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Verantwoording 
De stichting Vrienden Museum Kasteel 
Wijchen zet zich in om de prehistorie en 
de geschiedenis van de eigen lokale en  
regionale leefomgeving toegankelijker te 
maken. De Vriendenbijdrage voor indivi-
duele leden is  m.i.v. 2021 € 12,50, voor 
een gezin € 15. Als vriend krijgt u gratis de 
Nieuwsbrief en andere informatie. Ook 
gratis zijn toegang tot het museum en 
deelname aan lezingen/excursies.  

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

Omdat er ook ditmaal i.v.m. de verbouwing van het kasteel nog geen expositie is 

waarvan het thema leidend zou zijn voor onze Nieuwsbrief, hebben we er zelf 

weer een bedacht: de middeleeuwse kerkbouw in onze regio.  

 

Het eerste artikel ‘Een landschap vol kerken’ van H.J. van Capelleveen en C. v.d. 

Heuvel schetst in vogelvlucht het ontstaan en de ontwikkeling in het land van 

Maas en Waal van de eerste houten optrekjes tot de latere Gotische bouwwer-

ken.  

Wim Kattenberg vervolgens illustreert in zijn bijdrage de rol van beeldende kunst 

tussen 850 en 1500 in met name de kerken in Zyfflich, Leur en Kranenburg. 

Bij dit tweede artikel horen: 

1.  een lezing live door Wim Kattenberg, die gehouden zal wor-
den in de kleine zaal van Sterrebosch op woensdag 24 novem-
ber a.s. Inloop vanaf 19.30. Lezing vanaf 20.00. De avond zal 
worden verrijkt met een korte ledenvergadering (zie de Oproep 
Kascommissie op p. 5). Agenda ledenvergadering: 

• Opening 

• Stand van zaken Vriendenstichting/voortgang 

• Goedkeuring begroting namens kascommissie 

• Reacties Vrienden 
Helaas zullen de consumpties ditmaal voor eigen rekening zijn, 
omdat we die nu niet zelf kunnen ritselen;  
2. een  fietstocht met bezoek aan en rondleiding door Wim, ook weer live, in 
kerken in Leur en Bergharen. Deze fietstocht zal in het voorjaar van 2022 worden 
georganiseerd. 
In haar rubriek Van de Directie vertelt Rylana Seelen verder over het renovatie-

proces en de geplande opening van het kasteel. 

Conservator Ben Teubner begeeft zich in de kasteelgrachtbagger uit 1989 en met 

name belicht hij enkele van de toen gedane vondsten. 

Ook zijn er natuurlijk de rubrieken ‘Van de Bestuurstafel’ en ‘De Moeite Waard’ 

van Wim Kattenberg, alsmede de ‘Museumclub Wijchen’ van Annelies Jacobs en 

De Tuun van Judy Nijssen.  

We wensen u veel leesplezier!  (Red.) 
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Van de Bestuurstafel 

Oproep om een bijdrage 

Deze keer gaat het in de Van de Bestuurstafel om een oproep aan de Vrienden 

om een bijdrage te leveren aan een nieuwe opzet van de aan de Vrienden op-

gedragen plek in het hernieuwde museum. Het gaat daarbij om de ruimte 

waarin een belangrijke periode uit de Wijchense geschiedenis wordt belicht: 

de Merovingische schatkamer. 

 

Eerlijk gezegd trof het mij dat het Museum deze ruimte voor ons koos, omdat 

die ook een belangrijk onderdeel was bij de heropening van toen nog Museum 

Frans Bloemen op de zolders van het toen ook gerenoveerde kasteel in 1995. 

Omdat de Merovingers hun doden inhumeerden en in een kist begroeven, 

maakte de toenmalige vriend van het museum Jan de Klein een kist, die er nog 

steeds is. Daarin hebben we een echt geraamte kunnen leggen. Omdat het een 

klein persoon moest zijn, was het een meisje van 16, waarmee de fysiotherapeut 

Prinsen lang bezig is geweest om alles op zijn plek te leggen. 

 

Nogmaals dit komt bij mij boven. Het was toen in 1995 een belangrijk moment in 

de geschiedenis van het museum, ooit heel klein begonnen in het kasteel en 

later in het koetshuis. Het voortbestaan van het museum was in 1992 niet zozeer 

in gevaar, maar het vormde geen kerntaak van de Gemeente. Ons, een klein 

groepje, werd gevraagd een Vriendenstichting op te richten om een sponsoractie 

op te kunnen zetten en het hernieuwde museum te bemensen. Dit verzoek sloeg 

gelukkig aan. Een behoorlijk aantal vrienden werd ook actief in het Museum. 

 

Beste vrienden je snapt waar ik naar toe wil. Mag ik op jullie een beroep doen 

financieel bij te dragen aan een hernieuwde opzet van de aan ons opgedragen 

Merovingische Schatkamer? Het gaat daarbij onder andere om een hernieuwde 

opstelling van de gelukkig talrijke artefacten die het museum rijk is uit die perio-

de en om een via 3d gevormde Merovinger.  
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Draag alsjeblieft bij door een gift te storten op Bankrekeningnummer: 

NL05 INGB 0008 1269 78 
t.n.v. : Vrienden Museum Kasteel Wijchen 
onder vermelding van Bijdrage Schatkamer             

Wim Kattenberg (voorzitter)  
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 Oproepen aan de Vrienden 

Voor twee onderwerpen vragen wij graag uw aandacht:  
 
1. de noodzaak van het instellen van een kascommissie  
2. onze behoefte aan uw mailadres. 
 

Kascommissie 

 
Sinds 1 juli 2021 zijn wij als stichting verplicht een kascommissie in te stellen.  
Deze verplichting is bepaald bij de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
(WBTR), die beoogt allerlei mogelijke vormen van wanbestuur te voorkomen.  
In de jaarlijkse algemene ledenvergadering presenteert het bestuur het financi-
ële jaarverslag en de jaarrekening. De kascommissie heeft als taak deze beide 
documenten vooraf te controleren en te beoordelen of de financiële informatie 
correct, volledig en actueel is. De commissie meldt haar bevindingen aan het 
bestuur die deze weer voorlegt aan de ledenvergadering. De ledenvergadering 
moet het bestuur en dus ook de penningmeester dechargeren op basis van de 
bevindingen van de kascontrolecommissie. 
 
Aan de samenstelling van de kascommissie worden geen andere eisen gesteld, 
dan dat zij bestaat uit tenminste twee personen die niet in het bestuur zitten. 
 
U kunt e.e.a. ook nalezen op: https://www.ing.nl/zakelijk/
verenigingen-en-stichtingen/tips/de-kascommissie/
index.html 
 
De vraag is nu, u voelde al nattigheid: wie van u zou bereid 
zijn in de kascommissie zitting te nemen? 
Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld.  
U kunt die sturen aan: 
info@vriendenmuseumkasteelwijchen.nl  
 

Emailadres  
 

Dit is een herhaalde oproep: stuur ons, als u dat nog niet gedaan heeft, s.v.p. uw 

emailadres toe, ook graag via info@vriendenmuseumkasteelwijchen.nl 

Uw mailadres zullen wij uitsluitend gebruiken voor communicatie tussen Bestuur 

en Vrienden. 

https://www.ing.nl/zakelijk/verenigingen-en-stichtingen/tips/de-kascommissie/index.html
https://www.ing.nl/zakelijk/verenigingen-en-stichtingen/tips/de-kascommissie/index.html
https://www.ing.nl/zakelijk/verenigingen-en-stichtingen/tips/de-kascommissie/index.html
mailto:info@vriendenmuseumkasteelwijchen.nl
mailto:info@vriendenmuseumkasteelwijchen.nl
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EEN LANDSCHAP VOL KERKEN  

 

Mensen in Maas en Waal herkennen de dorpen in hun streek aan de kerken. Ze 

bepalen de skyline zogezegd. En al lijken ze op elkaar, iedere kerk of toren is 

uniek. 

Als zendelingen vanaf de achtste eeuw de streek tussen de stromen binnenwan-

delen, worden de bewoners van lieverlee christen. En die bekeerlingen hebben 

behoefte aan een gewijde plaats, een kerk. De eerste houten kerkjes zijn niet 

meer dan vierkante of langwerpige ruimten met een strooien zadeldak. De 

bouwheer is meestal het klooster van de missionarissen of de heer van de Heer-

lijkheid.  

Zo rond 1000 worden de kerkjes van tufsteen gebouwd volgens een variant op 

de bouwstijlen in Keulen en Utrecht. Ze zijn Romaans van karakter met zware 

muren en kleine rondboogramen. 

