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COLOFON 
 
Vrienden Museum Kasteel Wijchen 
Stichting Frans Bloemen. 
Zet zich in voor het toegankelijk 
maken van de hedendaagse 
beeldende kunst en de geschiedenis 
van Wijchen. 
Vrienden MKW@gmail.com 
 
Vriendenbijdrage: 
Individueel €10.00 
Gezin        € 15.00 
ING bank  NL 05 INGB 0008126978 
 
Het lidmaatschap geeft recht op: 
- gratis toegang tot het museum 

kasteel Wijchen  
- 4 keer per jaar de Nieuwsbrief 
- gratis bezoek aan 

lezingen/excursies 
 
Ledenadministratie: 
Secretariaat  Vrienden Museum 
Kasteel Wijchen postbus 221 
6600 AE Wijchen. 
E. mail adres:  m.zikking@zonnet.nl 
Voor opgave nieuwe vrienden en 
adreswijzigingen. 
Opzeggingen dienen voor 1 
december te worden doorgegeven. 
 
Redactie Nieuwsbrief: 
Mariëtte Zikking  tel. 024 6414984 
Nelly Goebertus  tel. 024 6413180 
Nic Bakker          tel. 024 6420190 
 
Vormgeving MariëtteZikking 
Eindredactie Nelly Goebertus 
Druk All-Print, Fred Vermaat, 
Veenhof  1507, tel. 6421061 
6604 AW, Wijchen 

 
 
Kopij 
Kan per E-mail naar de redactie 
worden gestuurd of per post. 
 
E-mail adressen: 
nel.goebertus@gmail.com 
m.zikking@zonnet .nl 
 
Redactieadres: 
Veenhof 13-03 
6604 AT   Wijchen 
 
Verantwoording 
De verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van een geplaatst artikel 
berust bij de auteur. De redactie 
behoudt zich het recht voor een 
artikel te weigeren, een artikel te 
wijzigen of te bekorten, zolang dit het 
artikel niet inhoudelijk aantast. 
  
Aan de Nieuwsbrief werkten mee: 
Wim Kattenberg, Nic Bakker, Nelly 
Goebertus, Ben Teubner, 
Frank Goezinne, Piet van 
Steekelenburg, Mariëtte Zikking 
 
Met dank aan, 
Diegenen, die in wat voor vorm dan 
ook, een bijdrage geleverd hebben 
aan de totstandkoming en 
verspreiding van deze Nieuwsbrief 
 
Bij de voorplaat: 
De Tuun in bloei, juni 2015 
 
Bij de achterplaat: 
Archeologie en kettingzaagkunst, 
Roel van Wijlick 
 

fred@allprint-wijchen.nl 
www.allprint-wijchen.nl 
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Redactioneel 
Nic Bakker 
 
Als deze editie van de Nieuwsbrief u bereikt, is het zomer. Of het nu de 
meteorologische zomer betreft, de klimatologische of de gevoelsmatige: 
dat zal menigeen worst zijn. Het gaat ons toch vooral om dingen als mooi 
weer, lekkere temperaturen en lang licht? Mensen veranderen nogal sterk 
zodra ze het gevoel krijgen dat de zomer in de lucht hangt; alles ziet er dan 
ook ineens anders uit, de kleuren in de natuur niet het minst. In onze Tuun 
is dat goed te zien. In dit nummer vindt u ook een bijdrage die gewijd is aan 
een bezoekje aan de Tuun, de museumtuin wel te verstaan. Verder bevat 
deze editie informatie over onderwerpen die halverwege het jaar 2015 
nuttig kan zijn om te weten. Zo kijken we alvast even vooruit naar de 
komende expositie in Museum Kasteel Wijchen, in de herfst; men is al 
volop doende met de voorbereidingen om in september de deuren te 
kunnen openen voor de tentoonstelling ‘Thuis, 150 jaar wonen in Wijchen’. 
U hebt in de lokale pers ongetwijfeld al enkele malen een oproep gelezen 
om bijdragen aan deze expositie aan te leveren.  
Er zijn dit keer twee artikelen die betrekking hebben op het thema 
archeologie. Zo richten we onze aandacht op de twee meest recente 
jaarverslagen van de Archeologische Werkgroep Nijmegen e.o. (AWN). 
Ook wordt verteld wat er allemaal gebeurt vóór, tijdens en na het vinden 
van een bijzonder archeologische voorwerp. Ook een historisch onderwerp 
treft u in deze Nieuwsbrief aan, in de vorm van een artikel van dhr. 
Goezinne over de plaatsnaam Wijchen. 
Uiteraard bevat deze editie ook de gebruikelijke rubrieken zoals ‘Van de 
Bestuurstafel’, ‘Sprokkels’, ‘Activiteiten’, ‘Prikbord’ en ‘Musea’. 
Rest me u te wijzen op een tweetal onderwerpen die enige toelichting 
behoeven. Dat is in de eerste plaats het overlijden van Jacques Rommens. 
Namens het Bestuur, de Redactie van de Vrienden en de werkgroep Tuun, 
worden zijn grote verdiensten voor het Museum en de Vrienden 
gememoreerd. Een ander thema waarvoor we graag uw aandacht vragen, 
betreft het voornemen van de Museumorganisatie en de Vriendenstichting 
om de onderlinge samenwerking te intensiveren, vooral omdat dit een 
klassieke ‘win-win situatie’ kan opleveren. De veranderingen waarmee dit 
gepaard zal gaan, komen aan bod in een speciaal artikel. U vindt het onder 
de naam ‘Belangrijike Oproep!’. Wij vragen uw medewerking, in het besef 
dat we daarmee meer en betere kwaliteit kunnen leveren aan de leden van 
onze Stichting. Namens de redactieleden wens ik u graag een mooie 
zomer  en een fijne vakantietijd toe. 
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Van de Bestuurstafel 
Wim Kattenberg 
 
In deze ‘Van de Bestuurstafel’ ga ik in op het voornemen om het wat betreft 
de Nieuwsbrief anders te gaan doen. In essentie heeft het te maken met 
onze wens om voor de informatievoorziening – zowel inhoudelijk als 
zakelijk – tot een betere afstemming met het Museum te komen. Dit zal 
naar ons idee ook tot gevolg hebben dat de Vriendenstichting een grotere 
bekendheid krijgt. In de kern komt het neer op het gescheiden aanbieden 
van de inhoudelijke en zakelijke informatie.  
   
a) Wat de inhoudelijke informatie betreft, willen we het Museum erin 
ondersteunen dat er bij de twee grote exposities per jaar een wat rijker 
uitgevoerde publicatie of katern kan worden uitgegeven. Het Museum èn 
de Vrienden dragen daaraan bij. De gezamenlijke uitgaven, voorzien van 
beider logo’s, kunnen op verschillende locaties aangeboden worden. 
b) Bij de zakelijke informatie gaat het om mededelingen en activiteiten 
rond het Museum en de Vrienden. We willen daarbij meegaan in de opzet 
van het Museum om deze informatie digitaal aan te bieden. Het bestand 
van de Vrienden wordt daarin meegenomen. Het voordeel hiervan is dat er 
op deze wijze doorverwezen kan worden naar de website van het Museum, 
waar dan ook informatie over de Vrienden wordt gegeven. Een ander 
voordeel is dat er 2 keer per jaar ‘fysieke’ verspreiding hoeft plaats te 
vinden, namelijk alleen de uitgaven rond de twee exposities. De overige 
informatievoorziening gebeurt eveneens 2 keer per jaar maar in principe 
digitaal, maar op papier voor degenen die niet per e-mail bereikbaar zijn. 
 
