderwerp van Roger Crols,  handelde over  ‘Wonen in weelde -  
Architectuur en interieurs van 1860 tot 1960’,  Antal Giesbers vertelde over 
het belang van ‘Oral history’, een methode om met levensloopverhalen een 
tijdsbeeld te schetsen. Roger Crols liet zien dat er in Wijchen heel wat 
boerderijen en woonhuizen staan die in een bepaalde stijl zijn gebouwd of 
kenmerken ervan vertonen. Dat kan zich ook doorzetten in de interieurs, 
bijv. stucwerk op plafonds, paneeldeuren. Een geliefde stijl in de eerste 
helft van de 20e eeuw was de ‘Delftse School’, die teruggreep op oudere, 
traditionele plattelandsbouw met hoge daken en het gebruik, zowel binnen 
als buiten, van baksteen. Het uit Engeland overgewaaide idee van 
tuinsteden, een voorbeeld daarvan is de ‘Valendries’, werd na de Tweede 
Wereldoorlog een geliefd concept.  Voor de vernieuwing van de inrichting 
deed de stichting ‘Goed Wonen’ baanbrekend werk door de burger bewust 
te maken van een goed gebruik van ruimte en modern wonen.  
 

 
Pastorie in NIftrik, met stijlkenmerken van de Delftse School 
Monumentenboek Wijchen 
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Het einde van het koningshuis in Ethiopië 
Drs. Maria Henriëtte de Kleijn   
 
Ethiopië was ver voor onze tijd een welvarend koninkrijk in Noord-Afrika. 
Op het moment dat het nu volgende verhaal zich daar afspeelde, was 
koning Kepheus aan de macht; zijn echtgenote was de beeldschone 
Kassiopeia. De koningin had hem geen zonen geschonken, maar wel één 
dochter, Andromeda, net zo’n schoonheid als haar moeder. Kassiopeia 
had de Nereïden (zeenimfen) beledigd door haar eigen schoonheid boven 
die van de  zeenimfen te stellen. Nadat Kassiopeia de door haar 
uitgeschreven schoonheidswedstrijd had gewonnen, deden de zeenimfen 
hun beklag bij hun vader, de zeegod Poseidon. Poseidon liet daarop een 
zeemonster los en het koninkrijk werd door rampen geteisterd. Het volk 
eiste dat het orakel geraadpleegd werd en koning Kepheus gaf zijn 
orakelpriester opdracht om, via dit medium, te weten te komen, wat de 
oorzaak was van de aanvallen op de kust. Na het raadplegen van het 
orakel werd het volk kenbaar gemaakt dat de zeenimfen zich beledigd 
voelden door Kassiopeia. De afgunstige Nereïden eisten als straf voor haar 
hoogmoed dat de koningsdochter, Andromeda i , als bruid aan het 
zeemonster geofferd zou worden. Het orakel, dat namens de goden sprak, 
stelde de zeenimfen in het gelijk. Daarop eiste het volk dat koning Kepheus 
hiermee instemde. Omdat voor de koning de wil van de goden heilig was, 
gaf hij toe. Zijn dochter legde zich neer bij het oordeel van de goden en 
werd als zoenoffer op de kust van Ethiopië aan een rots geketend. Daarop 
liet Poseidon het gruwelijke zeemonster los. Noch haar oom Phineus, aan 
wie zij al beloofd was, noch een van de andere kapers op de kust, kwamen 
Andromeda te hulp, maar gelukkig kwam juist op tijd de reddende engel uit 
de lucht vallen. Dat bleek de jonge Griekse held Perseus te zijn. Nadat 
Perseus van de ouders had vernomen waarom hun dochter aan het 
zeemonster werd geofferd en zij instemden met zijn voorwaarde om 
Andromeda als zijn bruid mee naar Griekenland te mogen nemen, versloeg 
Perseus het zeemonster. Daarbij maakte hij gebruik  van de verstenende 
werking van de kop van de sterfelijke gorgoon (mythische vrouwelijke  
monsters, red). Medusa, die hij tijdens zijn geslaagde opdracht had 
onthoofd. Met de Medusakop schakelde hij ook de oom en diens 
bondgenoten uit, toen die achteraf het nichtje van Phineus als zijn bruid 
kwamen opeisen.    
 
In het Valkhofmuseum in Nijmegen ontdekte ik tussen de Romeinse 
grafstenen een steen met een vage afbeelding van een frontaal vrouwelijk 
naakt; haar armen zijn in de parallel geheven houding van een orante 
weergegeven. Om die reden heb ik die afbeelding in mijn doctoraalscriptie 
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opgenomen. Ik besefte toen nog niet dat de mythische figuur van 
Andromeda mij twintig jaar nadien, nog zo zou weten te boeien.  
Op het tekstbordje aan de muur las ik dat het niet met zekerheid  bekend is 
wie deze figuur moest voorstellen. Mijn voorkeur ging uit naar de mythe 
van Andromeda en Perseus, en ik gebruikte deze grafsteen als voorbeeld 
van de mythologische figuur, die haar leven vrijwillig opofferde om te 
voldoen aan de wil van de goden en voor het heil van het volk. In deze 
houding werden in de vroegchristelijke grafkunst overledenen afgebeeld 
die als een voorbeeld van deugdzaamheid hadden geleefd en om hun 
geloof waren gestorven. Op de grafsteen in Nijmegen (zie pag. 27) is een 
meisje aan een rots geketend; aan haar voeten kronkelt een slang. Men 
gaat er van uit dat hier een scène uit een mythologisch verhaal is 
weergegeven en dat de steen onderdeel uitmaakte van een grafmonument.  
 
In 2014 zocht ik op internet naar nieuwe informatie over deze grafsteen en 
informeerde bij het museum. Daar gaven ze aan dat hun voorkeur nog 
steeds naar Hesione uitgaat. Het argument was dat Herakles toen, in deze 
regio, populairder was dan Perseus. Tijdens mijn speurtocht op Wikipedia 
werd ik, via de website van het Valkhofmuseum, naar andere websites 
verwezen en daar zag ik dat een aantal artikelen waren gewijd aan een 
‘Igeler Säule’ bij Trier. 
 