Aan het eind van de 13e eeuw (1200 – 1300) worden de kerken veel lichter, want 

ze krijgen grote ramen in spitsbogen, zoals de kerken in het Nederrijns gebied 

ook hebben. Tot ver in de 16e eeuw (1500 – 1600 ) blijven de bouwmeesters 

gotisch bouwen. Zo heeft elke oude Middeleeuwse kerk in de streek gotische 

elementen gekregen. 

Door haar ligging is de streek tussen de Maas en de Waal regelmatig strijdtoneel, 

waardoor ook veel kerkgebouwen beschadigd raken of vernield worden en wat 

dan nog overeind staat, verdwijnt in de golven van de vele overstromingen die 

het gebied telkens weer treffen. Een derde factor zijn de onderhoudskosten van 

de gebouwen. Vaak hebben de parochianen, het klooster of de heer geen geld 

om het broodnodige onderhoud te plegen. Vooral in de tijd dat de protestanten 

de oude kerken in bezit nemen en de roomsen hun diensten elders moeten bij-

wonen of schuurkerken moeten bouwen. 

De Hervormde gemeenten zijn zo klein dat ze kunnen  luisteren naar de dominee 

in het koor van de kerk. De buik is niet meer nodig en vervalt op den duur. De 

toren is van het dorpsbestuur en zo wordt die behouden. Kerken worden er nau-

welijks nog gebouwd. 
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Vanaf de Franse Tijd (1794 – 1813) als er godsdienstvrijheid heerst, wordt er wat 

meer gebouwd, aanvankelijk nog schuurkerken voor de roomsen. Later worden 

zowel voor de protestanten als katholieken de z.g. Waterstaatskerken gebouwd. 

Maar na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie (185 ) beginnen de katho-

lieken aan de bouw van grootse en grote kerken in neogotische stijl. De architec-

ten grijpen daarbij terug op het aloude handwerk en de vormentaal van de Mid-

deleeuwen. Hoewel er rond 1900 ook andere bouwelementen gebruikt worden, 

blijft de gotiek de eerste viool spelen. 

Pas na de Tweede Wereldoorlog (1940 – 1945) worden andere, moderne stijlen 

gehanteerd. Zeker bij de gebouwen voor andere religies. 

Op dit moment gaan er nog zo weinig mensen naar de kerk, dat veel gebouwen 

overbodig zijn geworden. Een aantal heeft een andere bestemming gekregen, 

maar voor veel kerken is de toekomst ongewis. 

Het zou echter zonde zijn als de karakteristieke kerken en hun torens uit het 

landschap verdwijnen. 

De Romaanse periode (800 – 1300) 

U zult begrijpen, dat van die eerste houten kerkjes weinig meer is terug te vin-

den. Bovendien is er ook nog weinig onderzoek naar gedaan. Alleen in de kerken 

van Malden in 1960 en Leur in 1986, zijn er bij onderzoek sporen van houten 

palen gevonden. Die donkere plekken in de bodem wijzen naar houten kerkjes 

die er ooit gestaan hebben. Het waren bepaald geen imposante bouwwerken. 

Gewoon een simpel rechthoekig schip, waar aan de oostkant een smaller koor 

was gebouwd. Een al even eenvoudig zadeldak van riet of stro bood beschutting 

tegen weer en wind. Zulke gebouwen trotseren de eeuwen niet. Geen wonder, 

dat als het enigszins kan, de parochie een stenen kerk krijgt. Gewoon baksteen 

en tufsteen worden dan gebruikt. Die kerkjes zijn even eenvoudig als hun houten 

voorgangers. Soms heeft het koor geen rechte oostermuur, maar een ronde, 

zoals de kerken in Alphen aan de Maas, Malden en Leur. Later krijgen deze oude 

kerken een toren in het westen. Het kon niet altijd, maar als het kon, werd een 

kerk georiënteerd. Dat wil zeggen, dat het altaar naar het oosten wordt gericht, 

naar Jeruzalem. Vandaar, dat het koor aan de oostkant zit en de toren aan de 

westkant. 
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Uit deze periode is in de streek nog wel het een 

en ander terug te vinden. Geen complete, oor-

spronkelijke kerken meer, maar dan toch restan-

ten als muren, crypten, torens of fundamenten 

in de kerken van Leur, Bergharen, Batenburg, 

Malden, Overasselt, Puiflijk en Afferden. Die tijd 

echter is het meest indrukwekkend terug te vin-

den in de oude kerk van Alphen aan de Maas. 

Funderingen, resten van opgaande muren en 

een niet afgemaakte crypte, allemaal te vinden 

onder het huidige priesterkoor. Alles wijst erop 

dat die oude kerk een basiliek had moeten wor-

den. Zo is ontdekt tijdens de restauratie en uit-

breiding in 1931. Bij de Middeleeuwse kerk van 

Heumen zijn de oude muren nog zichtbaar. Al-

thans, de onderzijden van de schipmuren dateren 

uit die tijd. Zeg maar, tot halverwege de huidige muren. Veel Maas en Waalse 

torens uit die tijd zijn bewaard gebleven. Ga maar kijken in Alphen, Dreumel, 

Appeltern en Ewijk. Wijchen heeft ook zo’n toren, maar die is een paar keer ver-

hoogd en afgesmeerd, zodat er niets van te zien is. 

De Gotiek tussen de Maas en de Waal 

Rond 1400 worden de oude Romaanse kerken stap voor stap omgebouwd tot 

Gotische gebouwen. Ze krijgen in ieder geval Gotische kenmerken. Het zal een 

kwestie van geld zijn geweest. Als eerste werden de Romaanse priesterkoren 

vervangen door Gotische. Gotische spitsboogramen zorgden dan voor een zee 

van licht. Dit soort koren kun je nog zien in Heumen, Overasselt, Leur, Appeltern, 

Dreumel, Wamel, Alphen en een deel van het koor van het NH kerkje van 

Altforst. Ook de schepen of buiken van de kerken en kerkjes veranderen van 

lieverlee van gedaante. De oude muren worden verhoogd, zoals dat in Heumen 

nog te zien is. In Leur daarentegen worden geheel nieuwe Gotische muren ge-

bouwd. Soms hadden die kerken zijbeuken. In Alphen is bijvoorbeeld de noord-

 

Alphen a/d Maas 

Romaanse toren Alphen a/d  
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beuk nog te zien, Leur heeft in oorsprong een zuid-

beuk gehad. Later in de tijd worden schepen ge-

bouwd als schijnbasilieken. Hét voorbeeld daarvan 

is de NH kerk van Bergharen, terwijl Dreumel nog 

een ruïne van zo’n schip heeft. 

Vaak werden de zijbeuken zo hoog opgemetseld, 

dat er in het middenschip geen ramen meer kon-

den worden aangebracht. Het middenschip en de 

zijbeuken krijgen dan samen één groot dak. Op die 

manier werd de buik een eenvoudige versie van 

een basiliek met ramen in het middenschip boven 

de scheibogen van de zijbeuken. Zo’n kerk in kruis-

vorm, een kruiskerk, heeft in Wamel gestaan. 

Daarvan zijn de dwarsbeuk en het koor nog be-

waard gebleven. Daar kerken de Hervormden al honderden jaren. 

De torens 

De oude torens hebben nog vlakke muren zonder nissen of versieringen, zoals in 

Leur en Bergharen. In dorpen als Appeltern, Alphen, Dreumel, Ewijk en Wijchen 

worden de Romaanse torens verhoogd. En in de loop van de tijd krijgen de to-

rens vlakken met blindnissen net als in de toren van Winssen. Die nissen worden 

afgesloten met rondbogen. Zo’n element grijpt dan toch weer terug op de vor-

men van de Romaanse bouwkunst. In Balgoij is dat niet het geval. Daar zijn de 

blindnissen afgesloten met Gotische spitsbogen. Met name de toren van Puiflijk 

is volledig Gotisch geworden, volgens de traditie van het Nederrijns gebied. Ge-

bouwd met baksteen, bekleed met tufsteen. Tot aan het eind van de zestiende 

eeuw (1500 – 1600) blijven de bouwmeesters de Gotiek trouw. 

Uit: Een landschap vol kerken. Het kerkenlandschap tussen Maas en Waal 

H.J.van Capelleveen                                                                                                                              

C.v.d.Heuvel  

Uitg.Erfgoedstudiehuis Land van de Heerlijkheden                                                                                                     

deel 2. 2016  

  Schijnbasiliek in Bergharen 
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De keizer contra de monniken 

Op het grondgebied van het Land tussen Maas en Waal en het aangren-
zende Nordrein-Westfalen hebben de middeleeuwse kerken een bijzon-
der karakter. De bedoeling van deze bijdrage is daar een verklaring voor 
te geven. In die kerken is sprake van beeldende kunst. Daarbij gaat het 
om de plaats die deze kunst kreeg in deze kerken.  
 