Probleem: We weten niet of alle Vrienden bereikbaar zijn per e-mail! Wat 
we in elk geval bij voorbaat wèl willen garanderen, is dat diegenen die niet 
per e-mail bereikbaar’ zijn, op de klassieke manier geïnformeerd blijven 
worden (bijvoorbeeld via een verkleinde Nieuwsbrief of bulletin).  
Reageren: Vanwege de benodigde voorbereidingen willen we jullie vragen 
nu al te reageren: geef ons s.v.p. uw e-mail adres door. Dit kan digitaal, 
telefonisch of per post (zie ook de ‘Oproep’ op de volgende pagina).     
Voortgang: In september a.s. komt bij de nieuwe expositie ‘Thuis: 150 jaar 
wonen in Wijchen’ een eerste publicatie uit. We kunnen dan zien wat dat 
betekent. Er komt dan nog een vertrouwde Nieuwsbrief waarin we, voor 
degenen die nog niet reageerden, de Oproep nog eens herhalen. 
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 BELANGRIJKE  OPROEP!! 
 
Er zijn afspraken gemaakt tussen het bestuur van de stichting 
’Vrienden’, de redactie van de Nieuwsbrief en de 
museumleiding om de samenwerking tussen Vrienden 
Museum Kasteel Wijchen Stichting Frans Bloemen en het 
Museum te verstevigen, ook op het gebied van publicaties. Er 
ligt een plan om twee keer per jaar, in aansluiting bij een 
actuele expositie, een publicatie uit te brengen en daarnaast, 
tussentijds, ook twee maal per jaar een bulletin met meer 
beknopte informatie. Deze bulletins bevatten mededelingen 
die voor de ‘Vrienden’ van belang zijn. Zowel de publicaties als 
de bulletins worden aan de Vrienden ter beschikking gesteld. 
Uit een oogpunt van met name kostenbesparing zullen de 
bulletins in principe in digitale vorm verspreid worden. 
Daarvoor is het natuurlijk noodzakelijk om te beschikken over 
de e-mailadressen van de Vrienden. Uiteraard zullen deze 
adressen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor u 
ze aan ons verstrekt, dat wil zeggen: voor informatie. 
De redactie van de Nieuwsbrief hoopt dat u kunt 
instemmen met de voorgestelde nieuwsvoorziening en dat 
u uw e-mail adres aan ons doorgeeft. Het voornemen is, om 
zo spoedig mogelijk op de voorgestelde wijze te gaan werken, 
bijvoorbeeld met ingang van 2016.  
U kunt uw reactie sturen : 
- per e-mail naar een van de drie redactieleden:  
  m.zikking@zonnet.nl  nel.goebertus@gmail.com 
  nic_bakker@kpnmail.nl 
- per telefoon: 024.6414837 (je kunt inspreken) 
- per post: Vrienden MKW, Postbus 221, 6600 AE Wijchen. 
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I. M.  Jacques Rommens, I 
 
Met grote verslagenheid vernamen we het bericht dat Jacques is 
overleden. Hij is een van diegenen die aan de wieg stonden van het 
opnieuw opzetten van wat toen nog heette Museum Frans Bloemen. 
Jacques heeft in de loop van de jaren heel veel gedaan voor de Stichting 
Vrienden en het museum. Zijn kindje was de Tuun. Jacques wist heel veel 
van planten, maar vooral veel van vogels. Het kwam vaak voor dat hij ons 
op een vogel attendeerde. Naast de Tuun heeft hij wat het museum betreft, 
in de eerste jaren, veel gedaan voor de werkgroep Educatie. Jarenlang 
was hij gastheer. Voor de Stichting Vrienden is hij van levensbelang  
geweest. Onvermoeibaar, samen met Els, wat betreft het verspreiden van 
de Nieuwsbrief, maar vooral wat betreft de organisatie van lezingen. In al 
die jaren kreeg hij het voor elkaar de top van de archeologische wereld 
naar Wijchen te halen. Dat hij dat voor elkaar kreeg heeft te maken met het 
feit dat Jacques wist waar het over ging. Hij had grote kennis van zaken. 
Een half woord was genoeg. Dat moeten ze hebben begrepen. Nogmaals 
het is heel verdrietig dat hij er niet meer is. We gaan hem missen. 
Wim Kattenberg, voorzitter bestuur ‘Vrienden’ 
 
I.M.  Jacques Rommens II 
 
Eind 2009 kondigde Jacques aan dat hij het besluit had genomen om uit de 
redactie van de Nieuwsbrief te stappen. In zijn redactionele bijdrage van 
december laat hij dat onbesproken. Voor de redactie kwam het onverwacht 
en hard aan. De redactie bestond in feite maar uit 2 personen, Jacques 
was de degene die de kennis in huis had. In zijn redactionele bijdragen zou 
ook nooit een poëtische ontboezeming over de natuur ontbreken. Door zijn 
contacten en alertheid op wat er in de wereld van de archeologie aan de 
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speelde, kon hij ons steeds weer wijzen op belangrijke ontwikkelingen, 
archeologische vondsten en interessante exposities. Hij schreef daar ook 
over of hij kwam met voorstellen voor bijv. een lezing. Lezingen die door de 
Vrienden hoog gewaardeerd werden. Vanaf de start in 1992 is Jacques de 
spil van de redactie geweest, 17 jaar lang was hij de drijvende kracht 
achter de Nieuwsbrief. Toen hij er in 2010 mee stopte was dat ook toen al 
omdat zijn gezondheid hem parten speelde. We hebben al die jaren een 
heel prettige samenwerking gehad. Hij bleef tot vorig jaar, de laatste tijd 
samen met Els, zorgen voor de verspreiding van de Nieuwsbrief. Zijn 
belangstelling voor alles wat het museum en de stichting ‘Vrienden’ 
aanging mocht zich in zijn warme belangstelling verheugen. Jacques zullen 
we blijven missen. Els heeft gedaan wat ze kon, bedankt en alle sterkte.   
Nelly Goebertus, redactie Nieuwsbrief 
 
Prikbord: 
 
Rectificatie  maartnummer: Veelzijdige vennen 
In het maartnummer van de Nieuwsbrief zijn enkele fouten gesignaleerd. 
Op pagina 1; de naam van de fotografe moet zijn; Jacqueline v.d. Boom. 
Op pag. 3 en 12; Frans Bloemen maakte in 1917 een begin met zijn 
archeologische verzameling. Onze excuses! 
 
Op de voorkant 
Er valt veel te genieten in een bloeiende tuin. De ‘Tuun’ staat er eind mei 
goed verzorgd bij en is in deze tijd van het jaar een lust voor het oog. Later 
in het seizoen is het oogsttijd, van kweeperen, bramen, noten en allerlei 
zaden van verfplanten, keukenkruiden, granen en nog veel meer. Of je 
kunt je laten inspireren voor een teken- of schilderwerkstuk. We hopen dat 
de foto een indruk geeft, maar u kunt nog veel beter zelf gaan kijken of 
aansluiten bij een rondleiding. Kijk bij ‘Activiteiten’ voor meer informatie of 
op de website.   
 
Op de achterkant; Beelden bij de vennen 
Bij de expositie ‘Veelzijdige vennen’ zijn binnen en buiten houtsculpturen te 
zien. Dat zijn beelden van de kettingzaagkunstenaar Roel van Wijlick uit 
Venlo. Kettingzaag beelden zijn gemaakt van een boomstam, dat met de 
kettingzaag bewerkt wordt tot een beeld. Dat kan een totempaal zijn of 
dierfiguren. Ze passen naadloos in de opzet van de expositie. Op de 
binnenplaats van het kasteel vindt u er al direct een voorbeeld van in de 
vorm van het gereedschap van de archeoloog, boven treft u enkele 
dierfiguren zoals de kikker, de vogel, de arend. Een voorbeeld van 
kettingzaagkunst is te vinden op de achterkant van deze Nieuwsbrief. 
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Kunst gezocht 
In de ‘Wegwijs’ van 6 mei stond een oproep die we, in grote lijnen, nog 
eens herhalen en van harte bij u aanbevelen. Voor de expositie ‘Thuis’ is 
de Expo Werkgroep op zoek naar kunstwerken van Wijchense kunstenaars 
die een kenmerkend beeld geven van Wijchen en omliggende kernen of 
van typische Wijchense gewoontes. Heeft u een kunstwerk van Wijchen of 
van de omliggende dorpen of wilt u een kunstwerk maken voor de expositie 
dan kunt u drie digitale foto’s mailen aan contact@museumwijchen.nl met 
vermelding van het materiaal, de afmetingen en de eventuele titel van uw 
kunstwerk. De inzendingen worden door een team van deskundigen, 
verbonden aan het museum, beoordeeld. U wordt tijdig op de hoogte 
gebracht of uw kunstwerk geselecteerd is voor de expositie. Na afloop 
gaan alle kunstwerken terug naar hun eigenaar. 
 