 
Links; Mythe van Andromeda en Perseus op de zuil van Igel bij Trier  
Rechts; reconstructietekening Lambert Dahm van dezelfde scene. Zie ook pag.27. 
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In de artikelen werd de Romeinse zuil uitvoerig beschreven en van 
afbeeldingen voorzien. Ik wilde hem natuurlijk zelf gaan bekijken en helaas,  
stond de zuil in het voorjaar van 2015 in de steigers.  Een afgietsel van de 
oorspronkelijke zuil staat in het museum in Trier en op het minizuiltje dat 
voor toeristen is bedoeld, is de versiering nog vaag te herkennen. Toen wij 
de receptie van het er naastgelegen hotel binnen gingen, keek ik verrast 
op: in de hal stond een zuil met alle nagetekende voorstellingen er op. 
Lambert Dahm heeft de lege plekken op de originele zuil ingetekend.  
Andromeda en Perseus  zijn nu duidelijk herkenbaar. In het bovenste 
gedeelte staan Andromeda en Perseus met de draak nog dreigend tussen 
hen in. Daaronder speelt de scène zich af  nadat het huwelijk is gesloten. 
Andromeda zit hier op een steen aan de waterkant, en kijkt naar de 
schaduw van het verstenende hoofd van Medusa in het water.  Zolang het 
Perseus bevalt, hangt de kop van Medusa als een waarschuwing boven 
haar hoofd. Vanaf het huwelijk met de Griekse held Perseus is voor het 
Ethiopische koningshuis de hoop op een troonopvolger vervlogen. Wel zijn 
alle spelers in deze tragedie vereeuwigd aan de sterrenhemel. Het vervolg 
op deze tragedie speelt zich af in de Griekse wereld, alwaar zij de 
voorouders worden van dappere mannen en verleidelijke vrouwen. 
 
Door de nazaten van de familie Secundinius is de herinneringszuil in Igel 
aan de Moezel opgericht om hun ouders en voorouders te danken en te 
eren. Alles lijkt er op dat zij, volgens de Romeinse traditie van 
voorouderverering, teruggingen tot hun mythische voorouders: dat zouden 
dan Perseus en Andromeda zijn geweest. 
Om nog even terug te keren op de vraag of het reliëf, uit een opgraving in 
Nijmegen, Andromeda of Hesione moet voorstellen het volgende: de 
halfgod Herakles is de zoon van Zeus bij Alkmene, de kleindochter van 
Andromeda en Perseus. Herakles had wel de Trojaanse koningsdochter, 
Hesione gered van het zeemonster, maar hij nam haar niet als vrouw en 
verwekte geen kinderen bij haar; zij was ook geen sterk voorbeeldfiguur  
voor koningsdochters. 
Zolang het tegendeel niet is bewezen, pleit ik ervoor het meisje op de 
grafsteen in het Valkhofmuseum te beschouwen als een dochter, die naar 
het voorbeeld van Andromeda, haar eigen leven voor het bestwil van de 
familie heeft geofferd en op de familiebegraafplaats is bijgezet 
 
1 2003, De ”orantenhouding” en het pietasmotief symbool, allegorie of 
personificatie? Een iconografisch en iconologisch onderzoek naar de oorsprong 
van de frontale gestalte met parallel geheven handen in de vroegchristelijke 
grafkunst (pag. 46). 
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Wonen op historische gronden 
Ben Teubner, bewerking Nelly Goebertus 
 
Als je in Wijchen woont, is de kans groot dat de grond waarop je huis is 
gebouwd in het verleden de woonplaats is geweest van mensen uit lang 
vervlogen tijden, van de steen-, brons-, ijzer- of Romeinse tijd tot de 
middeleeuwen. Dat die kans overal elders ook aanwezig is, spreekt 
vanzelf, maar op Wijchense bodem is die kans vele malen groter, omdat 
het gebied een bewoningsgeschiedenis kent van meer dan 10 000 jaar. In 
de laatste 50 jaar maakte Wijchen zelfs een explosieve groei door, wat 
resulteerde in nieuwbouwijken(jes) in Wijchen en de omliggende kernen. 
In het kader van de expositie ‘Thuis!’ heeft Ben Teubner, conservator 
M.K.W., de archeologische vondsten die aan het licht kwamen bij al deze  
bouwwerkzaamheden, geïnventariseerd en de bewoningsgeschiedenis van 
Wijchen in kaart gebracht. 
  
1 Middeleeuwse waterputten in het centrum van Wijchen 
In de zomer van 1988 vonden voorafgaand aan de bouw van de Hema 
ingrijpende graafwerkzaamheden plaats aan de Spoorstraat, vroeger 
Kromme Elleboogstraat geheten. Doordat de bouwlocatie ernstig vervuild 
bleek, moest het terrein tot ca. 6 m. diepte worden afgegraven. Tijdens de 
bodemsanering kon op beperkte schaal archeologisch onderzoek worden 
verricht. In de bouwput werd direct onder de verstoorde bovenlaag een ca. 
60 cm dik bruingrijs pakket aangetroffen met vooral veel Romeinse en 
middeleeuwse vondsten. Slechts een paar van de scherven dateerden uit 
de Karolingische tijden en leken zich te concentreren in het zuidoostelijk 
deel van het bouwterrein, aan de Marktzijde, waar ook een Karolingische 
zwaardschedepuntbeschermer werd gevonden. Een groot deel van het 
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aardewerk dateert uit de volle middeleeuwen en omvat importaardewerk uit 
de Duitse pottenbakkersplaatsen Pingsdorf, Paffrath en Elmpt, maar ook 
plaatselijk gebakken kogelpotten (o.a. van De Pas) Uit deze periode zijn 
ook grondsporen aanwezig van kuilen, paalsporen en twee waterputten. 
In het noordoostelijk gedeelte van de bouwput is een middeleeuwse 
huisplattegrond aangetroffen. Helaas is deze structuur niet verder 
beschreven en gedocumenteerd. Twee waterputten met een bekisting van 
twee tegen elkaar geplaatste halve, uitgeholde boomstammen, waren 
minimaal 4,5 meter diep en tot op een grindlaag ingegraven. Naast 
aardewerk bevatte de vulling van de waterputten stukken huttenleem, 
fragmenten van maalstenen en slachtafval. 
De oudste van de twee waterputten bevatte Pingsdorf-, Paffrath- kogelpot- 
en Elmpt-aardewerk. Voor de datering is vooral een archeologisch 
complete Pingsdorf-pot van belang. Deze pot valt op door de rode 
beschildering die over een groot deel van de pot is aangebracht en een 
sterk overhangende rand. De versiering en de vrij gladde standring passen 
goed bij een datering in de Ottoonse tijd (960-1070). Onder het overige 
aardewerk bevindt zich een handgevormde kogelpot met een gedraaide 
driehoekige rand. Op de hals is een losse stempelversiering aangebracht. 
Deze versiering op kogelpotten is kenmerkend voor vroege producten. In 
de loop van de 11e eeuw raken losse stempels in onbruik. Op basis van dit 
aardewerk dateert de waterput uit ongeveer de tweede helft van de 10e of 
de eerste helft van de 11e eeuw. 
De jongste van de twee waterputten bevatte alleen aardewerk uit Elmpt, 
Pingsdorf en Andenne. Voor de datering zijn een gave beker en een bijna 
complete kan van belang. De beker heeft een lensvormige bodem en is 
waarschijnlijk gemaakt in Andenne (Vlaanderen) en dateert uit de periode 
1090-1225. De beker valt op door het zeer harde, bijna steengoedachtige, 
baksel. De kan waarschijnlijk afkomstig uit een pottenbakkerscentrum in 
Zuid-Limburg, heeft een geknepen standring en op de hals een spaarzaam 
aangebrachte rode beschildering. Onder pottenbakkersafval in Schinveld 
(Zuid-Limburg) bevindt zich een soortgelijke kan die gedateerd wordt rond 
1190. Op basis van dit aardewerk uit waterput 2 dateert deze waterput 
waarschijnlijk uit het laatste kwart van de 12e eeuw. Op nog geen 200 
meter ten zuidoosten van deze vindplaats, aan de andere zijde van de 
Markt, zijn tijdens een opgraving van de ROB en een archeologische 
waarneming door D. Jansen uit Wijchen (1992) een groot aantal 
middeleeuwse bewoningssporen aangetroffen  
De opgraving van de ROB (de toenmalige Rijksdienst voor Oudheidkundig 
Bodemonderzoek) richtte zich met name op het hier eveneens gelegen 
laat-Romeinse en Merovingische grafveld (500-700 na Chr.), aan de vele 
paalkuilen, afvalkuilen, greppels, een tweetal waterputten en een kelder 
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Pingsdorf aardewerk, tuitpot, datering de Ottoonse tijd (960-1070) 
 