Met name gaan het in dit artikel om de periode 850-1500. Het is de periode 
waarin sprake is van diepgaande politieke, sociaaleconomische en ook geestelijk-
culturele veranderingen. Wat het laatste betreft wordt dit vooral gekenmerkt 
door het almaar kritisch verwerken van de klassieke erfenis.  
Er was sprake van drie Renaissances; de karolingische-, de renaissance van de 
twaalfde eeuw en die van de vijftiende-zestiende eeuw. Blockmans omschrijft 
Renaissances als ‘’perioden waarin de middeleeuwse intellectuele elite in een 
permanente dialoog met de antieken verwikkeld was‘’. 1 
De neerslag daarvan vinden we ook in deze drie perioden in de architectuur en 
beeldende kunst, aangeduid met romaans, gotiek en renaissance, terug. In deze 
bijdrage gaat het om romaans en gotiek en de overgang daartussen. Van belang 
is daarbij hoe kerkgeleerden daarin stonden. Hoe interpreteerden zij de klassie-
ke erfenis? Algemeen genomen, zonder namen te noemen, gaan ze steeds ver-
der mee in het accepteren van de mens als denkend wezen en de natuur als na-
tuur, maar dan wel in een door God bepaalde orde. In een Encyclopedie ge-
maakt in het klooster Monte Cassino een vroeg voorbeeld uit de 11de eeuw.2  

 

 

1 
Zie voor voetnoten en literatuurlijst einde artikel

 

Afb.1 Vier jaargetij-
den. Encyclopedie 
Klooster Monte Cassi-
no 11e eeuw 

Uit: Duby l’ Art Cis-
terien 
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Het geeft toch al een vrij realistisch beeld van het boerenleven, de gewassen en 
dieren.   
Om terug te komen op de eerder aangegeven oorzaken van de diepgaande 
veran- deringen is het zo dat er politiek gezien sprake is van het ontstaan, na een 
periode van zeer vergaande versnippering, van meer gecentraliseerde staatkun- 
dige eenheden: ’’Monarchy became hereditery’’.3  Behalve dat deze niet alleen 
onderling van meet af aan in een gespannen verhouding tot elkaar staan, vor-
men ze ook een uitdaging voor het in opkomst zijnde Osmaanse Rijk. Het gaat 
hier om het Heilige Roomse Rijk, Polen, Frankrijk, Engeland en Aragon-Castilië. 
Het leidde ook tot een diepgaande krachtmeting tussen het Duitse Rijk (lees kei-
zer) en de kerk van Rome (lees paus). Sociaaleconomisch betekende het de over-
gang van het hofstelsel naar agrarisch kapitalisme.  

Heilige Roomse - later Duitse - Rijk 

In deze bijdrage gaat het erom hoe het zich allemaal, omdat het Noordwestelijk 
deel van het Nederrijn-Maasgebied daaronder valt, voltrok in het Heilige Room-
se - later Duitse – Rijk. De Duitse vorsten reageerden namelijk op een heel eigen 
wijze op de bestuurlijke versplintering die na het uiteenvallen van het Karolingi-
sche Rijk na 843 ontstond. In het algemeen is er in de dan ontstane onoverzich-
telijke situatie sprake van dat oud-ambtsdragers en grootgrondbezitters de ko-
ninklijke rechten (ban) aan zich trokken en zelfstandige rechtsgebieden of heer-
lijkheden gingen inrichten. Deze greep naar de macht wordt wel aangeduid als 
de ‘’banale revolutie’’. 
De Duitse keizers namen daarvoor vier maatregelen. De allerbelangrijkste daar-
van was dat ze steun zochten en kregen van de kerk. In ruil daarvoor kregen ker-
kelijke gezagsdragers overigens wereldlijke macht. Zo kreeg de aartsbisschop van 
Keulen veel macht in Lotharingen, waartoe het Nederrijn-Maasgebied behoorde.  
Een andere maatregel was zoveel mogelijk familieleden aan te stellen in belang-
rijke funkties. Zo werd de broer van keizer Otto II Bruno, aartsbisschop van Keu-
len, benoemd tot hertog over Lotharingen. Een derde belangrijke maatregel was 
om aan de erfelijke ambities van de leenmannen te ontkomen het aanstellen van 
‘’onvrijen’’ als beheerders of ministerialen over gedeelten van het koningsgoed. 
Een groot gedeelte van het Nederrijn-Maasgebied viel daaronder. De meeste 
heren van heerlijkheden in het gebied hebben dan ook die achtergrond. Omdat 
ze op den duur beheersmatig meer rechten kregen, konden zij zich ontwikkelen 
tot heren over heerlijkheden in het gebied. De vierde maatregel was dat de kei-
zers het ontstaan van steden stimuleerden. Ook in feite om de macht van de 
adel terug te dringen. Die stedelijke ontwikkeling betekende op den duur ook 
het einde van het hofstelsel. Steden betekenden ontstaan van markten en het 
daarop afzetten van agrarische producten.4      
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Omdat heren en kloosters niet in staat waren grootschalig te produceren, gingen 
ze er steeds meer toe over grond te verpachten; wat een eerste stap in de rich-
ting van agrarisch kapitalisme betekende. Zonder daar in het kader van deze 
bijdrage te diep op in te gaan, wijs ik op het ontstaan in het Duitse Rijkvan het 
eerste grote handelsverbond: De Hanze.  

Hoe dan ook: de keizers hadden het voor het zeggen. Het is daarom te begrijpen 
dat zij in felle botsing kwamen met de kerk van Rome. Aanzet was de benoeming 
van de bisschoppen: de investituur. Dit kwam niet uit de lucht vallen. In de kerk 
was eigenlijk al in de tijd van Karel de Grote een tegenbeweging ontstaan, ge-
noemd naar de paus Gregorius VII, die in 1077 keizer Hendrik IV (1050-1106) 
excommuniceerde, omdat hij de bisschoppen bleef benoemen. De reden was 
dat de keizers zichzelf zagen als ‘’defensor deï ‘’ of verdediger van het geloof. 
Hendrik IV moest inbinden. Het duurde overigens nog tot 1112 toen er een ver-
gelijk kwam met het Concordaat van Worms. Behalve benoeming van de bis-
schoppen was er nog een punt waar de kerk zich tegen afzette: het stempel dat 
de keizers zetten op de kerkbouw. 

Kunsthistorische ontwikkeling 

Twee hoofdstromingen 

De investituurstrijd werkte namelijk 
diep door in de kerkbouw en de ruimte-
lijke plaats van de beeldende kunst 
daarin. Er ontstonden in West-Europa 
twee hoofdstromingen: onder invloed 
van de Duitse keizers een keizerlijke en 
onder invloed van de kerk, waar in het 
begin de abdij van Cluny een grote rol 
in speelde: een kerkelijke.  

Alvorens in te gaan op de hoofdstro-
mingen apart is het van belang te stel-
len dat beide in het begin niet de Ro-
meinse tempel maar de basilica als 
voorbeeld namen. De basilica was voor 
de Romeinen de gewone gebruiksruim-
te voor allerlei activiteiten van handel 
tot rechtspraak. Ze had een ingangshal, 
drieschepig schip en een apsis.    Afb.2 Invloedgebied keizerlijke hoofd-

stroming / W.A. Kattenberg 
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In het kader van deze bijdrage wordt kort ingegaan op hoe de ontwikkeling is 
geweest van de kerkelijke hoofdstroming.  
 

Kerkelijke hoofdstroming 

In deze hoofdstroming voltrekt zich de ontwikkeling van het romaans en de go-
tiek en de overgang daarin als volgt. 

a. Romaanse periode 

Kenmerkend is dat in deze hoofdstroming de hoofdstructuur van de romeinse 
basiliek bijna letterlijk werd overgenomen. Deze stroming wordt dan ook anti-
kiserend genoemd.   

De reden waarom deze vorm geheel tegemoetkomt aan de kerk is dat het eerst 
algemeen genomen de mogelijkheid biedt het altaar centraal te stellen. Daartoe 
gaf de hoofdstructuur twee mogelijkheden: het sturen van de individuele gelo 
vige naar het altaar en het mogelijk maken van één van de belangrijkste onder 
delen van de liturgie: de processie, waarbij onder aanvoering van de priester de 
gelovigen bij bijzondere gebeurtenissen, bijvoorbeeld bij een begrafenis, opgaan 
naar het altaar.   

Het is langs deze route dat er plaats gemaakt werd voor de beeldende kunst. 
Hierbij gaat het om religieuze voorstellingen in beelden of reliëfs die de gelovi-
gen oproepen tot inkeer en boetedoening. Een beroemd voorbeeld van een aan 
de westkant van de kerk aangebrachte tot boetedoening oproepende voorstel-

Afb.3 Basilica 
Maxentius Rome  
ca.300 n.C. 