Yad Vashem onderscheiding  
In 2009 ontving de familie van der Putten  uit Wijchen posthuum deze 
Israëlische onderscheiding. Deze onderscheiding is in het leven geroepen 
om niet-joden te eren die tijdens de holocaust met gevaar voor eigen leven 
joden hebben geholpen. De familie Van der Putten nam een joods jongetje 
in hun eigen gezin op. Het kind werd tot het einde van de Tweede 
Wereldoorlog door het gezin opgevangen. Tijdens de tentoonstelling ‘Van 
Tienakker tot de Oversteek’ kreeg de penning in MKW een mooie plek. De 
familie van der Putten heeft nu besloten om de onderscheiding te 
schenken aan het museum in Wijchen. Met de schenking krijgt ook dit 
stukje geschiedenis een mooie plek in het kasteel. 
 
Activiteiten 
 
Open rondleidingen 
Elke 1e zondag van de maand is er een open rondleiding in MKW. De 
rondleiding begint om 14.00 uur. Per keer kunnen er maximaal 25 
personen deelnemen. Tevoren opgeven is niet nodig, maar vol = vol. 
Prijs voor deelname: volwassenen € 5,00 - kinderen 7 t/m 18 jr € 2,50 - 
kinderen t/m 6 jaar gratis 
Op 5 juli en 2 augustus zijn er combinaties van open rondleidingen MKW 
en Tuun mogelijk, in augustus worden op elke 1e en 3e zondag open 
rondleidingen in museumtuin De Tuun gegeven. Deze rondleidingen 
beginnen om 15.00 uur. 
Combiticket open rondleiding kasteel+De Tuun: volwassenen € 7,00 - 
kinderen 7 t/m 18 jr € 3,50 - kinderen t/m 6 jaar gratis. 
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Gemaakt in Gelderland 
Van 12 juni t/m 20 september vindt het erfgoedfestival ‘Gemaakt in 
Gelderland’ plaats. Ook MKW biedt in het kader van dit festival een extra 
activiteit aan in de maand augustus. Elke zaterdag en zondag ( van 1 t/m 
30 augustus) wordt om 14.30 en 15.30 een workshop archeologie 
gegeven. De workshop is inbegrepen in de museumentree. Zie voor meer 
informatie over dit festival www.gemaaktingelderland.nl 
 
Romeinendagen in de zomer 
Wegens groot succes worden in de zomervakantie de Romeinendagen 
wederom georganiseerd. De Romeinendagen zijn op 30 juli, 6.13 en 20 
augustus 
 
 
Vooruitblik Expositie ‘Thuis’ 
 
Thuis! 150 jaar wonen in Wijchen en haar kernen 
20 september 2015 tot 26 maart 2016 
 
De nieuwe expositie zal vanaf 20 september te zien zijn in Museum 
Kasteel Wijchen. Er wordt door een grote groep vrijwilligers en 
professionals hard gewerkt aan de voorbereidingen, uitwisselen van 
ideeën, verzamelen van gegevens, tegen elkaar afwegen van 
mogelijkheden en onmogelijkheden. Langzamerhand rijzen dan de 
contouren op van een expositie over de woonsituatie in Wijchen en de 
omliggende kernen. De verschillende onderdelen worden daarna door 
kleinere groepen uitgewerkt. Dat creatieve proces is nu in volle gang! 
 
Het idee achter de expositie ‘Thuis!’ is het weergeven van de afgelopen 
150 jaar bewoningsgeschiedenis van Wijchen en de kernen. Wijchen is  
een gemeente die een bewoningsgeschiedenis kent van duizenden jaren. 
Deze expositie beperkt zich tot de laatste 150 jaar, een periode van grote 
omwentelingen, die Wijchen en de kernen in de periode 1865 -2015, met 
uitzondering van de periode van wederopbouw vlak na de Tweede 
Wereldoorlog, hebben gekend. De verscheidenheid, de eigenzinnigheid en 
het sterke dorpsgevoel in Wijchen en de kleine kernen spreken uit de 
verhalen, voorwerpen, foto’s en beelden.  
 
Het huidige Wijchen, centrum in Tweestromenland, is in het Land van 
Maas en Waal lange tijd groeigemeente geweest. Het is enerzijds een 
grote gemeente met veel nieuwbouwwijken en een gemêleerde 
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Spelen en wonen in ‘De ‘Tuin van Woezik’, een van de laatste uitbreidingswijken 
 
bevolkingssamenstelling maar anderzijds leeft bij een aanzienlijk deel van 
de inwoners nog steeds een sterk dorpsgevoel en de drang om daaraan 
vast te houden. Deze spagaat tussen stads- en dorpsgevoel kenmerkt het 
leefklimaat in ons dorp. Het is geen stad, het is geen dorp. 
Wijchen blijft heel lang dorp, het heeft een station en een veemarkt, de 
industrialisatie komt maar aarzelend op gang. Er wonen veel kleine boeren 
met gemengd bedrijf en veel mensen die hun brood verdienen in de bouw.  
Tot 1950 klimt het inwonertal heel langzaam van 3000 in 1900 tot 8000 in 
1950, na 1950 komt de bevolkingsgroei in een versnelling en loopt snel op 
van 15 000 in 1970 tot boven de 40 000 in 2015.  
 
Al die nieuwe inwoners hebben een huis nodig. Er breekt een ware 
bouwwoede uit die resulteert in grote nieuwbouwijken rond het centrum en 
kleine uitbreidingen in de kernen. Huisvesting wordt prioriteit, de eerste 
uitbreiding boven de spoorlijn wordt Wijchen Noord. Ratiobouw, een 
revolutie in de bouwwereld van Wijchen, doet zijn intrede. Van het 
oorspronkelijke centrum van Wijchen is niet veel herkenbaars over. Alleen 
het kasteel blijft trots overeind. 



 12

Al die nieuwe inwoners hebben behalve een huis, huur- of koopwoning, 
ook werk nodig. Er vestigen zich forensen en mensen uit andere delen van 
het land en dat maakt dat langzamerhand ook het leefklimaat verandert. Er 
komen bedrijventerreinen, naast bijzonder onderwijs is er vraag naar 
openbaar onderwijs en er komt een grote school voor voortgezet onderwijs. 
De vaststaande verhoudingen worden losser. Er zijn ook dingen die blijven, 
zoals de kermis, carnaval en er komen nieuwe evenementen bij zoals de 
kasteelfeesten. De oude cafeetjes  en winkeltjes veranderen mee en er 
verrijst een heus winkelcentrum. Wijchen is nu een eigentijdse gemeente. 
 