met ingegraven dolium (voorraadvat) uit Elmpt werd tijdens het veldwerk 
minder aandacht besteed. De meeste nederzettingssporen die bij de 
opgraving aan het licht kwamen dateren uit de volle- en late-
middeleeuwen, waaronder enkele vijf- en zespalige roedenbergen 
(opslagplaatsen met in hoogte verstelbaar dak voor hooi of graan)                                                                                                                                      
Na afloop van de opgraving werd in de zomer van 1992 een enorme 
bouwput van ca. 90 bij 75 m. tot een diepte van 2 tot 3 m. uitgegraven ten 
behoeve van de bouw van een nieuw winkelcentrum en een ondergrondse 
parkeergarage. Uit de archeologische waarneming van D. Jansen blijkt dat 
het middeleeuwse nederzettingsterrein zich in oostelijke richting tot ver 
buiten de opgravingsputten van de ROB moet hebben uitgestrekt. In de 
bouwput trof hij in het stuifzand vier concentraties aan met middeleeuwse 
nederzettingssporen en verder een laatmiddeleeuwse beerput en niet 
minder dan 24 middeleeuwse waterputten.  
De waterputten hadden een bekisting van uitgeholde boomstammen met 
een diameter van 70 tot 120 cm. Onder het aardewerk uit de waterputten 
bevinden zich meerdere fragmenten Karolingisch draaischijfaardewerk uit 
Badorf, Waldenberg en Mayen uit de tweede helft van de 8e en eerste helft 
van de 9e eeuw. Echter, een scherf met radstempels van Ubbergens 
aardewerk, met een datering van rond 700, maakt duidelijk dat de 
bewoning ter plaatse mogelijk al terug gaat tot de laat-Merovingische tijd.  
Uit één van de middeleeuwse waterputten komt een vrijwel complete 
tuitpot uit Pingsdorf, waarvan alleen de bodem is afgebroken. Deze grijze 
tot olijfgroene tuitpot met een donkerpaarse beschildering wijst op een vrij 
vroege datering in de Ottoonse tijd (960-1070) 
  
Tussen al die waterputten is de laatmiddeleeuwse beerput eigenlijk een 
vreemde eend in de bijt, alleen al vanwege de datering. De beerput, die uit 
baksteen gemetseld was, had een diameter van ca. 1,50 m en liep nog 50 
cm onder de bodem (ter plaatse 3 m. onder het maaiveld) van de bouwput 
door.  
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Naast een steengoed tuitpot zonder oor, een steengoed drinkbeker en een 
rood gebakken grape(kookpot), spaarzaam bedekt met loodglazuur en één 
worstoor, werden uit de beerput resten van drie groene glazen bekers met 
hoog opgestoken bodem geborgen. Verder zijn er nog stukken schoenleer 
verzameld en twee haarvlechten. Uit gegevens over het formaat van de 
bakstenen, 27 x 13 x 6 à 7 cm, en de inhoud van de put, heeft  men 
kunnen concluderen dat de beerput uit de eerste helft van de 15e eeuw 
dateert (1400-1450, late middeleeuwen). 
 
2 Van Mesolithicum tot Romeinse tijd op De Pas  
De buurtschap De Pas was gelegen op de stuifzandrug van Wijchen met 
aan de noordkant lage heuvels en aan de zuidzijde hoge akkers. Het 
gebied bleek bewoningsresten vanaf het Mesolithicum, midden-Steentijd 
(8000-5000 v. Chr.), tot de Romeinse tijd  (70-280 n. Chr.) te bevatten. 
Eind jaren zestig en begin jaren zeventig ging De Pas voor het grootste 
deel op de schop ten behoeve van zandwinning en dorpsuitbreiding. Deze 
werkzaamheden werden op de voet gevolgd door vrijwilligers in de 
archeologie van de afdeling Nijmegen e.o.  
Onder een 80 cm. dik esdek werd een onderstoven vennetje ontdekt. In dit 
vennetje en in een door vlechtwerk omgeven waterput bleken zich grote 
hoeveelheden aardewerk uit de vroege- en midden-IJzertijd (800-400 
v.Chr.) te bevinden. De waterput werd aangelegd in de vijfde eeuw voor 
Chr., op de overgang van vroege- naar midden-IJzertijd. Deze tijd 
kenmerkt zich door Noord-Franse invloeden in het aardewerk, het 
zogenaamde Marne-aardewerk. In de waterput werden prachtige 
voorbeelden gevonden van Franse imitatie en als topstuk een fragment 
van een armband van peliet, een fijn gelaagd gesteente uit het zuiden van 
Europa. 
 
Ongeveer 200 m. westwaarts gingen in 1970 bewoningsresten uit de 
Bronstijd en Romeinse tijd verloren. Toch kon uit vier afvalkuilen nog  
aardewerk uit voornamelijk de midden-Bronstijd (1800-1100 v. Chr.) 
verzameld worden. Daarboven, netjes gescheiden van de oudere lagen, 
bevond zich de Romeinse laag met aanwijzingen voor een houten huis met 
Romeinse dakpannen. Deze bewoning kon gedateerd worden van het 
einde eerste eeuw tot ver in de derde eeuw na Chr.  Daarnaast kon op drie 
plaatsen in het zand bewoning uit de late-IJzertijd en de vroege Romeinse 
tijd (250 v. Chr. -70 n. Chr.) geconstateerd worden. Op deze plaats werden 
met de metaaldetector vijf zilveren Romeinse denarii gevonden van 
Nerva(1), Hadrianus(2), Faustina(3) en Antoninus(4-5) en een viertal sterk 
gecorrodeerde bronzen munten. Het is helaas onbekend waar de munten 
gebleven zijn. 



 15 

 
 
Romeinse dinarij, gevonden op de Pas 
 
Ook werden er sporen van jagers uit de midden-Steentijd (7100-5000 
v.Chr.) aangetroffen, getuige een aantal vuursteenwerkplaatsen met veel  
vuursteenafval. Echter, het aantal werktuigjes, waaronder enkele 
kenmerkende pijlspitsjes, bleek klein.  
 