Wikipedia  
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ling is het tympaan van de bedevaartskerk Saint-Foy in Frankrijk (11de eeuw).5 In 
deze voorstelling verwijst Christus op niet mis te verstane wijze de gelovigen 
naar de hemel en de zondaars naar de hel.   

Behalve bij de ingang van de kerk werd de beeldende kunst ook aangebracht op 
de kapitelen van de zuilen, muurschilderingen en ramen. Het laatste gebrand-
schilderd of in glas en lood.  

 
 
b. Gotische periode 

 Het is ongetwijfeld zo dat ook op de wijze waarop, eerder aangegeven, kerkge-
leerden de renaissance van de twaalfde eeuw verwerken er meer ruimte gege-
ven wordt aan het individu. In de architectuur vertaalde zich dat, begonnen in 
Frankrijk, in het meer ruimte en licht brengen in de kerken. De kerk wordt als het 
ware opengebroken; weliswaar gericht op God. Le Corbusier noemde de toen 
ontstane kathedralen ‘’Gods wolkenkrabbers‘’.6 Gericht op het zoveel mogelijk 
licht brengen in de kerk leidde het, door het vergroten van de ramen en het los-
laten van de muren als alles bepalend dragend deel, tot skeletbouw met lucht-
bogen.  

Wat de plaats van de beeldende kunst betreft, bevindt die ook gedurende de 
gotische periode zich op de route naar het altaar vanaf de ingang van de kerk 
aan de westkant. Behalve bij die ingang kan ze zijn aangebracht op het oksaal of 
de zangerstribune, op het koorhek, op het altaar, op de kapitelen en in de ra-
men.    

Keizerlijke hoofdstroming 

Allereerst wordt ingegaan op de algemene kenmerken van deze stroming en 
vervolgens op de Rijn-Maasvariant daarvan aan de hand van een aantal voor-
beelden.    

Afb.4 Hel St. Foy Conques ca.1100 
Foto W.A.Kattenberg 
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A. Romaanse periode 950-1250 

Kenmerkend voor de hoofdstroming is, omdat de keizer als ‘’defensor deï” daar 
een duidelijke plaats in opeist, dat hoewel de basilica als uitgangspunt wordt 
gekozen er grondige wijzigingen in worden aangebracht. De stroming wordt his-
toriserend genoemd omdat ook de kerk de boven alles uitstekende plaats van de 
keizer in de geschiedenis moet uitstralen. Dit leidt in de kerkbouw tot een duide-
lijk onderscheid de oost- en de westkant. De oostkant was voor de geestelijkheid 
en de westkant voor de keizer. De westkant krijgt daardoor een vestingachtig 
karakter: het zogenaamde west-werk. Om de massaliteit van de muren te ver-
zachten, worden aan de buitenkant van het westwerk rondbogige spaarvelden 
en lisenen aangebracht. Het koor daarbij bekroond met een dwerggalerij. Dit 
wijst ook op het historiserend karakter van deze hoofdstroming. Alle genoemde 
bouwelementen zijn namelijk afkomstig uit het al door Karel de Grote veroverde 
Lombardije. Lombardije was overigens één van de eerste gebieden die het chris-
tendom aannamen.                                                                                                                        
Wat nu de plaats van de beeldende kunst betreft: deze wordt in deze hoofdstro-
ming aangebracht om de oost-en westkant te markeren. Ze wordt wat de west-
kant betreft met name aangebracht op het doksaal (orgeltribune) dat de afschei-
ding vormt van het middenschip. De oostkant wordt - en dat is typisch Duits - 
van het middenschip gescheiden door een triomfkruisgroep. Deze bestaat uit 
een gekruisigde Christus in het midden met Maria en Johannes aan beide zijden. 
Overigens is er ook in deze hoofdstroming sprake van dat beeldende kunst 
wordt aangebracht op kapitelen van zuilen in het middenschip en zijbeuken en in 
de ramen. Het is wel zo dat het plaatsen van de beeldende kunst om de oost- en 
westkant te markeren wat de keizerlijke hoofdstroming betreft alleen gold voor 
de romaanse periode. In het gedurende de gotiek in het Duitse Rijk ontwikkelde 
hoofdtype kerk, de pseudobasiliek en in navolging de hallenkerk (waarover 
straks meer), komt de markering van de oost-en westkant niet meer voor.      

Voorbeelden  

1. Algemeen 

Als voorbeelden wat de hoofdstroming betreft algemeen het exterieur van de St. 
Vituskerk in Gröningen (Sachsen/Anhalt) met een fors westwerk en wat interieur 
betreft de St. Amalbergabasiliek in Susteren met de scheiding middenschip en 
koor door een triomfkruisgroep. 
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Afb. 6 Triomfkruisgroep St. 

Amalberga Susteren 12de 

eeuw / Foto W.A. Kattenberg 

                                       

    

 
                                                                                   
       

 

 

 

 

2. Rijn-Maasvariant  

Aangaande de regionale variant worden wat de Romaanse periode betreft twee 
voorbeelden opgenomen: 

De St. Martini in Zyfflich 

Van de door Balderik en Adela van Hamaland ca. 1000 gestichte abdij in Zyfflich 
is alleen de kerk overgebleven. Zwaar geleden in de Late Middeleeuwen en in de 
Tweede Wereldoorlog is er toch het nodige van de oorspronkelijke kerk over. De 
kerk is namelijk een voorbeeld van een rond 1000 n.Chr. in Ottoonse stijl ge-
bouwde drieschepige basiliek met alle kenmerken van de kerkelijke hoofdstro-
ming. Dat is terug te vinden in de machtige inpandige toren van het west-werk, 
na bombardement herbouwd in neo-laat-salische stijl (12e / 20ste eeuw). De in de 
veertiende eeuw afgebroken zijbeuken zijn herbouwd. Kenmerkend is ook het 
lage transept. Aan de binnenzijde, hoewel dat niet te zien is aan een triomfkruis-
groep, is er sprake van een koor met een opvallend vernauwde toegang. Dat 
deze basiliek behoorde tot de Rijn-Maasvariant is te zien aan de zuilen, die wat 
alternering betreft afwijken van het algemene gebonden systeem van de hoofd-
stroming doordat behalve de afwisseling van pijler en zuil de pijlers met elkaar 
verbonden zijn door blindbogen. Het systeem is gebondener. Wat de beeldende 

Afb. 5 Westwerk St. Vitus 

Gröningen / Foto W.A. Katten-

berg                                                                                                      
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kunst betreft is een van kapitelen van de zuilen bijzonder: het tiende-eeuwse 
atalantenkapiteel afkomstig uit de dom uit Keulen. Dit wijst, omdat hier een spo-
lia (materiaal uit oudere periode) wordt gebruikt uit heel het Rijk, op het histori-
serend karakter van de hoofdstroming.    

 
 

 
 

 

De Oude kerk te Leur 

De geschiedenis van de kerk is nauw verbonden met de wisselende machtsver-
houdingen in het na 925 tot het Heilige Roomse Rijk behorende Lotharingen. Het 
westelijk rivierengebied was daar een belangrijk onderdeel van. Omdat de Duit-
se keizers hun macht fundeerden op de kerk (Rijkskerk) viel dit gebied niet alleen 
kerkelijk maar ook wereldlijk onder de aartsbisschop van Keulen. Aan de wereld-
lijke bemoeienis overigens met Leur - in die tijd Lore - ging het aanwijzen van 
Leur als parochie vooraf. Dit gebeurde al in de 9de eeuw en er werd er een  hou-
ten schuurkerkje gebouwd. Keulen greep wereldlijk in de 11de eeuw in door het 
aanstellen van een voogd in Leur, een lid van de familie Van Heinsberg, Deze 
voogden hebben het houten kerkje gedeeltelijk vervangen door een tufstenen. 
Het zijn de Cisterciënzers die na 1300 in Leur komen die het oorspronkelijke zaal-
kerkje afbreken en opnieuw opbouwen in steen. 
Van belang is nu dat ze dat doen in de stijl van de keizerlijke hoofdstroming door 
het tegen het éénbeukige schip aanbouwen van een, zij het gereduceerd, west-
werk. Opvallend is daarbij de zware rechthoekige toren met in de voet daarvan  
aangebrachte ronde vensters of oculi. Deze zullen zijn aangebracht om het in het 
gereduceerd westwerk geplaatste altaar te belichten. In het interieur wordt de 

Afb. 7 St.Martini 
Zyfflich  Gebonden 
systeem  
Uit: Brochure Kerk 

Foto W.A. Katten-
berg  
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westkant gemarkeerd door een orgeltribune of doksaal. Wat aan de oostkant 
herinnert aan afscheiding zijn de ijzeren bevestigingsogen waar een groot cruci-
fix heeft gehangen.   