Om aan dit veelzijdige beeld gestalte te geven in een expositie is geen 
gemakkelijke opgave. Er zal voor iedere bezoeker veel herkenbaars te zien 
zijn over familiebanden, oude boerderijen, bekende dorpsfiguren, nieuwe 
bevolkingsgroepen, autochtoon of allochtoon, de intrede van allerlei 
voorzieningen, politieke structuren. Maar er wordt ook naar de toekomst 
gekeken. Op een droommuur zullen bezoekers hun idee over hun ideaal 
van een wijk of buurt kwijt kunnen. Ook in Wijchen heeft de crisis hard 
toegeslagen, wat tot uiting komt in leegstand van winkels, kantoren, 
bedrijfsgebouwen en moeilijk verkoopbare woonhuizen.   
 
Binnen de eigen gelederen, netwerken en contacten is er intensief gezocht 
naar boeiende ervaringen, foto’s en voorwerpen die illustratief zijn voor de 
periode 1865 tot 2015. Op een gegeven moment is de bodem bereikt. 
Daarom zijn de Wijchenaren zelf te hulp geroepen. In de ‘Wegwijs’ kwam 
een oproep voor de eigen inbreng aan de inwoners. 
 
Eigen inbreng expositie ‘Thuis’ 
Voor de expositie ‘Thuis’, is de Expo Werkgroep op zoek gegaan naar 
voorwerpen, kunstwerken en verhalen die een beeld geven van het leven 
en wonen in de wijken en dorpen. Er zijn misschien mensen, die een 
boeiend verhaal over hun zoektocht naar een droomhuis of gewoon een 
huis met een tuintje, hebben te vertellen. Omdat de uitbreidingswijken 
gestaag bleven groeien, ontstond er soms een ware verhuiswoede. Maar 
hoe is het leven in een uitbreidingswijk of een kleine kern? Ook verhalen 
die in de familiekring van oudsher de ronde deden, waren welkom. Allerlei 
gegevens die inzicht geven in hoe het sociale leven zich ontwikkelde, hoe 
het beviel om te wonen in een nieuwe wijk, maar ook foto’s die een inkijkje 
in een oude wijk of dorp geven, konden tot 15 juni ingeleverd worden. In de 
‘Wegwijs’ werd een oproep geplaatst. Deze eigen inbreng maakt deze 
expositie tot een expositie voor en door de inwoners van Wijchen. 
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Uit de jaarverslagen 2013 en 2014 van de AWN  
 
In de jaarverslagen van de Archeologische Werkgemeenschap afdeling 
Nijmegen e.o. is er vanzelfsprekend ruime aandacht voor de activiteiten   
van de AWN’ers en projecten van het eraan voorafgaande jaar. Met dank 
aan Marijke Pennings (voorzitter) en Ben Teubner (lid AWN en conservator 
Museum Kasteel Wijchen) die dit deden voor de Overasseltse en Hatertse 
Vennen, het gebied dat momenteel in ons museum in het middelpunt staat.  
 
In december 2013 werd de eerste fase van het project ‘Herinrichting 
Overasseltse en Hatertse vennen’ feestelijk afgesloten. De AWN’ers die 
erbij waren, hadden er toch enigszins gemengde gevoelens bij. Waarom? 
Al in 1989 komt er een rapport van ADC Archeoprojecten uit over het 
vennengebied, dat onderzoek aanbeveelt op een aantal terreinen die in 
aanmerking komen voor een inventariserend veldonderzoek met het oog 
op omvorming naar natuurontwikkeling. Er is dan al bekend dat er in het 
gebied resten van nederzettingen en graven verwacht worden uit het 
Neolithicum tot en met de Romeinse tijd.  Eind 19e eeuw werden er al 
interessante vondsten gemeld en niet veel later werden die ook actief 
verzameld en bewaard door Frans Bloemen. In dezelfde tijd werden er in 
het gebied en langs de vennen veel dennen aangeplant als gebruikshout 
voor de mijnen in Limburg, met als gevolg dat veel van het bijzondere 
planten- en dierenleven steeds meer bedreigd werd door verdroging. Open 
vennetjes dreigden dicht te groeien en vochtminnende planten- en 
diersoorten konden zich steeds moeilijker handhaven. Tijd om in te grijpen. 
Hoewel niet iedereen blij was met de plannen, was het voor de AWN het 
sein om het hele omvormingsproces op de voet te gaan volgen.  
 
In augustus 2013 werd gestart met de werkzaamheden bij het Vozenven 
aan de St.-Walrickweg, waar drie vennen werden uitgegraven en hersteld. 
Daar werden geen sporen van archeologische waarde gevonden. Een 
geïnteresseerde boswachter vertelde aan enkele AWN-ers die al een kijkje 
kwamen nemen, dat delen van het plan om het Worsumsche Broek en het 
Wijchens Ven af te graven, al uitgevoerd waren. Reden om daar meteen 
een onderzoekje in te stellen. Het was meteen raak toen er een prachtig 
fragment van een La Tène glazen armband te voorschijn kwam en bij het 
Wijchens Ven een grote zwarte kuil met scherven en een zwart, gepolijst 
potje uit de late Bronstijd/vroege IJzertijd, maar er werden ook een 
fragment van een Romeinse dakpan en grote keien aangetroffen. Tijd voor 
een nader onderzoek met een grotere ploeg, ook op de andere terreinen 
die nog afgeplagd zouden worden. Een groot aantal vondsten was het 
resultaat; er werden op een heuvel crematieresten, op een ander stuifduin 
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werd een crematiegraf aangetroffen. Nadat deze vondsten waren gemeld 
aan de regioarcheoloog en aan Staatsbosbeheer  kregen de AWN-ers 
toestemming om tijdens het afplaggen van de plek aanwezig te zijn. Het 
bleek een stuifduin te zijn dat in de late Bronstijd/vroege IJzertijd als 
begraafplaats in gebruik was geweest. Verder onderzoek leverde 12 
vindplaatsen op in het vennengebied van de gemeenten Wijchen en 
Heumen, waaronder vier nog onbekende prehistorische grafheuvels en 
twee stuifduinen met prehistorische begravingen. Alle vondsten zijn in 
overleg met de toenmalige regioarcheoloog Paul Franzen verzameld en 
veilig gesteld. Een andere, minder positieve ontdekking  was dat er binnen 
het werkgebied ook ingrepen zijn gedaan op archeologische monumenten, 
die volgens de regelgeving niet zijn toegestaan, waardoor o.a. vindplaatsen 
van menselijke crematieresten verstoord zijn. Toen dit bekend werd en er 
veel discussie ontstond in de gemeentelijke politiek, gaf het Wijchense 
college van B en W toe dat er fouten gemaakt waren bij het afplaggen van 
beschermde archeologische zones. Dit mag niet meer gebeuren. 
 
Het verslag  over 2013 geeft een opsomming van het vondstenmateriaal tot 
dan toe. Er is dan al ruim 60 kilo materiaal geborgen, waaronder: 

- aardewerk, Neolithische klokbeker- en potbekerscherven, drie 
spinstenen, stukken van touwspanner/weefgewicht, alsook een 
merkwaardig voorwerp met gaten uit de late Bronstijd/vroege 
IJzertijd; 

- glas, zeven fragmenten van glazen La Tène armbanden;  
- metaal, een fragment van een bronzen sikkel, een bronzen sierniet 

en plaatwerk, kogels en een ijzeren dolk/mes; 
- crematie van menselijke resten van ca. tien prehistorische graven; 
- tientallen afslagen en werktuigjes – zoals krabbers en mesjes – 

van vuursteen en diverse klop-, slijp- en kookstenen van ander 
natuursteen. 
 