3 Zoutvaatjes van Achterloo en De Pas 
In de IJzertijd (800-12 v. Chr.) is er aan de kust op grote schaal zout 
gewonnen, verhandeld en naar het binnenland vervoerd. Dat is af te leiden 
uit een merkwaardig poreus soort aardewerk, dat gemaakt is met 
zoutwaterklei. Dat aardewerk is ook in het Land van Maas en Waal in veel  
IJzertijdnederzettingen voor de dag gekomen, o.a. te Wijchen in Achterloo 
en op de Pas. In de vroege IJzertijd (800-500 v. Chr.) gaat het vooral om 
zoutgootjes, hierin werd het zout verpakt. Twee met zout gevulde gootjes 
werden met de open zijde tegen elkaar, met berkenbast vastgebonden en 
zo verhandeld. De tegenwaarde kan hebben bestaan uit geïmporteerde 
handmaalstenen uit de Eifel. 
 
4 Een versterkte boerderij uit de 16e eeuw te Woezik 
Bij het bouwrijp maken van de nieuwbouwwijk de Saltshof, bleek een 
terrein aan de westkant van de Woezik, ‘het Zand’ genaamd, oude 
fundamenten te bevatten. Uit onderzoek bleek dat het om een versterkte 
boerderij ging. Dat wil zeggen een boerderij met een gracht erachter en 
ervoor een stevig woonhuis met een waterpartij daaromheen. 
Een deel van gebouw lijkt geheel uit mergelblokken te zijn opgetrokken. De 
rest van dit gebouw is opgebouwd uit een enkele laag baksteen met leem 
ertussen. Er binnen bevonden zich een aparte kamer en een gemetselde 
beerput. Uit de beerput kwamen resten van tenminste drie luxe 
drinkglazen, veel pitten van pruimen, zure kersen, druiven en bramen. 
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Verder eierschalen, mosselschelpen en skeletdelen van katten en een 
spitsmuis. Uit de waterpartij rond het woonhuis werden veel fragmenten 
van gebrandschilderd glas gevonden, waaronder het naamplaatje van de 
schenkster met jaartal: ‘Weduwe 1561’. Helaas ontbreekt de naam van de 
persoon. De stijl van de moeilijk te ontcijferen gotische letters is typisch 
renaissance, met veel lijsten en ornamenten. Ook werden nogal wat 
leervondsten gedaan. De gracht (diepe sloot) was kennelijk als afvalplaats 
gebruikt voor botten en gebroken keuken- en tafelgerei, waaronder een 
relatief grote hoeveelheid zeer fraai steengoed met zoutglazuur, het meest 
kannen en kruiken. Een mooi voorbeeld is een steengoed kannetje uit 
Raeren uit de 2e helft van de 16e eeuw met bruingrijs oppervlak en een 
lintoor. Het meest voorkomend is het roodbakkend aardewerk in de vorm 
van grapen (kookpotten), steelpannetjes, kommetjes, pispotten, kannen en 
borden. Het witbakkend materiaal is sterk in de minderheid, maar wordt 
vertegenwoordigd door enkele fraaie stukken uit het Maasland, zoals een 
bord met rode slib en bedekt met geel loodglazuur, ook uit de 2e helft van 
de 16e eeuw. Er zijn geen pijpenkoppen gevonden, zodat de 17e eeuw 
nog niet aangebroken lijkt te zijn. Aan de hand van de vondsten blijkt dat 
de bewoning maar kort geduurd heeft, globaal de 2e helft van de 16e 
eeuw. In elk geval is het versterkte woonhuis dan gebouwd (glas-datum 
1561) en moet het aan het eind van die eeuw weer zijn afgebroken. 
Wellicht ten gevolge van de 80- jarige oorlog, tegelijk met het kasteel van 
Wijchen, om de Spanjaarden niet de gelegenheid te geven zich te 
verschansen. Wie daar gewoond heeft weten we niet, maar getuige het 
vele fraaie steengoedmateriaal was het een voorname heerboer.  
Een kleine 100 meter ten oosten van de boerderij werd later een 
Middeleeuwse afvalkuil ontdekt. Het aardewerk uit deze kuil dateert uit het 
laatste kwart van de 14e eeuw tot halverwege de 15e eeuw, dus ongeveer 
150 jaar ouder dan de boerderij. Wat opvalt is dat het rode aardewerk in 
zeer geringe mate aanwezig is in de afvalkuil. Wit aardewerk ontbreekt 
geheel en ongeveer de helft van het aardewerk bestaat uit steengoed, 
waaronder late Jacobakannen. De andere helft is grijs aardewerk, 
voornamelijk bestaande uit kommen met verschillende randtypen. 
 
5 Een crematiegraf uit de IJzertijd aan de Holenbergseweg, Woezik  
Aan het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw deden vrijwilligers 
in de archeologie in Wijchen en Overasselt vondsten waarmee ze niet 
goed raad wisten. Vooral de kleine bronzen stripjes met pengat-verbinding 
vormden een raadsel. Wat stelden ze voor? Waar werden ze voor 
gebruikt? Vondsten in een IJzertijd-grafveld in de Waalsprong lijken hierin 
meer duidelijkheid te bieden. In Nijmegen-Lent is namelijk een grafveld 
onderzocht dat naast kuilen met crematieresten ook onverbrande skeletten 
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bevatte. Een van de doden droeg drie bronzen sieraden: twee vlechtringen 
en een oorring, die met een haakje in het oor lijkt te zijn bevestigd. Het 
skelet blijkt uit de 5e eeuw voor Chr. te stammen. In september 1970 
werden bij de ontzanding van de Zandberg te Overasselt twee 
crematiegraven gevonden, met fragmenten van zulke oorringen.  
Met deze twee vondsten kunnen we een derde, uit september 1972, in 
verband brengen. Aan de Holenbergseweg, achter de toenmalige ViVo-
levensmiddelenzaak, deed Hent Jansen, een interessante ontdekking bij 
het schaven van een talud. In een grote zwarte vlek zaten gecremeerde 
botjes. Deze zijn later onderzocht en de resultaten komen overeen met die 
van Overasselt. Het gaat hier om een individu tussen de 20 en 40 jaar, 
waarschijnlijk een man. Bovenin de zwarte vlek bevonden zich een rechtop 
staande schaal, een klein potje en verder een bijna verbrande, 
onversierde, ovale, bronzen armband en een ijzeren kropnaald, om een 
mantel te kunnen sluiten. Maar er waren in het graf ook tien delen van 
verbrande bronzen stripjes aanwezig, waaronder enkele met pin-gat-
voorziening. De fragmenten zijn vergelijkbaar met die uit Overasselt. 
Vermoedelijk hebben we ook hier te maken met twee oorringen. Uit 
onderzoek blijkt dus dat de graven uit Wijchen en Overasselt stammen uit 
dezelfde periode, rond 500 voor Chr. 
 