 
 
 
    

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

b. Gotische periode 1250-1450 

In het Duitse Rijk, met name Beieren en Westfalen, ontwikkelde zich een eigen 
gotische variant, de pseudo-basiliek en in het verlengde daarvan de hallenkerk. 
Dit had twee oorzaken. De eerste is dat de invloed van de keizers op de kerk-
bouw groot bleef en dat de gotiek als een Franse vinding werd gezien.9   

De andere oorzaak is de grote versoberende invloed van de Cisterciënzers op de 
kerkbouw. Voor hen was de kerk niet bedoeld als weerspiegeling van het hemel-
se paradijs maar “de plaats om te bid den en naar de preek te luisteren.10  Er is 
behoefte aan eenvoudige ruime gebouwen. In tegenstelling tot de Franse Gotiek 
werden om dat te bereiken de zijbeuken zo hoog opgetrokken dat er geen ruim-
te meer was voor bovenlichten in het middenschip. Het leidde tot een heel eigen 
vorm van overkapping, een zadeldak over zowel schip als zijbeuken gelijk of 
apart. Zo ontstond de pseudobasiliek en in het verlengde daarvan de hallenkerk 
met aan het schip even hoge zijbeuken.  

Dit type kerk kent geen regionale varianten. Wat de beeldende kunst betreft is 

Afb. 8 Kerk te Leur  Westtoren 1350 

Foto W.A.Kattenberg  
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die terug te vinden in muurschilderingen, ramen en kapitelen door het hele ge-
bouw. Er is geen sprake meer van overgangen.  

Voorbeelden 

Als voorbeelden nemen we wat Duitsland betreft de Bedevaartskerk in Kranen-
burg, protestantse kerken in Bergharen, Dreumel en Wamel.  

St. Petrus und Pauluskirche in Kranenburg  

Geschiedenis 

Deze van oorsprong romaanse kerk werd in de eerste helft van de vijftiende 
eeuw vergroot tot een laatgotische pseudobasiliek. Er waren daar twee redenen 
voor. De eerste is dat Kranenburg Residentstift werd als gevolg van het feit dat 
het ca.1000 door de Hamalandse graaf Balderik in Zyfflich gestichte stift in op- 
dracht van de hertog van Kleef in 1436 verplaatst werd naar Kranenburg. De 
tweede is dat Kranenburg door een 
wonder bedevaartskerk werd ca. 
1300. 

Bouwfasen 

Hoe de romaanse voorganger van de 
huidige kerk eruitzag is niet duidelijk. 
Was de kerk eenbeukig of meer meer-
beukig? In 1308 werd de kerk, door de 
vondst in een omgehakte eikenboom 
van het wonderbaarlijk kruis, bede-
vaartskerk. In de loop van de vijftien-
de eeuw wordt de kerk vergroot als 
pseudobasiliek met hoge zijbeuken. 
Ook de toren wordt verhoogd.   

Omdat tijdens de Contra-Reformatie 
Kevelaer meer accent kreeg als bede-
vaartsplaats raakte de kerk enigszins 
in verval. In de periode 1940-1970 
werd de kerk grondig gerestaureerd. 
De bedevaart wint aan betekenis.   

 

 

Afb 9 St.Petrus en Paulus 
Kranenburg 15e eeuw  
Uit: Folder Kerk 
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Bijzonderheden 

Architectuur 

Exterieur 
Bij de reconstructie in 1949-1970 is er alles aan gedaan om het pseudo-basicale 
karakter van de kerk ook aan de buitenkant te behouden.   

Interieur 
Ook aan de binnenzijde is er alles aan gedaan het pseudo-basicale, bijna hallen-
achtige, karakter van de kerk te behouden. Achter het kruisaltaar bevinden zich 
de resten van het in 1802 afgebroken doksaal. 

Beeldende kunst  

Beelden 
Op de consoles of sluitstenen van het kruisgewelf van het transept zijn nog aan-
wezig van oost naar west: Lam Gods, Slang met appel, Hoofd Johannus, Kord 
met brood en Vis.  
Vensters 
Het enige venster met originele middeleeuwse delen van een kruisigingsgroep is 
nog aanwezig in het koor van het zuidelijke zijschip.  

 
 

Protestantse Kerk Bergharen 

Geschiedenis 

Kerkelijk viel deze voormalige Mariakerk tot 1400, begonnen als louter bidkapel, 
onder de parochie Leur. Na 1311 slaagden naar Leur/Bergharen gekomen Cister-
ciënzers uit Camp erin van Bergharen een zelfstandige parochie te maken. Heel 
opmerkelijk is, dat de kerk een rol ging spelen in de bestuurlijke en juridische 

 
St Petrus und Paulus Kranenburg Maria en Johannes 
onder Kruis 1470 

Uit: Forschstelle Glasmalerei 
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ontwikkeling van het hertogdom Gelre. In de kerk werd de ambtman van Maas 
en Waal ingezworen er werd recht gesproken. De Gelderse adel vergaderde er 
jaarlijks. In 1611 werd de kerk geprotestantiseerd. Dat is zo gebleven. 

Bouwfasen kerk 

Hoewel niet geheel zeker moet er eerst sprake zijn geweest van een houten bid-
kapel, die in de twaalfde eeuw vervangen werd door een tufstenen zaalkerkje. In 
de dertiende eeuw bouwden de Cisterciënzers een toren aan de westkant tegen 
de nog steeds bestaande tufstenen westmuur van het oorspronkelijke zaalkerk-
je. De grote uitbouw kwam echter in de vijftiende eeuw toen schip en koor wer-
den vervangen en er een pseudobasiliek ontstond met zijbeuken. Deze kerk 
werd gewijd aan Maria. Helaas is onder de protestanten in 1824 het koor verlo-
ren gegaan. Rond 1970 werd de kerk grondig gerestaureerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzonderheden 

Architectuur 

Wat de kerk in bouwhistorisch zo bijzonder maakt is dat er de hele ontwikkeling 
is af te lezen van tufstenen zaalkerk naar pseudobasiliek. Bijzonder is dat van de 
oorspronkelijke zaalkerk de tufstenen westmuur grotendeels is overgebleven. 

Beeldende kunst 
Kraagstenen: bij de grondige herbouw in de 15de eeuw werden op de zuilen van 
zowel middenschip als zijbeuken kraagstenen aangebracht waarop ridderlijke 
figuren staan afgebeeld. 
Muurschildering: op de doorgang van toren naar schip is een vermoedelijk 15de 
eeuws restant van een muurschildering met bloemmotief overgebleven.  

Afb.10 Tufstenen west-
muur voorm.MariaKerk 
Bergharen 11e eeuw 

Wikipedia 
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Protestantse kerk te Dreumel 

Geschiedenis 

Deze kerk heeft een rooms-katholiek verle-
den. Onder het aartsdiakonaat Xanten werd 
ze gewijd aan St. Victor. In 1609 werd de 
kerk protestants. De bevolking is zich daar 
altijd tegen blijven verzetten. Daarom is er 
nooit een pastorie geweest. Deze was in 
Wamel waar Dreumel kerkelijk onder viel. 
De kerk is tot op de dag van vandaag protes-
tants. 
 
Bouwfasen  

De kerk heeft een romaans verleden. Dat 
blijkt onder andere uit de tufstenen voet 
van de toren. In de loop van de vijftiende 
eeuw is de kerk vergroot tot een forse goti-
sche pseudobasiliek. De toren werd daartoe 
verhoogd en kreeg een traptoren.  

Door slecht onderhoud zijn in de eerste 
helft van de achttiende eeuw al de zijbeu-
ken afgebroken. Het kerkschip onderging in 
de 19de eeuw een zelfde lot. Omdat de toren verviel aan de Gemeente is die blij-
ven staan. Deze werd zwaar beschadigd in de Tweede Wereldoorlog. Bij de res-
tauratie in 1961-1963 werd de toren gerestaureerd. De driebeukige kerkplatte-

Afb. 12 Protestantse kerk Dreumel 
Foto W.A.Kattenberg 

Afb. 11 Prot. kerk Bergharen Muurschildering 15e eeuw Foto  
W.A. Kattenberg  
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grond is boven het maaiveld in het zicht gebracht. Op grond van de bouwsporen 
is de consistorie herbouwd. Hierin vinden nu de kerkdiensten plaats.  