Om te voorkomen dat er opnieuw verstoring optreedt, komt er overleg over 
de begeleiding bij het ontplaggen van de laatste hectaren grond en over 
afdekking van delen die volgens de voor rijksmonumenten geldende regels 
afgedekt moeten worden. Tot januari 2014 ligt het werk dan stil. 
Afgesproken wordt dat de gemeenten Wijchen en Heumen de bekostiging 
van aanvullend bureauonderzoek op zich zullen nemen. Gelukkig zijn alle 
betrokken partijen het erover eens dat fouten in de toekomst vermeden 
moeten worden en dat van het begin af aan contact met de plaatselijke 
archeologische instanties nodig is. Halverwege januari 2014 worden de 
werkzaamheden hervat, nu onder constante begeleiding van de AWN en 
ADC. En opnieuw konden AWN’ers vondsten melden, o.a. scherven en 
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vuursteen. Vanaf 14 januari tot begin februari 2014, zo meldt het 
jaarverslag over 2014, is er onder begeleiding van ADC en in 
samenwerking met de AWN afdeling Nijmegen e.o. weer gewerkt bij de 
Donderberg in Heumen, het Rietven, het Meeuwenven en het Talingven bij 
de Diervoort, alles bij elkaar zo‘n 7 ha. Delen van het rijksmonument  en de 
nieuw ontdekte grafheuvels en urnenvelden moesten weer afgedekt 
worden; daarbij werden een nieuwe vondstplek en diverse 
aardewerkvondsten aangetroffen. Alle vondsten gaan na de expositie in 
Museum Kasteel Wijchen naar het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten 
van Gelderland.  
 
Het effect van de ingreep voor het landschap en de natuur moeten we nog 
afwachten, maar er zijn wel afspraken gemaakt over het vervolgtraject. 
Staatsbosbeheer gaat anticiperen op het gebied van recreatie, cultuur en 
archeologie met informatieborden en wandel- en fietsroutes. De 
beschrijving van de vondsten zal na de verschijning van de rapportage o.a. 
op de website van de AWN te lezen zijn, zodat iedere geïnteresseerde er 
kennis van kan nemen.  
Eind goed al goed, zou men kunnen zeggen maar alertheid blijft geboden 
bij de tweede bomenkapfase. Echter, een korte toevoeging aan het verslag 
van 2014 verwijst naar een bericht dat in de Gelderlander van 15 januari 
2015 is verschenen; daarin staat dat het kappen van bomen in het 
vennengebied niet meer nodig is omdat het natuurgebied nu nat genoeg is 
om bijna verdwenen soorten planten- en diersoorten, zoals amfibieën, weer 
een kans te geven. Het gebied zou van de lijst verdroogde natuurgebieden 
gehaald zijn. Dus gelukkig geen tweede kapfase! 
Bronnen: jaarverslagen AWN 2013 en 2014 door Marijke Pennings en Ben Teubner 
Gemeenten Wijchen en Heumen, SBB 24/25 Vennen, H.M. Molthof, J. Huizer, 
I.S.J. Beckers 
 
Het verhaal achter de vondst 
Ben Teubner  
 
Het eerste deel van de sikkel vond ik in oktober 2013. Tijdens het 
onderzoek op de stuifduin langs het Munnekeveld bij het Wijchens Ven zag 
ik hem met het blote oog liggen. Het tweede deel werd mij tijdens het 
Romeinenfestival op 1 juni 2014 in de handen geduwd door de vinder Henk 
van Doorn uit Wijchen. Na de vondst van het eerste deel heb ik later nog in 
de omgeving gezocht, maar niets meer gevonden. Omdat we op zoveel 
opmerkelijke zaken stootten, geloofden we niet meer in het toeval. Dit 
moest gewoon zo gebeuren zeiden we regelmatig tegen elkaar. ‘Dat 
tweede deel van de sikkel vinden we ook nog wel!’ Tijdens het  
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Romeinenfestival kwam Henk met zijn dochter naar onze AWN-stand en 
riep ‘Ben, ik heb iets leuks voor jou’. Ik dacht op dat moment niet aan de 
sikkel, maar aan een eventuele andere metaalvondst.  
Hij is nu eenmaal een ‘piepeneur’, een ‘detectorpiloot. Toen liet hij mij het 
stuk brons zien dat hij op een zondag samen met zijn dochtertje vlak bij 
onze vondstplek had ‘opgepiept’. Het bleek het ontbrekende stuk van de 
sikkel te zijn. Zie je, toeval bestaat niet!!!! We wisten alleen nog niet of dit 
stuk aan mijn deel zou passen, zo op het oog wel, maar mijn stuk lag toen 
nog bij Bureau Archeologie dus het was nog niet zeker. Reken maar dat wij 
achter de stand een gat in de lucht sprongen, dit is zo bizar, maar het 
moest zo zijn. Achteraf blijkt dat de twee delen naadloos aan elkaar 
passen. Echter op het breukvlak zit een kleine knik, daarom laten we de 
delen los van elkaar. Vermoedelijk is de sikkel (expres) gebroken en 
daarna geofferd en begraven in het stuifduin om voorspoed af te smeken. 
Dit lijkt ons het meest waarschijnlijk omdat brons in die tijd een kostbaar 
metaal was en daarom meestal omgesmolten werd om er nieuwe objecten 
van te maken, maar dat is hier dus niet gebeurd. Ook was hier geen sprake 
van een brons-depot; een voorraad om te smelten voorwerpen. Het is een 
bekend fenomeen dat men bij rivierovergangen en vennen offers bracht om 
voorspoed af te smeken en het stuifduin waar de vondsten gedaan zijn ligt 
vlak bij het Wijchens Ven! Dat de sikkel wellicht expres gebroken is komt 
voort uit het idee dat het object dan niet meer door anderen te gebruiken is.  
 
Naschrift: De bronzen sikkel heeft in ieder geval geluk gebracht en is het 
waard om tot de permanente collectie van het MKW te gaan behoren.  
 
 

 
foto Ben Teubner 
DB 2233    L 12.4 Totale hoogte: 1.2cm; waarvan knop: 0.9 cm 
Elongated knob. Oval top. Gevonden in het Munnikeveld te Wijchen. 
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Hoe Ludwig II de weg wees naar een mogelijke verklaring 
van onze plaatsnaam  
Frank Goezinne 
 
Onlangs keek ik naar een film over koning Ludwig II van Beieren (1845-
1886, neef van Sisi !). Na afloop wilde ik nog wel wat achtergrond weten 
over deze getormenteerde koning en googlede  ‘Ludwig II’. Ik kwam tot 
mijn lichte verbazing niet bij ‘Ludwig II’ maar bij ‘Lodewijk II’ terecht in de 
Nederlandse Wikipedia. Het achtervoegsel ‘-wig’ blijkt in deze naam dus te 
staan voor ‘-wijk’ (wat overigens voor velen geen verrassing zal zijn). Het 
was wel een hint om eens bij de verklaring van ‘Lodewijk’ te kijken in de 
‘Nederlandse Voornamenbank’ van het Meertens Instituut (referentie 1).  
Dat leverde geen opzienbarend nieuws op maar de databank ging wel 
nader in op de naamstam ‘-wig’: 
 
 
Germaanse naamstam met de betekenis ‘strijd’. Vgl. Got. weihan ‘strijden’; 
Oudhoogduits wig, wic, wigan ‘strijder’; Middelnederlands wijch, wigant; 
Oudsaksisch wig; Oudfries wich; Angelsaksisch wig, wigend; Oudnoors vig. 
Verwant buiten het Germaans: Latijn, vinco ‘ik overwin’ en Oudiers fichim 
‘ik strijd’. In het tweede lid van vrouwen namen is ook de betekenis ‘heilig’ 
mogelijk; op grond van vermenging met wihaz; Gotisch weihs; 
Oudhoogduits en Oudsaksisch wih; Oudfries werkwoord wia; 
Angelsaksisch wêch, wig ‘afgodsbeeld’; Oudnoors vê. Verwant buiten het 
Germaans; Latijn victima ‘slachtoffer’. 
 
De verrassing staat aan het begin van de tweede regel: 
‘…Middelnederlands wijch, wîghen,…’. 
 