6 Keltische glazen armbanden uit Wijchen 
Op veel plaatsen werden bij de aanleg van nieuwbouwwijken fragmenten 
van Keltische glazen armbanden gevonden, o.a. op De Pas, Achterloo, 
Woezik, De Woord, Passerot, Kruisberg, Wijchen Hoog (Aalsburg), 
Hoogbroek en Kerkeveld. Dergelijke armbanden komen overal in Europa 
voor en zijn gemaakt in de laatste twee eeuwen voor onze jaartelling.  Ze 
waren een belangrijk handelsproduct in de IJzertijd. Omdat de oorsprong 
van deze armbanden in Midden-Europa ligt, worden ze tot het Keltisch 
cultuurgoed gerekend. Dit felgekleurde glas in de hoofdkleuren kobaltblauw 
en mangaanpaars, vallen tussen het tamelijk grauwe aardewerk uit de late-
IJzertijd  (250-12v. Chr.) sterk op. In Nederland is de vormenrijkdom niet 
groot. De fragmenten van de glazen armbanden variëren van eenvoudig 
éénribbig, D-profiel, tot een profiel met zeven ribben, hier en daar versierd 
met een gele draad van glaspasta in een zigzag patroon.    
 
Wijchen ligt in het oostelijk rivierengebied dat in de late-IJzertijd 
dichtbevolkt was. Tijdens ontzandingen en nieuwbouw zijn er veel 
fragmenten van deze Keltische glazen armbanden en - kralen gevonden en 
verzameld door Hent Jansen uit Wijchen. Hij bezat met meer dan 3000 
stukken de grootste collectie van West-Europa (nu in het bezit van 
Museum Het Valkhof te Nijmegen) 
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7 Een afvalkuil uit de midden-IJzertijd op Abersland  
De locatie van de afvalkuil ligt op de hoek van de Balgoijse weg en de 
Zuiderdreef. Op het terrein staan twee gebouwen. Het grootste is in 
gebruik als woning met praktijkruimte, het kleinere wordt gebruikt als 
schapenstal. Het omliggende terrein is in gebruik als tuin, parkeerplaats en 
schapenweide. Het terrein bij de praktijkruimte ligt op een rivierduin. Uit 
archeologisch oogpunt vormt de overgang van een rivierduin naar een 
rivier een zeer interessante locatie. Rivierduinen zijn van oudsher een 
vestigingsplaats geweest voor mensen vanwege de hogere ligging in het 
landschap. Daarnaast is, door de aanwezigheid van stromend, drinkbaar 
water in de geul bij het rivierduin de kans groot, dat er op het terrein 
bewoningssporen zijn te vinden. Al in 1977 waren bij veldverkenningen, 
uitgevoerd door Wijchense leden van de archeologische werkgroep 
Nijmegen en omgeving, verscheidene vondsten gedaan daterend van de 
midden-Steentijd (8000-5000 v. Chr.) tot de late-Middeleeuwen. In maart 
1986 werd, bij de aanleg van een rioolsleuf in de tuin bij de praktijkruimte, 
het werk wederom door een aantal Wijchense vrijwilligers in de archeologie 
nauwlettend gevolgd. In de rioolsleuf tekende zich een grote donkere vlek 
af in het gele zand. Onderzoek ter plekke maakte al snel duidelijk dat het 
om een bijzondere vondst ging, een afvalkuil uit de overgang van de 
laatste fase van de midden-IJzertijd, circa 300 voor Chr. Bijzonder omdat 
afvalkuilen met aardewerk uit specifiek de midden-IJzertijd tot nu toe 
weinig gevonden zijn. Vaak zit er namelijk ook afval bij uit de vroege- of 
late-IJzertijd. Tot het aardewerk behoren besmeten potten en kommen, 
glad gepolijste potten en potten die versierd zijn met ronde indrukken. 
Polijsten en versieren doet men voordat de pot gebakken wordt. Bij het 
polijsten wordt het oppervlak van de leerharde pot met een gladde steen 
zodanig bewerkt dat deze prachtig gaat glimmen. Bij het versieren kan men 
alle allerlei werktuigen gebruiken, stokjes, kammetjes, botjes, maar ook de 
vingers en nagels. Ronde indrukken kunnen gemaakt worden met een 
holle (riet)stengel of met een hol rond stuk bot. 
 
8 De Valendries een archeologisch eldorado 
Een groot deel van de bijzondere prehistorische collectie van Museum 
Kasteel Wijchen hebben we te danken aan  de in 1952 overleden heer 
F.G.J. Bloemen. Deze Wijchense kousenfabrikant, die zeer geïnteresseerd 
was in het verleden, wist dat er al heel lang bij de Valendriese heuvels, 
tijdens het rooien en aanplanten van bossen ten behoeve van de 
Staatsmijnen in Limburg, scherven en urnen (potten met crematieresten) 
tevoorschijn kwamen. Er werden zoveel potten en scherven gevonden dat 
men er paden mee kon verharden. Zo herinnert nog steeds de 
Urnenveldweg ons hieraan. Vooral in de jaren van de vorige eeuw, tijdens 
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de economische crisis, kocht Bloemen door middel van kousen- of 
sigarettentransacties de gevonden archeologische stukken op. Met 
prikstokken werden vanaf dat moment de heuvels afgetast naar 
‘erdmennekespötjes’, zoals de urnen in de volksmond genoemd werden. 
Het graven naar urnen was zo’n populaire bezigheid in die tijd in Wijchen 
dat zelfs de carnavalsvereniging zijn naam eraan verbonden heeft, 
namelijk ; ‘de Urnegravers’.  
                               
9. Een prehistorisch- en Romeins grafveld op Alverna 
Evenals bij de Valendries werden op Alverna, in de dertiger jaren van de 
vorige eeuw ter bestrijding van de werkeloosheid, bomen geplant en 
gerooid ten behoeve van de Staatsmijnen. Ook hier werd door 
‘pottenprikkers’ de bodem onderzocht. Eén van hen, Toon van Dreumel 
werd zelfs vrijgesteld van werkverschaffing en officieel aangesteld als 
‘graver van de Oudheidskamer der Gemeente Wijchen’. Daarmee was de 
eerste ‘dorpsarcheoloog’ een feit. Samen met Frans Bloemen werden, 
tegenover het oude Franciscanen klooster, de stuifzandheuvels 
onderzocht. Bij dit onderzoek kwam zowel een prehistorisch- als een 
Romeins grafveld  aan het daglicht. In totaal werden ca. 70 graven ontdekt 
waaronder zo ’n 40 Romeinse. 
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ENGELEN IN EEN HEL :  
‘Rechtvaardigen onder de volkeren’ in Wijchen 
Roy Stoots, bewerking Nic Bakker 
 
“Ik geef hun in mijn tempel en binnen mijn muren een gedenkteken en een 
naam. Ik geef hun een eeuwige naam. Een naam die onvergankelijk is.” 
(Jesaja, hoofdstuk 56, vers 5). 
 