Bijzonderheden 

Architectuur  

Kerkplattegrond: door het boven het maaiveld in zicht brengen van de kerk-
plattegrond  weten we dat we in Dreumel te maken hebben met een grote pseu-
do-basiliek uit de vijftiende eeuw. 
Consistorie: opmerkelijk is ook de herbouw van de consistorie. 
Toren met traptoren  

Protestantse kerk te Wamel  

Geschiedenis  

In de Romeinse tijd kreeg Wamel betekenis liggend aan de zuidelijke burgerlijke 
Limes. Gelegen op twaalf mijlen van de hoofdstad van de Civitas Batavorum No-
viomagus kreeg  het de naam Ad duomecum. In de elfde eeuw kwam het kerke-
lijk te vallen onder het aartsdiakonaat Xanten. De kerk werd gewijd aan St. Vic-
tor. Opvallend is dat de Watergeuzen het in 1572 innamen en de toren van de 
kerk gebruikten als uitkijkpost. Kort daarna werd de kerk grotendeels verwoest 
door de Spanjaarden. Herbouwd werd, als alle kerken in het Land tussen Maas 
en Waal, ook de kerk in Wamel geprotestantiseerd.  

Bouwfasen 

De kerk had een eenbeukige romaanse voorganger. Dat Wamel kerkelijk van 
belang was moge blijken uit het feit dat de kerk in de vijftiende eeuw uitge-
bouwd werd tot een van de grootste pseudobasilieken in het Nederrijn-Maas- 
gebied. In de loop van de eeuwen is de kerk vervallen en afgebroken. In feite 
bleef alleen het koor met traptoren aan de zuidmuur over.  

 

 

 

 

 

Afb.13 Prot.Kerk te Wamel    

Foto W.A.Kattenberg  
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In 1953 werd begonnen met de restauratie. In 1957 werd op de plaats van het 
schip een consistoriekamer gebouwd. Ook het interieur werd zoveel als mogelijk 
was in originele staat teruggebracht. 

Bijzonderheden 

Architectuur 
Wat nog aan de oorspronkelijk grote pseudobasiliek doet herinneren zijn de dak-
moeten te zien in de zuidmuur van het koor. Deze zijn ook te zien op de in 1745 
gemaakte tekening van het koor door C. Pronk. 

Beelden 
De meeste gewelfribben rusten op moderne bladvorminge kraagstenen.  
 
         Wim Kattenberg  

Voetnoten: 
1 Blockmans/Hoppenbrouwers, Eeuwen des onderscheids,316 
2 G.Duby,L’Art Cisterien, 11 
3 R.R. Palmer, A history of the modern world, 29  
4 Van Bavel, Transitie, 20 
5 Xavier B. I Altet, Romaanse stijl,61 
6 J,Gympel, Geschiedenis van de architectuur,33  
7 Janssen //Grote, Zwei Jahrtausende, 89 
8 Deijk van, Romaans Nederland,27  
9 D.Watkin, De westerse architectuur, 184 
10 J.Gympel, Geschiedenis van de architectuur, 38  
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Van de Directie 

Schatkamers van Gelderland komt naar Wijchen!  

 

Graag praat ik u bij over de stand van zaken.  

De renovatie en herinrichting van ons museum neemt 

een vlucht. De ruwbouw is voorbij en het inrichten is 

gestart. Eind augustus zijn we begonnen met de sloop-

werkzaamheden op de museumzolder. We hebben nog 

een lange weg te gaan, maar 27 december gaat het dan toch echt gebeuren: 

Kasteel Wijchen opent de poorten voor het grote publiek!  

 

Naast een hele vernieuwde museumpresentatie zullen er twee tentoonstellingen 

te zien zijn. Trots zijn we dat we in samenwerking met fotograaf Dick Vogelzang 

een bijzondere fototentoonstelling over het hele renovatieproces kunnen pre-

senteren. Hierbij verschijnt de publicatie “Ons kasteel”, geschreven door Antal 

Giesbers en Nicolle Janssen. Bijzondere verhalen, foto’s en een stukje historie 

van het kasteel zijn gebundeld in dit mooie overzicht. De tentoonstelling is tot 

september 2022 te zien op de museumzolder van Kasteel Wijchen.  

 

Daarnaast presenteren we in de eerste openingsmaand een bijzondere reizende 

tentoonstelling, gemaakt door Erfgoed Gelderland. Schatkamers van Gelderland 

is een project waarin ruim dertig Gelderse erfgoedinstellingen samenwerken om 

het verhaal van Gelderland te tonen door bijzondere collectiestukken digitaal bij 

elkaar te brengen. Dit verhaal wordt met behulp van moderne digitaliserings-

technieken en vernieuwende presentatievormen aangeboden middels 

‘Schatkamers Online’ en ‘Schatkamers VR Game’ (https://erfgoedgelderland.nl/

project/schatkamers-vangelderland/). Deze collectie van Gelderse topstukken is 

zorgvuldig samengesteld in overleg met Gelderse erfgoedinstellingen, historici 

en andere specialisten. De replica's zijn ingedeeld in zeven periodes, van prehis-

torie tot begin twintigste eeuw.  

 

In Museum Kasteel Wijchen is tot 30 januari de VR Game - door twee spelers - te 

spelen. Men kan spelenderwijs het verhaal van Gelderland ontdekken en virtueel 

Rylana Seelen 
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springen door zeven tijdvakken. Eén speler draagt de VR-bril, de ander bedient 

een tijdreismachine via een touchscreen. Door aanwijzingen te ontcijferen en 

goed samen te werken, herstellen de spelers samen de Gelderse geschiedenis. 

Leuk voor jong en oud!  

 

Onze collectie is binnen Schatkamers van Gelderland met twee objecten verte-

genwoordigd:  

1. in het tijdvak prehistorie is een Neolithische bijl (3500-2500 voor Christus) te 

zien en te onderzoeken. Deze bijl is gevonden toen, in de jaren dertig van de 

vorige eeuw, op Alverna stukken natuur gerooid werden voor gebruik in de mijn-

bouw. De bijl en andere vondsten bewijzen dat er rond 3000 voor Christus al 

boeren wonen in en rondom Wijchen.  

2. binnen het tijdvak vroege middeleeuwen (500-1000) is uit onze collectie de 

Badorf tuitpot opgenomen. Deze bijzondere tuitpot stamt uit de Karolingische 

tijd, circa 800. Dit was de periode dat 

Karel de Grote een machtig rijk bestuur-

de dat over grote delen van Europe 

heerste, inclusief Nederland. De pot 

werd in 1968 gevonden tijdens ontzan-

dingen op de Pas, in Wijchen. De com-

pleetheid, na enige restauratie, van de 

pot maakt het object bijzonder. Meestal 

wordt slechts een aantal scherven te-

ruggevonden. De pot werd gebruikt voor het schenken van vloeistoffen en is 

versierd met een zogenaamde radstempelversiering.  

 

Ik hoop dat u uitkijkt naar deze bijzondere tentoonstellingen.  

 

Verder zullen we voor de Vrienden nog een aantal activiteiten gaan organiseren. 

Houdt u de Nieuwsbrieven dus goed in de gaten voor meer informatie.  

 

Met vriendelijke groet,  

Rylana Seelen Directeur Museum Kasteel Wijchen 

 

    Badorf tuitpot 
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Van de conservator 

Bijzondere baggervondsten uit de kasteelgracht te 

Wijchen 

In 1989 werd de gracht rondom het kasteel uitgebag-

gerd. De bagger werd elders gedeponeerd en detector-

amateurs vonden daarin enige voorwerpen die zij aan 

het toenmalige Museum Commanderie van Sint Jan te 

Nijmegen hebben verkocht. In 1998 is de hele collectie 

van bovengenoemd museum overgegaan naar het 

Valkhofmuseum, aldaar. Door toeval kreeg ik een artikel uit het tijdschrift Antiek 

in handen1, waarin deze vondsten werden besproken. Naar aanleiding hiervan 

hebben we geprobeerd deze objecten in langdurig bruikleen te krijgen. En dat is 

gelukt. Hieronder wil ik jullie deze prachtige en bijzondere voorwerpen presente-

ren, nu op papier, maar straks ook in de nieuwe presentatie van het museum. 

 

Allereerst moet de tonvormige tinnen 

drinkkan worden genoemd (hoog: 15,5 

en met duimrust: 16,4 cm; grootste dia-

meter 9,3 cm; diameter voet 8,1 cm).  

De ongemerkte kan heeft boven op het 

deksel een medaillon. Om de buik van 

de kan zijn telkens vijf groepen groeven 

gedraaid. Ook om het deksel en de bo-

venrand van de kan zijn groeven waar te 

nemen. Deze groeven wekken de sug-

gestie van hoepels om een ton.                                                                       

In het midden van de bodem werd een 

rond gat gelaten waardoor de spil van 

de draaibank werd gestoken om zo de 

kan op de draaibank mooi gelijkmatig te 

kunnen afdraaien. Daarna werd het gat 
Afb. 1 Tinnen kan 

1 B. Dubbe, 1993  

              Ben Teubner 
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gedicht met een rond plaatje met een afdruk van een 15e-eeuwse munt.  