Zou dat een verklaring kunnen zijn van onze plaatsnaam? Dat heeft dan de 
betekenis van ‘strijd’. (terzijde: de verklaring ‘wijk’ wordt hier niet gegeven). 
Misschien heeft iemand nog aanvullende ideeën, bijvoorbeeld welke strijd 
dat geweest zou kunnen zijn. De strijd tussen Brabant en Gelre? Het moet 
in ieder geval voor het jaar 1105 geweest zijn, omdat de naam ‘Wichen’ 
dan al op een oorkonde voorkomt (terzijde: ik kom de verwijzing naar die 
oorkonde in diverse geschriften tegen, maar nergens een afbeelding of 
vermelding waar die oorkonde zich bevindt. Weet iemand daar iets meer 
van?). Ik ben benieuwd. 
En dan als laatste. Met de verkregen kennis ben ik nog wat gerichter gaan 
zoeken op het internet. Is het misschien al eens ergens anders vermeld?  
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Dat bleek het geval, en wel op de een site met de verklaring van  
‘Wijchen, Wiechen, bij Nijmegen, 1139 Wichen, 1155 de Wichine, 1195 de 
Wigene, 1201 Wigen, onduidelijk, of van oud Germaans wich: heilig, of van 
midden Nederlands wijch, wiech: strijd, dan een versterkte nederzetting. 
..…. Te Nijmegen zegt men van iemand die in kennelijke staat van 
dronkenschap is of naar een andere opvatting van iemand die aan tafel zit 
en weinig eet: hij is zeker te Wichen geweest, naar de paarden en 
veemarkten waarvan de bezoekers oververzadigd terug kwamen en vooral 
van drank.’ 
 
De vondst is dus niet nieuw maar wel nieuw voor mij en  ik denk ook voor 
velen van de vrienden. 
Vandaar dit verhaal. 
 Referenties 
1- http://www.meertens.knaw.nl/nvb/verklaring/naam/Lodewijk 
2- http://www.volkoomen.nl/Plaatsnamen%20en%20hun%20betekenis.htm 
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Op bezoek bij de Werkgroep De Tuun. 
Piet van Steekelenburg. 
 
Bij mijn vertrek als lid van de Werkgroep De Tuun, werd mij gevraagd van 
tijd tot tijd nog eens binnen te lopen voor nadere berichtgeving. Zo 
ontmoette ik een dezer dagen Mariette Zikking, lid van de werkgroep Tuun 
en bestuurslid van de Vereniging “Vrienden Museum  Kasteel Wijchen 
Stichting Frans Bloemen” en ook lid van de redactie van de Nieuwsbrief. Zij 
verzocht mij weer eens langs te komen tijdens bijeenkomsten van de Tuun 
en verslag te doen van de ontwikkelingen in de eerstvolgende Nieuwsbrief. 
Dat verslag komt er zo aan, maar eerst wil ik in deze rubriek over De Tuun 
stil staan bij het overlijden van onze Jacques Rommens, initiatiefnemer en 
grondlegger van De Tuun.  Dat  Jacques daar zo intens bij betrokken was 
wordt overduidelijk in het ‘In Memoriam’ van de hand van Wim Kattenberg 
waar wij ons volledig in kunnen vinden, waaruit ik mag citeren en waar 
Jacques zo treffend wordt getypeerd, als volgt: 
‘Met grote verslagenheid vernamen wij het bericht dat Jacques is 
overleden. Zijn kindje was De Tuun. Jacques wist heel veel van planten, 
maar vooral ook van vogels. Het kwam vaak voor dat hij ons (ook in de 
Tuun) op een vogel attendeerde. Naast De Tuun heeft hij wat het museum 
betreft, in de eerste jaren veel gedaan voor de werkgroep ‘Educatie’. Tot 
zover het citaat.  
 
 

 
Tuinieren, recreëren en leren gaan samen in ‘De Tuun’ 
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Educatie staat intussen ook hoog aangeschreven bij de werkgroiep ‘De 
Tuun’. Het zijn b.v. de ‘Rondleidingen’ door de tuin, al of niet op aanvraag, 
die duidelijk in de belangstelling staan. 
De huidige samenstelling van de werkgroep, 9 in getal, kent meerdere 
nieuwe gezichten, die Jacques niet hebben meegemaakt. Wat ook voor 
hen echter voelbaar zal blijken te zijn, zijn de vriendschappelijke 
verhoudingen binnen de werkgroep, mogelijk geworden door Jacques. 
 
Terugkerend naar de ontmoeting met de huidige werkgroep, was er het 
afscheid van Fred van Heuven, die vanaf het eerste begin nauw betrokken 
was bij de werkgroep. Zijn echtgenote Thea stond hem hierbij terzijde, zo 
herinner ik mij, toen ook de Tuun  met het digitale tijdperk te maken kreeg. 
Fred toonde zich een veelzijdig medewerker, van vele markten thuis, en 
dientengevolge ook bekend geworden bij de Wijchense Boerenbond. 
Woorden van dank gingen gepaard met een stoffelijke waardering.  
 
Vervolgens was er een discussie over ontwikkelingen in de toekomst. Zo 
wil men bij het 20-jarig bestaan in 2018 een tip-top tuin kunnen tonen. Dit 
vraagt, zo wordt opgemerkt, om uitbreiding van het aantal vrijwilligers om 
meerdere verbeteringen in de tuin te realiseren. 
Zo wordt gedacht aan een betere afbakening van de perkjes. Dan dienen 
de houten paaltjes, nu verweerd, te worden vervangen en van nieuw gaas 
te worden voorzien. Binnen de vakken van de gebruiksplanten de 
binnenpaadjes, de houtsnippers vervangen door stenen, die al klaar liggen. 
Van andere aard is het schilderwerk. Het ‘huisje’ moet worden gebeitst. De 
aanwezigen spreken de wens uit, dat naast het 7-tal dames en 2 heren, 
samen vormend de werkgroep, ook heren zich bij het lezen van deze 
oproep tot uitbreiding aangesproken voelen. 
 
Sprokkels 
 
LUNTEREN - De Muur van Mussert op de Goudsberg in Lunteren, waarop 
NSB-voorman Anton Mussert in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog 
NSB-leden en -sympathisanten toesprak, wordt mogelijk voor een deel 
gerepareerd. Het Edes college van burgemeesters en wethouders 
overweegt of het zich wil inzetten voor het behoud van de muur. Ede gaat 
hierover het ministerie van Cultuur en het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, 
Holocaust- en Genocidestudies consulteren. 10 jaar geleden was er een 
plan om de muur, die nu op een campingterrein staat, de status van 
monument te geven. Vanwege veel protest ging dat niet door. Omdat de 
staat van het bouwwerk sterk verslechtert, is er nu enige tijdsdruk. 
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De gemeente Ede zegt zich bewust te zijn van de gevoeligheden, maar 
beseft ook dat de muur cultuurhistorische waarde heeft. Wat het Centrum 
Informatie en Documentatie Israël (CIDI) betreft, verdwijnt de muur, omdat 
de kans bestaat dat het een bedevaartsoord voor extreemrechts wordt. 
De Gelderlander 21 januari 2015 
 
UITGEEST - In de jaren ’80 werd er in de buurt van Uitgeest het skelet van 
een jongen ontdekt. Uit botonderzoek bleek dat het jongetje ongeveer 9 
jaar moet zijn geweest en dat hij leefde in de late ijzertijd, zo’n 200 jaar 
voor Christus. Dat het jongetje begraven is, is bijzonder. In die tijd werden 
doden namelijk meestal gecremeerd. Bovendien is het skelet gevonden op 
een locatie die vroeger langs het water lag en waarschijnlijk als rituele plek 
in gebruik was. Over de doodsoorzaak is niets bekend, er zijn geen sporen 
van geweld op de overblijfselen aangetroffen. De reconstructie van Aak is 
gemaakt op basis van de gevonden schedel door de kunstenaar Maja 
d’Hollosy. Dat Aak op een gewoon kind lijkt, verandert volgens archeoloog 
Rob van Eerden ons beeld van de ijzertijd.’ Men denkt vaak dat mensen uit 
de prehistorie een soort apen waren. Maar bij Aak zien we dat dit beeld 
niet klopt’. aldus van der Eerden.  
NPO 27 januari 2015 
 