Yad Vashem en de Rechtvaardigen 
Op 23 augustus 1953 neemt het parlement van Israël (de Knesset,  
Hebreeuws voor vergadering of samenkomst) de ‘Yad Vashem-wet’ aan. 
Deze wet heeft tot doel de herinnering aan de holocaust levend te houden, 
maar naast het herdenken van de vermoorde levens moet deze wet er ook 
voor zorgen dat de heldhaftigheid van Joodse soldaten en verzetsstrijders 
in de herinnering blijft bestaan. Yad Vashem – wat ‘Rechtvaardigen onder 
de Volkeren’ betekent – is naast een herdenkingscentrum ook een bekend 
documentatiecentrum met veel informatie over de holocaust. Daarnaast 
kent Yad Vashem ook een educatief centrum en een museum.  
Bij het grote publiek is Yad Vashem echter meer bekend als het instituut 
dat soldaten en verzetsstrijders eert. De titel ‘Rechtvaardigen onder de 
Volkeren’ is ontleend aan Jesaja 56:5. Als ‘Rechtvaardigen’ gelden zij die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven, en vaak dat 
van hun huisgenoten, Joodse medemensen hebben geholpen. Er zijn 
wereldwijd circa 25.000 onderscheidingen uitgereikt, waarvan er 5204 voor 
Nederlanders waren. Saillant detail is dat er ook twee onderscheidingen  
werden uitgedeeld aan in Nederland woonachtige Indonesiërs. Bekende 
namen met een onderscheiding zijn: Oskar Schindler, Raoul Wallenberg, 
Frits Phillips en Miep Gies.  
 

Yad Vashem onderscheiding 
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Yad Vashem in Wijchen 
Ook in Wijchen zijn enkele onderscheidingen uitgereikt aan mensen die in 
de oorlog joden hebben geholpen om vervolging te ontlopen. Het echtpaar 
Hendrikus (Hent) van Gemert en Louisa (Lies) van Gemert-De Bruijn 
behoort daartoe. Zij namen een Joods jongetje in huis: Henri Hartog 
Themans, werd op 3 augustus 1938 geboren in Amsterdam. Zijn vader, 
David, was tijdens de oorlog werkzaam bij de Joodsche Raad en hierdoor 
was het gezin betrekkelijk veilig en door de bevoorrechte positie van de 
vader vrijgesteld van deportatie. Toen het David duidelijk werd dat er wel 
eens een einde zou kunnen komen aan dat voorrecht, omdat de 
maatregelen tegen de Joden strenger werden in Amsterdam, nam hij 
contact op met het ondergrondse verzet, want hij wilde tijdig een veilige 
onderduikplaats voor hem en zijn gezin vinden. Op 15 februari 1943 werd 
Henri opgehaald op het Centraal Station in Amsterdam. Aanvankelijk kwam 
hij in Arnhem terecht, maar Henri’s beschermster kwam al snel in 
aanraking met het echtpaar Van Gemert uit Wijchen. Toen hun werd 
gevraagd of ze een Joods jongetje wilden verbergen, hoefden de Van 
Gemerts niet lang te twijfelen. Henri zou bij hen kunnen blijven onder de 
schuilnaam Hans Verschuur. Niemand kende de waarheid, alleen hun 
priester. Henri werd aan anderen voorgesteld als een kind uit Rotterdam 
dat de bombardementen had overleefd en na evacuatie naar Wijchen was 
gekomen. Hendrikus en Louisa bewoonden een afgelegen boerderij zonder 
elektriciteit en stromend water, maar met voldoende voedsel, dat deels 
door henzelf verbouwd werd. Doordat ze meer produceerden dan ze nodig 
hadden, werden de producten ook wel eens te koop aangeboden. Door die 
verkoop kwamen er regelmatig mensen aan de deur en dan moest Henri 
extra voorzichtig zijn. De Van Gemerts hadden hem daarom bepaalde 
codes geleerd. Bijvoorbeeld deze: een klap tegen zijn been betekende dat 
hij zijn mond dicht moest houden. Hent en Lies van Gemert waren 
overtuigd rooms-katholiek, maar ze hebben Henri er nooit toe aangezet om 
zijn eerste communie te doen noch getracht hem te winnen voor de 
christelijke leer. Henri is bij de Van Gemerts gebleven tot na de bevrijding 
in mei 1945. In juni kon zijn vader hem komen ophalen, maar hij koos 
ervoor om nog een tijdje bij de Van Gemerts – die hij paps en mams 
noemde – te blijven wonen, zodat de overgang minder traumatisch zou 
zijn. Zijn ouders zochten hem regelmatig op tot oktober 1945, het moment 
dat Henri weer bij zijn ouders ging wonen. Henri Themans heeft altijd nauw 
contact gehouden met zijn stiefouders uit de bezettingstijd. Op 19 maart 
1985 werden Hendrikus Petrus van Gemert en zijn vrouw Louisa Antonia 
van Gemert - de Bruijn door Yad Vashem erkend als Rechtvaardigen onder 
de Volkeren. 
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Het was rond Pasen 1944 dat een man aanklopte bij het koetshuis, naast 
het kasteel in Wijchen. Antonius Van der Putten, de heer des huizes, deed 
open. Een paar dagen eerder had het verzet met hem overlegd of hij 
eventueel mensen zou kunnen opnemen in zijn huis. Van der Putten had 
hier afwijzend op gereageerd, ‘tenzij het een kwestie van leven of dood zou 
zijn’. Nu stond er een man voor de deur met een Joods jongetje, Willem 
van der Sluijs, aan de hand.  Toen Willem daar bij de Van der Puttens voor 
de deur stond, was het voor het hoofd van het gezin duidelijk dat het hier 
inderdaad om een kwestie van leven of dood ging. Voor het jongetje was 
een veiliger onderkomen dan zijn ouders hem op dat moment konden 
bieden, noodzakelijk. Het gezin Van der Putten bestond echter al uit tien 
kinderen en een elfde was op komst. Veertien monden voeden was een 
hele opgave in oorlogstijd, maar de familie Van der Putten stemde toe. Net 
zoals het echtpaar Van Gemert was de familie Van der Putten een 
overtuigd katholiek gezin. Willem werd aan vrienden en familie voorgesteld 
als een vriend uit de Randstad die moest aansterken in Wijchen vanwege 
het daar heersende voedseltekort. Toen Wijchen in september 1944 werd 
bevrijd, hoorde Willem eerst enkele weken niets van zijn ouders. Wel werd 
langzaam duidelijker wat er met de Joden was gebeurd en dat maakte 
Willem bang. Hij zei toen tegen meneer Van der Putten: ‘Ik wil ook wel 
katholiek worden hoor’. Waarop Van der Putten antwoordde: ‘Nou Wim, we 
zullen eerst maar eens afwachten of je ouders nog leven en dan kan het 
nóg altijd. Is het niet zo, dan blijf je gewoon hier en dan ben je gewoon mijn 
eigen zoon, maar dat wil ook zeggen dat jij joods blijft en niet katholiek 
moet worden’. Enkele dagen later, als het gezin een spelletje zit te doen  
aan de keukentafel loopt er een man voor het raam langs. Het bleek de 
vader van Willem te zijn. Met deze hereniging kwam er ook voor Willem 
een einde aan de oorlog. De kleine Willem werd lid van het gezin Van der 
Putten en overleefde de oorlog dankzij hun hulp. In 2009 kreeg het 
echtpaar Van der Putten postuum de Yad Vashem onderscheiding en 
daarmee de titel ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’. 
 