Door de wijze waarop de kan is vervaardigd, de staafvormige duimrust en de 

afbeelding van de munt, wordt de kan gedateerd op eind 15e of begin 16e eeuw. 

In de bestaande literatuur blijken verder geen 15e-eeuwse exemplaren in een 

tonvorm te vinden en ook in wat latere tijden blijkt deze vorm zeldzaam te zijn. 

Het tweede voorwerp dat uit de bagger tevoorschijn is gekomen is een kleine 

tinnen schotel met een diameter van 21,8 cm. Het object was op vescheidene 

plaatsen behoorlijk beschadigd en aangetast door de “tinpest”. Tijdens de res-

tauratie zijn deze plekken zoveel mogelijk weggewerkt. Het schoteltje is op de 

rand gemerkt met de gekroonde hamer, in die tijd een merk voor fijn tin. Onder 

de bodem is het stadsmerk van Den Bosch, de boom, gestempeld. Artikel 6 van 

de keur voor het Bossche tinnengietersambacht van 16 oktober 1503 bepaalde 

dat de meesters geen platte schotelen noch oirkommen mochten maken dan 

alleen van goed en fijnen teen (tin). Uitgezonderd werden wermoesschotelen 

(groenteschotels) en zousieren (sauskommen), die van mindere kwaliteit tin 

mochten worden gegoten. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Afb. 2 Tinnen schaal 
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Met het hamermerk en het stadsmerk voldoet het schoteltje aan de voor-

schriften van de keur van 1503. Het schoteltje zou dan rond die tijd gegoten kun-

nen zijn.  

Waren beide hiervoor besproken 

objecten van tin, het derde betreft 

een kruikje van aardewerk. Het is 

gemaakt van steengoed, dat gebak-

ken wordt bij een temperatuur van 

1200 à 1300 graden Celcius. Door de 

hoge baktemperatuur wordt het 

product volkomen waterdicht en 

daardoor buitengewoon geschikt 

voor allerlei drinkgerei en ook voor 

kruiken om vloeistoffen in te bewa-

ren. 

Het gevonden kruikje is 13,5 cm 

hoog, de grootste diameter is 9,8 cm 

en die van de voet 6,7 cm.  

 

Afb. 4 Steengoed kruikje 

Afb. 3 Gekroonde hamermerk  en stadsmerk Den Bosch 
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Het kruikje heeft een bolle buik op een standring en een vrij hoge hals met een 

weing voorkomende versiering van drie ringen van rechthoekige blokjes. Deze 

blokjes werden met een houtje in de klei gedrukt en wel zo diep dat de sporen 

ervan aan de binnenzijde van de hals te zien zijn. 

            

 Om de buik is op de kop een 

spreukband aangebracht met een 

tekst die luidt:  

“EW DANCK SI GOT IN EWEC- EW 

DANCK SI GOT IN EWEC.  

De letter S in de tekst is omgekeerd. 

Aan weerszijden van de spreukband 

zijn drie portretmedaillons te zien 

die afgewisseld worden door drie-

hoekige gestapelde blaadjes. Dit te 

Frechen bij Keulen gemaakte kruikje 

dateert uit de tweede helft van de 

16e-eeuw. 

 

 

 

Ben Teubner 

 

Literatuur: 

B. Dubbe, Baggervondsten van tin en gres te Wijchen. Antiek mei 1993 p. 498-
502 
B. Dubbe, Tin en tinnengieters in Nederland, Zeist 1965 

J. Kooyman, De Bossche tinnegieter en zijn tin, ’s-Hertogenbosch 1984 

Afb. 5 Sporen van indrukken in de hals 
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De Tuun van Museum Kasteel Wijchen 

De Kwee 

Nu het september is geworden komt het einde van het ‘tuun’seizoen in zicht. 

Een seizoen waarin er weer veel mooie gewassen te zien waren in de Tuun niet 

alleen dankzij het groeizame weer, maar ook dankzij de koemest die op alle 

akkers is uitgestrooid.  

Tijdens het goed bezochte Open Tuinenweekend van Groei en Bloei in de maand 

juni waren er veel enthousiaste bewonderaars van alles wat er in onze Tuun 

groeit en bloeit. Deze open dagen waren ook de enige dagen dit seizoen dat de 

Tuun open was voor publiek. Uitgezonderd de donderdagochtend wanneer de 

leden van de werkgroep aan het werk zijn, dan is iedereen welkom in de Tuun.  

In een van de hoeken van de Tuun staat een kweeappel (Cydonia oblonga). Het 

is een kleine boom, waaraan nu nog onrijpe vruchten hangen. De vruchten zijn 

rauw niet te eten. Het vruchtvlees is hard en zuur met een wit tot gele kleur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De vruchten van de kwee, die een appel of peervorm hebben, worden verwerkt 

tot onder andere jam, gelei, compote, marmelade, sap en likeur. Wist je dat het 

woord ‘marmelade’ is ontleend aan de Portugese naam van kweepeer: marme-

lo? De kweepeer of kweeappel is familie van de roos en verwant aan appel, peer 

en lijsterbes.  
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De kwee bloeit in mei en juni met mooie grote wit-roze bloemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het rijpen van de vruchten zijn deze bedekt met een dun laagje ‘vilt’.  

 

Eind september begin oktober kunnen de vruchten geoogst worden. Kom gerust 

langs op een donderdagochtend als je zin hebt met een kweeappel recept aan 

de slag te gaan. Op internet zijn er talloze te vinden. 

Hartelijke groet, 

Judy Nijssen 
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     Van de museumclub 

 
Nadat ze geruime tijd niet weg konden wegens anti-coronamaatregelen heb-

ben de leden van de museumclub inmiddels weer een paar interessante bezoe-

ken aan musea kunnen afleggen. Het meest recente bezoek was aan Tilburg, 

waar een hoop valt te zien qua tentoonstellingen, maar ook qua hergebruik 

van industrieel erfgoed. 

De eerste bezochte locatie was het Textielmuseum dat is gehuisvest in een tex-

tielfabriek.  

In de permanente tentoonstelling is onder meer te zien hoe een wollen deken 

werd gemaakt met behulp van een stoommachine die spin- en weefgetouwen 

aandrijft.  Een proces zoals dat in de periode tussen 1900 en 1940 plaatsvond. Er 

is een textiellab waarin jonge ontwerpers hun stoffen kunnen ontwikkelen met 

behulp van machines die kunnen weven, breien, borduren, verven en printen. 

Als museumbezoeker sta je met je neus op het hele proces. In tijdelijke tentoon-

stellingen worden bijzondere kunstvormen waarin textiel een rol speelt nader 

onder de aandacht gebracht, bijvoobeeld kledingcreaties van het Songfestival, 

diermotieven in damast of het speelse design in de fantasierijke gebruiksvoor-

werpen van kunstenares Kiki van Eijk. Kortom, een museum dat zowel de tech-

neut als de textielliefhebber als de kunstliefhebber kan boeien.  

Onze tweede stop in Tilburg was het museum De Pont, een museum dat zich 

richt op moderne kunst.   

Ook dit bevindt zich in een gebouw dat voor de textielindustrie werd gebruikt, 

een voormalige wolspinnerij. Het is zeer ruim van opzet met lichte muren en 

onder andere een lange wand met wolhokken waar afzonderlijke kunstwerken 

helemaal tot hun recht kunnen komen. Er worden momenteel werken getoond 

van verscheidene kunstenaars, van wie we er twee uitlichten: David Claerbout 

en Kasper Bosmans.  David Claerbout speelt in video-installaties met het verstrij-

ken van de tijd. In een van de wolhokken laat hij in een video-installatie het  

1000-jarig verval zien van het Berlijnse Olympisch stadion uit 1936. In de eerste 

vijf jaar is in verstilde beelden vooral het woekerende onkruid rond het stadion 

te zien. In een andere ruimte laat hij een vliegtuig in aanbouw zien, maar het is 
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een zeer ouderwets vliegtuig, alsof je getuige bent van een maakproces van 70 

jaar geleden. 

Op een heel andere manier is Kasper Bosmans 

met de tijd bezig door oude gebruiken te ver-

werken in zandsculpturen (zoals vroeger de 

vloeren werden geschrobd met zand dat eerst 

in patronen werd uitgestrooid), schilderijen 

(met symbolen van vroegere botersmokkel uit 

de Kempenstreek), met bronsreliëfs naar aanlei-

ding van een archeologische vondst van een 

eerste druppel brons in een Tilburgse smelt-

kroes. Beiden reflecteren op de tijd in een oud 

industrieel gebouw dat de tand des tijds glans-

rijk heeft doorstaan. 