GRONINGEN - Wetenschappers hebben een nieuwe manier gevonden om 
te bestuderen hoe de landbouw zich over Europa verspreidde: door te 
kijken naar de prehistorische sieraden waarmee men zich tooide. Nu het 
nog eens zien te worden over wat de sieraden eigenlijk vertellen. 
Volgens de Frans-Amerikaanse archeologe Solange Rigaud, die de eerste 
grote sieradenanalyse samen met collega's publiceerde, laten de 
prehistorische kralen en kettingen duidelijk zien dat men rond de huidige 
Baltische staten de landbouw ruim tien eeuwen lang categorisch afwees.  
'Samenlevingen reageerden op allerlei manieren op de komst van de 
landbouw. Daaronder ook: weerstand om te veranderen. Omdat men de 
landbouw niet nuttig of interessant vond in een samenleving van jager-
verzamelaars die volledig tevreden waren met hun leefstijl. Of omdat ze 
landbouwen op een andere manier zagen. In Groningen komt hoogleraar 
archeologie Daan Raemaekers op basis van dezelfde gegevens tot een 
tegenovergestelde conclusie. In zijn optiek bewijzen de sieraden juist dat er 
levendige contacten waren tussen de vroegste boeren en de mensen die 
nog leefden als jager-verzamelaar. 'Nadat de landbouw zich zo'n 5.500 
voor Christus had verspreid over Midden-Europa, liep er zo'n duizend jaar 
lang een duidelijke scheidslijn door Europa, met in het noorden gebied 
waar men jager-verzamelaar bleef en ten zuiden van de lijn gebieden waar 
de landbouw overheerste. Deze data laten zien dat men contact met elkaar 
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had, want ze hadden dezelfde sieraden.' Inzet is een spreadsheet met 
daarop de gegevens van duizenden prehistorische kralen, armbanden en 
halskettingen die zijn opgegraven op 434 Europese vindplaatsen. Volgens 
Rigaud, die de dataset publiceerde in vakblad Plos One, zitten er markante 
verschillen tussen de versierselen van boeren en die van jager-
verzamelaars. Logisch eigenlijk: waar de jager zich tooide met kettingen 
van zwijns-, wolfs- en zeehondentanden, waren de boeren vaker in de 
weer met sieraden van schelp, oester en mossel. Zo onderscheidden de 
archeologen ruwweg vijf groepen sieraden - met de Baltische staten als 
duidelijk vreemde eend in de bijt. Kennelijk was men daar nog jager-
verzamelaar toen in het Midden-Oosten de Bronstijd al was begonnen, 
aldus Rigaud. Na het ontstaan van de landbouw, zo'n 12 duizend jaar 
geleden in het Midden-Oosten, verliep de opmars van het boeren met 
horten en stoten, via meerdere volksverhuizingen van prehistorische 
boeren naar Europa, met culturen zoals de Vlaardingencultuur waar men 
deels boer maar ook deels jager was en zelfs plekken zoals het huidige 
Zweden, waar men de landbouw weer verruilde voor het jagen-
verzamelen. Dwingende redenen om aan te nemen dat er jager-
verzamelaars waren die de landbouw om culturele redenen afzwoeren, ziet 
Raemaekers niet: 'Dat kan ook een praktische afweging zijn. Aangezien de 
akkerbouw uit het warme, droge Midden-Oosten komt, zal men in het 
noorden immers andere technieken moeten hebben bedacht’. Er zijn 
diverse auteurs die denken dat het om die reden zo lang duurde. Men 
moest de landbouw hier in feite opnieuw ‘uitvinden’. 
De Volkskrant  8 april 2015 
 
NIJMEGEN - Een piepkleine bronzen adelaar die in een slang pikt. Het is 
een van de verrassende vondsten bij opgravingen aan de Weurtseweg in 
Nijmegen-West. Dit bronzen voorwerpje van slechts enkele millimeters 
groot symboliseert de Romeinse kracht. ‘Door dit te dragen laat je zien dat 
je je echt een Romein voelt’, zegt archeoloog Harry van Enckevort. Hij is 
opgetogen over de vondst. Ruim 6 weken hebben de archeologen aan de 
Weurtseweg gegraven. De opgraving is afgerond. Uit die opgravingen is de 
gebleken dat er in de 3e eeuw nieuwe grachten en stadsmuren rond de 
stad zijn gelegd. Ze liggen circa 150 meter verder dan de reeds bekende 
grachten uit de 2e eeuw. Dit betekent dat de Romeinse stad Ulpia 
Noviomagus in Nijmegen-West groter was dan tot voor kort werd 
aangenomen. Het oppervlak van de Romeinse stad is zeker met een vijfde 
toegenomen, van 30 hectare richting 40 hectare, ontdekte Van Enckevort. 
De Gelderlander 16 april 
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BOLOGNA - Al ruim een eeuw vragen wetenschappers zich af hoe de 
Neanderthaler 41 duizend jaar geleden verdween. Nieuw onderzoek 
bevestigt het idee dat de moderne mens zijn voorganger verdreef. 
Opnieuw hebben wetenschappers bewijs gevonden dat de moderne mens 
er de hand in had dat de Neanderthaler uit Europa verdween. Zo'n 41 
duizend jaar geleden blijken onze voorouders zich in Europa te hebben 
gevestigd op plekken waar toen nog Neanderthalers woonden. Korte tijd 
later waren die laatsten spoorloos verdwenen. 
Wat de Neanderthaler precies de das omdeed, is al ruim een eeuw een 
raadsel. Wetenschappers vermoeden al langer dat de moderne mens er op 
de een of andere manier mee te maken heeft: de Neanderthaler verdween 
immers uit Europa toen de moderne mens oprukte. Maar tegelijkertijd 
veranderde destijds het klimaat: misschien was dat de onzichtbare hand 
die de Neanderthalers verdreef en de moderne mens vanuit Afrika via het 
Midden-Oosten noordwaarts lokte. Italiaanse en Duitse wetenschappers 
zeggen nu een cruciaal stukje van de puzzel te hebben gevonden: de 
oercultuur genaamd het 'proto-Aurignacien'. Die cultuur, te herkennen aan 
speciale steenbewerkingstechnieken en verfijnde sieraden en werktuigen 
van gewei, bot en ivoor, bereikte ongeveer 41 duizend jaar geleden het 
huidige Italië; in de eeuwen die volgden, verdween de Neanderthaler. Er 
was slechts één probleem: niemand wist zeker wie er precies achter de 
cultuur zat, de moderne mens of toch de Neanderthaler. In het blad 
Science brengen Stefano Benazzi van de Universiteit van Bologna en 
collega's daarin nu verandering. Uit twee menselijke tanden die in 1976 en 
1992 opdoken op twee Noord-Italiaanse vindplaatsen van proto-
Aurignaciaanse voorwerpen maken ze op dat deze tanden van moderne 
mensen waren. Dat betekent dat het proto-Aurignacien toebehoorde aan 
de moderne mens, wat er inderdaad op duidt dat die de Neanderthaler 
verdreef. 'De Neanderthalers verdwenen ongeveer 41- tot 39 duizend jaar 
geleden', licht Benazzi toe. 'Precies tijdens de proto-Aurignaciaanse 
verspreiding over Europa.' Het veranderende klimaat had er weinig mee te 
maken, denkt hij. 'De Neanderthalers hadden zulke veranderingen al 
meerdere keren doorstaan. ‘Een mooie studie, die het overigens al lang 
bestaande idee dat het proto-Aurignacien door moderne mensen is 
gemaakt, lijkt te bevestigen', vindt ook hoogleraar archeologie van de oude 
steentijd Wil Roebroeks (Universiteit Leiden). 'Dat is belangrijk in het debat 
over wie nu precies wat deed, ofwel welk menstype welke materiële cultuur 
produceerde. Dat de komst van moderne mensen een rol speelde, was al 
zonneklaar. Welke specifieke rol, dat is blijft onduidelijk.' 
De Volkskrant 26 april 2015  
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DALFSEN - Archeologen hebben in het gebied Oosterdalfsen het grootste 
grafveld van hunebedbouwers in Noordwest-Europa opgegraven.  
Er zijn meerdere bijzondere vondsten gedaan in het opgravingsgebied, 
waaronder grafvondsten en zeldzame sporen van nederzettingen. De 
archeologen van ADC ArcheoProjecten doen onderzoek in het gebied 
vanwege nieuwbouwplannen van de gemeente. Uit vooronderzoek bleek al 
dat er vermoedelijk vindplaatsen uit de Romeinse tijd, de middeleeuwen, 
de ijzertijd en het stenen tijdperk in het plangebied zouden liggen. In 
Oosterdalfsen zijn minstens zes archeologische vindplaatsen opgegraven. 
Binnen één vindplaats zijn sporen uit verschillende perioden gevonden, 
waaronder twee complete potten uit het stenen tijdperk. Naar verwachting 
zijn dit bijgaven, die in een graf uit de Trechterbekercultuur stonden. Er zijn 
ook twee crematiegraven uit de ijzertijd gevonden en een aantal verbrande 
botresten. Bij de persconferentie over de opgravingen in Oosterdalfsen, die 
de gemeente Dalfsen gaf, was hoogleraar archeologie Daan Raemaekers 
van de Rijksuniversiteit Groningen aanwezig. Al in februari werden een 
aantal trechterbekers, potten in de vorm van een trechter, die 5.300 jaar 
geleden gebruikt werden om voedsel in op te slaan, maar die ook vaak 
mee het graf ingingen als bijgift aan de doden  
De Stentor 19 mei 2015 
 