Tijdens de tentoonstelling ‘Van Tienakker tot de Oversteek’ (juli 2014 tot 
maart 2015) is de Yad Vashem penning, behorend bij de onderscheiding 
van het echtpaar Van der Putten, tentoongesteld in Museum Kasteel 
Wijchen. Nu de familie besloten heeft de onderscheiding aan het museum 
te schenken, heeft het museum een object in bezit gekregen  dat symbool 
staat voor het tegenwicht bieden aan de bekendste, welhaast industriële  
genocide uit onze geschiedenis. Een volkerenmoord die 70 jaar na dato 
nog steeds geldt als een belangrijk moreel ijkpunt in de Europese 
samenleving.  
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Niet minder van belang lijkt ons ook de betekenis die deze onderscheiding 
heeft voor Wijchen. De verhalen van de Van Gemerts en Van der Puttens 
zijn een blijvende herinnering voor Wijchenaren aan de bezettingsperiode. 
Een periode die in de historiografie veelal werd weergegeven als ‘vijf jaren 
van helden en verraders’. Chris van der Heijden en Bart van der Boom 
hebben in de afgelopen jaren echter laten zien dat dit niet het geval is 
geweest. Chris van der Heijden laat met zijn ‘Grijs Verleden’ zien dat de 
bezetting veel minder zwart/wit is geweest dan zoals door Lou de Jong en 
Presser is neergezet. Van der Boom geeft met zijn ‘Wij weten niets van 
hun lot’ daarnaast duidelijk inzicht in de houding ten overstaan van de 
Joodse Nederlanders. Met diezelfde historiografie in gedachten zijn de 
verhalen van de families Van Gemert en Van der Putten een waardevolle 
aanvulling op het cultureel geheugen van deze streek. Des te meer omdat 
het niet om de bekende grote verhalen in deze omgeving gaat, zoals het 
bombardement op Nijmegen en Operation Market Garden. Nee, deze 
verhalen gaan over een groep mensen waarvan Wijchen er voor de oorlog 
bijna geen had: Joden.  Een mooie conclusie, die in een periode van 
groeiende xenofobie en verharde tegenstellingen hoop geeft voor de 
toekomst. 
 
Drs. Roy Stoots (Wijchen, 1989) is historicus en studeerde af op 
‘Vertrouwen werd nog nooit zo beschaamd; de rol van de Nijmeegse politie 
in de uitvoering van het anti-Joodse beleid 1940-1944’ (Nijmegen 2014). 
Daarnaast werkte hij als stagiair mee aan de tentoonstelling Van Tienakker 
tot de Oversteek en de expositie ‘Thuis! 150 jaar wonen in Wijchen en haar 
kernen’. 
 
Gebruikte bronnen:  

1. Jozeph Michman en Bert Jan Flim, Rechtvaardigen onder de Volkeren; 
Nederlanders met een Yad Vashem onderscheiding voor hulp aan Joden 
(Amsterdam/Antwerpen 2005). 

2. Bart van der Boom, Wij weten niets van hun lot; Gewone Nederlanders en 
de Holocaust (Amsterdam 2012). 

3. Chris van der Heijden, Grijs verleden. Nederland en de Tweede 
Wereldoorlog (Amsterdam 2001). 

4. Johan Blom, ‘In de ban van goed en fout? Wetenschappelijke 
geschiedschrijving over de bezettingstijd in Nederland’, in: Johan C.H. 
Blom, Crisis, bezetting en herstel. Tien studies over Nederland 1930-1950 
(Rotterdam/Den Haag 1989) 102-120. 

5. Lou de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 
(Amsterdam 1969-1994). 

6. Dracht, I. en Stoots, R., Transcriptie van interview met G.E.A.A. 
Brekelmans - van der Putten (Uithoorn 2014). 
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Sprokkels 
 
NIJMEGEN - Archeologen van Nijmegen zijn gestart met een opgraving 
onder aan de Valkhofheuvel. Reden voor de opgraving is de bouw van De 
Bastei, het nieuwe centrum voor natuur en cultuurhistorie. Het Valkhof is 
een belangrijke historische plek met restanten uit de middeleeuwen zoals 
de Sint Nicolaaskapel en de Barbarossaruïne. Vlakbij zijn ook Romeinse 
overblijfselen gevonden, onder andere van de Nijmeegse godenpijler. 
Archeologen verwachten daarom bij de heuvel nieuwe belangrijke 
vondsten. Op deze plek kunnen resten tevoorschijn komen uit de 
Romeinse tijd tot en met het midden van de vorige eeuw. Ook in de 
Stratemakerstoren wordt een stuk vrij gelegd, waarin funderingen van 
stadsmuren en torens uit de 13e en 16e eeuw tevoorschijn kunnen komen. 
De Gelderlander 14 september 2015 
 
WIJCHEN – 1 Bij opgravingen in het Oostflank-gebied in Wijchen zijn 2 
nederzettingen uit de steentijd en een gehucht uit de middeleeuwen 
gevonden. De opgravingen vinden plaats omdat er binnenkort wordt 
gebouwd. De oudste nederzetting, uit de middensteentijd, dateert van 
8.000 voor Christus. Uit deze periode zijn onder meer een pijlpunt en 
vuursteen gevonden. Van een nederzetting uit de nieuwe steentijd 
(neolithicum, rond 3.000 jaar voor Christus) zijn paalsporen van een 
woning gevonden. Van het middeleeuwse gehucht zijn sporen van 
verschillende huizen gevonden. Bijzonder hierbij is dat er ook ijzeroventjes 
zijn gevonden, wat duidt op ijzerproductie. Tot nu toe was uit die periode 
alleen ijzerproductie bekend op de Veluwe.  
 