 

Een derde stop werd gemaakt bij de Lochal in het stationsgebied van Tilburg. 

Deze 18 meter hoge oude Locomotiefhal werd gebruikt als werkplaats om loco-

motieven te repareren. De locomotieven werden overdwars naar binnen gere-

den en op een van de 14 werkstanden geplaatst. Het gebouw dateert uit 1932 

en is in december 2018 na een verbouwing getransformeerd in een multifunctio-

neel complex met een zeer toegankelijke ruime bibliotheek, vergaderruimtes, 

concertzaal, horeca en ook een expositieruimte. We bezochten de expositie 

Wunderkammer waarin ook weer de tijd een rol speelt. De vergankelijkheid 

wordt gerelativeerd door allerlei gevonden voorwerpen te transformeren tot 

vaak komische kunstobjecten. Het stationsgebied van Tilburg is sowieso een 

voorbeeld van een geslaagd hergebruik van ‘gevonden’ industrieel erfgoed. 

Naar analogie van een bekend gezegde: wie het oude niet eert is het nieuwe niet 

weerd.  

Hoe doen we dat in Wijchen?? 

         Annelies Jacobs 

 

Kasper Bosmans, project Wolf 

Corridor, speciaal voor De Pont 
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De moeite waard 

Tentoonstellingen 

Museum Geert Grootehuis  

Lamme van Dieseplein 4, Deventer                                                                                                   

tel. 0570 858999                                                                                                            

www.geertgrootehuis.nl  

Museum open Van 1 april tot en met 31 oktober 2021 

woensdag tot en met zaterdag: van 11.00 uur tot 17.00 uur 

zondag: van 13.00 uur tot 17.00 uur 

Expositie : Thomas à Kempis actueler dan ooit 
Loopt van 22 jul 2021 t/m 21 okt 2021  
 
Dit jaar is het 550 jaar geleden dat Thomas à Kempis in Zwolle overleed. Muse-
um Geert Groote Huis wil daarom nu graag deze voormalig inwoner van Deven-
ter eren. Op 21 juli opent een expositie in de historische kelder. Deze tentoon-
stelling neemt de bezoeker mee langs een aantal thema’s die belangrijk waren in 
het leven van Thomas à Kempis, maar die ook nu nog tot onze verbeelding spre-
ken. Zo wordt er een mooie en bijzondere boekenselectie getoond die meer laat 
zien van het gedachtegoed van Thomas à Kempis. Daarnaast geeft een viertal 
hedendaagse Deventer kunstenaars een inspirerende kijk op de invloed van Tho-
mas à Kempis op onze tijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas à Kempis op de Agnietenberg (1569)  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Agnes_(heilige)
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Museum Het Valkhof  
Kelfkensbos 50, Nijmegen                                                                                                         
tel. 024 360885 
www.museumhetvalkhof.nl 
Openingstijden: dinsdag-zondag 11.00-17.00 
 
Expositie: Rettet den Wald  (Red het bos)                                                                                  
Loopt van 18 september — 5 december 2021 
 
De tentoonstelling laat zien hoe hedendaagse kunstenaars zoals Joseph Beuys 
zich inzetten voor bedreigde natuur, een zeer actueel thema in deze tijd van gro-
te klimaatverandering. Het nodigt ook uit om zeer direct de bossen en natuur in 
ons eigen omgeving te verkennen. 
 
Museum Jan Cunen 

Molenstraat 65, Oss 

tel. 0412— 798000                                                                                                              

info@museumjancunen.nl 

Openingstijden woensdag-zondag 11.00-17.00                                                                   

Expositie : Jan Cunen blijft thuis 

Loopt tot 16 januari 2022 

De dagen in lockdown zijn door museum Jan Cunen benut om in zijn eigen col-
lectie en geschiedenis te duiken. Wat doet reclameverlichting van Unox in muse-
aal bezit? Wat heeft Blue Band te maken met Oss? Wie waren Jan Cunen en Con-
stance, de naamgevers van het museum en de villa? Waarom is Oss de archeolo-
gische schatkamer van Nederland en hoe komen we aan topstukken van Isaac 
Israels, Jan Toorop en Hendrik Willem Mesdag? Deze tentoonstelling neemt je 
mee op reis door de verhalen achter de werken uit de omvangrijke verzameling. 

 

 

 

 

Hendrik Willem Mesdag (Groningen 

1831 – 1915 Den Haag) 

‘Vissersschepen in de branding’  

mailto:info@museumjancunen.nl
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Fietsen/wandelen 

Fietsen Oss-Noord en Zuid —  Archeologische fietsroutes 

Ga naar: Trefhetinoss/routes, dan Wandelen naar Fietsen, naar Fietsroutes en 

dan klikken op Archeologische fietsroutes . 

Speciale fietsroutes nemen je mee in het archeologische verleden van Oss Noord 

(weilandenroute) en/of Oss Zuid (vorstenroute). De studenten Archeologie van 

de Universiteit Leiden stelden speciaal voor de Osse Archeologiedagen deze 

twee fietsroutes op, die apart (elk 15 km) of gecombineerd (30 km) te fietsen 

zijn. Tijdens het fietsen zul je al dan niet bewust langs allemaal oude bewonings-

resten rijden, van de prehistorie tot aan de vorige eeuw. Centraal vertrekpunt is 

het gemeentehuis van Oss.  

 

De weilandenroute (14 km) gaat via de wijk Ussen, waar veel opgravingen 

plaatsvonden, via landschap Maaskant, de oude Maasbeddingen, Teeffelen en 

de wijk Horzak. 

De vorstenroute (18 km) gaat via industrieterrein De Geer waarvan het grondge-

bied al in de bronstijd werd gebruikt, de landweren in Berghem en vervolgens via 

de vorstengraven en grafheuvels van Zevenbergen/Paalgraven en Vorstengraf 

Oss.  

 

Allerlei interessante, archeologische facts van de route die je aflegt, staan be-

schreven in  

Wandelen door Grave 

Info2gravetoerisme.nl   

Hoofdwagt 2 Grave  

tel. 0486 870067  

dinsdag—zaterdag 10.00-16.00 

start 14.00  

data 4,7,11,18,25 sept. 2021                                                                                                                                    

Bezoek historische vestingstad Grave 
Grave is de meest belegerde vestingstad van Nederland. De sporen van de veld-
slagen die zijn gevoerd in en rond Grave, maar ook hoe de bewoners van de stad 
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zich verweerden tegen de vijandelijke legers, zijn nog steeds zichtbaar in de his-
torische binnenstad van Grave (bekijk video: 0486TV | Social Television voor 
Grave en omgeving - #122 Flonkerend aan de Maas - YouTube) 
 
Ondanks vele belegeringen door de eeuwen heen heeft Grave een mooi en au-
thentiek centrum weten te behouden dat vol staat met fraai gerestaureerde 
panden, veelal rijksmonumenten. Deze monumentale binnenstad nodigt u van 
harte uit om te winkelen, rond te kijken, en natuurlijk te genieten van de vele 
terrassen die de stad rijk is. 
 
Maak een begeleide stadswandeling (Stadswandeling Grave - Toerisme en Recre-
atie in het Land van Cuijk) door Grave.  
Als het daar te laat voor is: kies een onbegeleide wandelroute 
(beleefhistorischgrave.nl/beleef-grave/grave-tourist-information/). 
Bezoek het Graafs Museum (beleefhistorischgrave.nl/historisch-grave/musea/
museum/) in de historische Hampoort. 
Bekijk het Emmausklooster (landvancuijk.nl/toerisme-en-recreatie/
emmausklooster/) in het kerkdorp Velp. 
Shop bij een van de vele speciaalzaken in de binnenstad van Grave en geniet van 
het uitzicht over de Maas, de Thompsonbrug en de sluis. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Emmausklooster Velp 

http://www.youtube.com/watch?v=wcZGRMbaY9Q
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wcZGRMbaY9Q
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wcZGRMbaY9Q
http://www.landvancuijk.nl/toerisme-en-recreatie/stadswandeling-grave/
https://www.landvancuijk.nl/toerisme-en-recreatie/stadswandeling-grave/
https://www.landvancuijk.nl/toerisme-en-recreatie/stadswandeling-grave/
http://www.landvancuijk.nl/toerisme-en-recreatie/graafs-museum/
http://www.landvancuijk.nl/toerisme-en-recreatie/emmausklooster/


 

 

 

 

Kasteel Hernen tijdens de open-tuin-dagen 19/20 juni 2021 

(foto red.) 

 