Musea 
 
Museum het Valkhof  
Kelfkensbos 59, Nijmegen 
High Tech Romeinen, 21 juli 2015 t/m 24 januari 2016 
Kijk wat ze konden! Doe wat ze deden! 
In de tentoonstelling High Tech Romeinen staat de technologie die in de 
Romeinse tijd werd gebruikt centraal. Wat voor slimme uitvindingen 
hebben de Romeinen gedaan? En gebruiken we deze tegenwoordig nog 
steeds? In negen thema’s worden de technische hoogstandjes van de 
Romeinen belicht, bijvoorbeeld architectuur, watergebruik, wegenbouw, 
machines en reizen. In deze 'doe-tentoonstelling' worden jong en oud 
uitgedaagd om de technische installaties, machines, gereedschappen en 
instrumenten zelf uit te proberen en te ontdekken. Deze succesvolle 
tentoonstelling is in 2011 in Museum Het Valkhof te zien geweest. 
De mooie man – t/m 5 oktober in het prentenkabinet  
Ruim 30 werken, waaronder tekeningen, schilderijen, een litho en een foto 
geven een beeld van de weergave van mannelijke schoonheid in de kunst 
in de 16de tot 20ste eeuw. Een selectie uit eigen collectie. 
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Museum Jan Cunen 
Molenstraat 65, Oss 
Museumschool, we proudly present, tot 11 oktober 2015  
Beeldend kunstenaars Karen Sargsyan, Johanna Schweizer en Rosemin 
Hendriks hebben samen met tien geselecteerde VMBO leerlingen van 
VMBO-school Het Hooghuis te Oss een tentoonstelling gemaakt.  
Desalniettemin de Liefde, tot 20 sept. 2015 
Tekeningen, collages, schilderijen, sculpturen en installaties van Gijs 
Assmann. Zijn oeuvre is groot, veelzijdig en gelaagd. Hij speelt met 
onverwachte materiaal- en vormcombinaties, sterke kleurcontrasten en 
humor. Hij is dan ook wel de 'meester van de combinatie en de stapeling' 
genoemd. 
 
Het Noordbrabants Museum 
Verwerstraat 41, ‘s Hertogenbosch 
Uit verre landen – t/m 13 september 
Thee, koffie, tabak en chocolade zijn niet meer weg te denken uit de 
Nederlandse keuken. Maar van oorsprong zijn dit geen Hollandse waren. 
Deze familietentoonstelling brengt het cultuur- en kunsthistorische verhaal 
rondom deze producten in beeld, het gebruik en de invloed ervan.  
Dromen van Shakespeare – t/m 23 augustus 
Costumier Rien Bekkers maakt al decennia lang spraakmakende kostuums 
voor theater- en filmproducties in binnen- en buitenland. In de expositie 
worden vijfentwintig fantasiekostuums en schetsen gepresenteerd die 
Bekkers maakte, geïnspireerd op de voorstellingen van Shakespeare. De 
expositie is een primeur in Nederland. Zijn ontwerpen worden geroemd om 
hun grote originaliteit en betoverende schoonheid. 
 
Bevrijdingsmuseum 
Wylerbaan 4, Groesbeek 
Songs of Liberation – t/m 1 november 
We denken bij bevrijdingsbeelden meteen aan jazz, maar zelden was er bij 
de foto- en filmopnames ook een microfoon aanwezig. Bijna altijd is de jazz 
die in documentaires over de bevrijding te horen is, later over de beelden 
heen gemonteerd. De werkelijke muziek van de bevrijding was juist 
veelzijdiger. Aan de hand van een unieke collectie van meer dan 300 
stukken bladmuziek (recent vanuit de VS aan het Bevrijdingsmuseum 
geschonken) wordt de muziek van de bevrijding in deze tijdelijke 
tentoonstelling gereconstrueerd. Van de foxtrot tot de swing, van haastig 
geschreven bevrijdingsliederen tot internationale hits. 
 



 26

Vriend worden  
van Museum Kasteel Wijchen?  
 
 
 
 
INSCHRIJFFORMULIER 
 
Ik meld me aan voor de Vrienden Museum Kasteel Wijchen  
                                       Stichting Frans Bloemen 
O Voor € 10 voor 1 persoon per jaar 
O Voor € 15 voor 2 personen of een gezin per jaar 
 
Voorletters en achternaam ........................................................ 
Voornaam .................................................................................. 
Straat en huisnummer ............................................................... 
Postcode en Woonplaats............................................................ 
Telefoonnummer ....................................................................... 
E-mailadres ............................................................................... 
Geboortedatum ......................................................................... 
 
O  Ik ben geïnteresseerd in activiteiten voor/met kinderen 
 
Betaling 
Met mijn ondertekening machtig ik Vrienden Museum Kasteel Wijchen  om 
het aangekruiste bedrag: 
O  Jaarlijks tot wederopzegging af te schrijven van mijn 
     rekeningnummer: ..................................................... 
     Tussentijds opzeggen kan met een telefoontje of e-mail.  
     Deelname aan  de Vriendenstichting stopt dan direct. 
O  Ik maak het bedrag over op ING Bank: rekeningnr 8126978                        
     o.v.v. uw naam en: Vrienden Museum Kasteel Wijchen                               
                                     Stichting Frans Bloemen. 
 
Datum ..............................   Woonplaats .............................. 
 
Handtekening ......................     
 
Het inschrijfformulier kunt u per e-mail met alle gegevens naar 
m.zikking@zonnet.nl sturen of per post naar 
MKW postbus 221 6600 AE Wijchen 
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 Droomhuis in aanbouw, Wijchen Noord 1966, 2e stroom ratiobouw 
 Zicht op buitengebied, nu sportvelden en Saltshof 
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