WIJCHEN - 2 Eveneens uit de nieuwe steentijd (3000-2600 voor Christus) 
is een compleet en onaangetast ven gevonden. De vondst is uniek voor 
Nederland. Het ven bevat geen water meer, maar is door de verkleuring 
van de grond nog duidelijk zichtbaar. Waarschijnlijk is het gebruikt als 
stortplaats van afval. Erin zijn enorm veel scherven van aardewerk 
gevonden. Zelfs zo veel, dat ze waarschijnlijk gebruikt kunnen worden om 
aardewerkvondsten, ook op andere plekken, beter te dateren. Op de site 
zijn ook sporen uit de middensteentijd (± 8000 voor Christus) en uit de 
middeleeuwen gevonden.   
De Gelderlander 15 en 16 oktober 
 
WIJCHEN - De karakteristieke treurbeuk naast het Kasteel, is in slechte 
conditie. Bodem onderzoekers schatten dat over 10 à 15 jaar het met hem 
gedaan is. De treurbeuk (eigenlijk zijn het er 3, die samen één geheel 
vormen) is 150 jaar oud. Hij kampt met verschillende problemen. Er zitten 
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rotte plekken in, hij heeft last van zonnebrand (beuken kunnen slecht tegen 
direct zonlicht) en de ondergrond is niet goed. Afgelopen augustus brak er 
een zware tak af. De gemeente neemt voor zo’n 8.000 euro maatregelen, 
zodat het leven van de boom nog 10 tot 15 jaar gerekt kan worden. De 
bodem wordt verbeterd, de dikke takken worden ingepakt in jute om ze 
tegen het zonlicht te beschermen en de kruin wordt uitgedund.    
De Gelderlander 17 oktober 2015 
 
‘S-HERTOGENBOSCH - Een anonieme tekening ‘Hellelandschap’ is door 
de experts van het Bosch Research and Conservation Project (BRCP) 
herkend als authentiek werk van Jheronimus Bosch. De tekening is altijd in 
privé bezit geweest en zal voor het eerst publiekelijk te zien zijn tijdens de 
overzichtstentoonstelling ‘Jheronimus Bosch - Visioenen van een genie’. 
Een hellelandschap is een visueel schouwspel dat we boschiaans zijn 
gaan noemen en ook tegenkomen in Bosch’ schilderijen met helle scenes, 
zoals de Tuin der Lusten en de Laatste Oordeeltriptieken. Het Bosch 
Research and Conservation Project (BRCP) is een internationaal 
kunsthistorisch onderzoek, opgezet door de Stichting Jheronimus Bosch 
500, Het Noordbrabants Museum en de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Een team van internationale deskundigen heeft in de afgelopen zes jaar 
vrijwel het gehele oeuvre van de meester Bosch wereldwijd intensief en 
systematisch onderzocht en gedocumenteerd met behulp van de nieuwste 
technieken. De nauwe samenwerking met vele musea bleek zeer 
bevorderlijk voor de realisatie van de tentoonstelling in Het Noordbrabants 
Museum. Publicatie van de resultaten van het BRCP maken deel uit van de 
tentoonstelling in ’s Hertogenbosch 
 
AMSTERDAM – De documentaire ‘Jheronimus Bosch, geraakt door de 
duivel’, de volledig aan het BRCP gewijde documentaire, die op 20 
november op IDFA in première is gegaan, verhaalt o.m. over de ontdekking 
en de toeschrijving van de tekening aan Jheronimus Bosch. In deze 
documentaire wordt ook getoond hoe de betrokken experts op basis van 
hun onderzoek tot soms verrassende inzichten komen ten aanzien van de 
schilderijen die bekend staan als werk van Jheronimus Bosch, zijn 
werkplaats of anonieme navolgers. Zo concluderen zij bijvoorbeeld dat de 
beroemde Kruisdraging in Gent door een fenomenaal kunstenaar is 
geschilderd, waarschijnlijk uit de omgeving van Bosch, maar van wie we de 
naam helaas niet meer kennen. De volledige uitkomsten worden in januari 
2016 gepubliceerd en toegankelijk gemaakt in een gebruiksvriendelijke 
website waarop alle BRCP-documentatie te zien zal zijn. 
31 oktober 2015 
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Musea 
  
Gelders Archeologisch Centrum  
Museum Kamstraat 45, Nijmegen,  
Kunst van het vuur, productie van keramiek in Romeins Nijmegen  
Voor het eerst wordt een overzicht van de producten uit de Romeinse 
potten- en pannenbakkerijen van Nijmegen getoond. Dankzij bruiklenen 
van diverse instellingen, waaronder het Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden, kunnen topstukken, zoals een mal voor een Jupiterkop, worden 
gepresenteerd. In de eerste eeuw na Christus produceerden de soldaten 
van het 10 legioen aardewerk voor eigen gebruik en veel bouwmateriaal 
voor de bouw van het legioenskamp op de Hunerberg. In de tweede en 
derde eeuw was dé centrale productieplaats van tegels en dakpannen voor 
de Romeinse kampen(castella) langs de limes van de provincie Neder-
Germanië gevestigd op de De Holdeurn bij Berg en Dal  
Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 13.00-17.00 uur. En op 
aanvraag 
 
Gallo-Romeins Museum 
Kielenstraat 15, Tongeren, België 
Gladiatoren - Helden van het Colosseum – t/m 3 april 2016 
Het Gallo-Romeins Museum neemt je mee het Rome uit de Romeinse tijd. 
Het komt tot leven, dankzij het decor dat de eeuwenoude objecten alle 
recht aandoet. Te zien zijn authentieke wapens, spectaculaire helmen en 
beenstukken, grafstenen, godenbeeldjes, muurschilderingen en graffiti. 
Een topcollectie met absolute topstukken uit tal van musea uit heel Europa, 
in samenwerking met het Colosseum van Rome.  
 
Noordbrabants Museum 
Verwerstraat 41, ‘s Hertogenbosch 
Jheronimus Bosch, Visioenen van een genie - 13 februari t/m 8 mei 2016 
Deze overzichtstentoonstelling van Jheronimus Bosch, die leefde van ca. 
1450 tot 1516 in ’s Hertogenbosch, is gebaseerd op het omvangrijkste en 
wereldwijde onderzoek dat naar het relatief kleine oeuvre van Bosch is 
gedaan. Nooit eerder keerden zoveel werken van Bosch terug naar de stad 
waar ze ooit gemaakt zijn. Ter voorbereiding op de expositie is een groot 
aantal schilderijen gerestaureerd naar aanleiding van het onderzoek van 
het Bosch Research and Conservation Project, met onder meer subsidie 
van de Getty Foundation (Panel Paintings Initiative). Zo'n 70 kunstwerken 
tonen de context van deze middeleeuwse kunst uit de 15de en 16de eeuw. 
Online kaartverkoop via tickets.hnbm.nl. Voor de tentoonstelling gelden 
zogenaamde ‘time slots’. 
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                   Fragment van Romeins beeldhouwwerk op een grafsteen, 
                       Andromeda, museum Het Valkhof (foto M.H. de Kleijn) 
 
 
 
Museum Kasteel Wijchen  Kasteellaan 9 Wijchen 
Postbus 189 6600 Ad   tel. 024 6424744 
contact@museumwijchen,nl  www.museumwijchen.nlOpen wo t/m 
zon. 13 00 uur t/m 17 00 uur en op afspraak 
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        Aanbidding van de wijzen, in de trant van Jeroen Bosch (ca 1542).  
        Noordbrabants  Museum 
 
 
Veel Vrienden hebben hun e-mail adres  al doorgegeven, maar we zijn 
op zoek naar meer. Heeft u het nog niet gedaan geef dan vandaag nog 
uw e-mail adres door. U ontvangt dan ook de digitale Nieuwsbrief van 
het museum en de st. Vrienden.   Aanmelden: m.zikking@zonnet.nl, 
nel.goebertus@gmail.com, nic_bakker@kpnmail.nl  
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