
 

 

Hieronder hebben wij de destijds voor de Nieuwsbrief van juni 2003 aangeleverde Word-documenten, 
voorzover we die we nog op de kop konden tikken, voor u verzameld. De meeste Illustraties ontbreken 
helaas en ook spreekt het redactioneel guller over de inhoud dan wij nu nog waar kunnen maken (Linie 
Plukker, redacteur Nieuwsbrief m.i.v. Nieuwsbrief 1, 2019). 
 

 
Redactioneel 

 
Gaan wij een nieuwe ijstijd tegemoet?  Als je de waarschuwingen van diverse wetenschappers   
serieus moet nemen, en dat lijkt hard nodig, is dat scenario tengevolge van de handelingen van de 
mens beslist geen sciencefiction.  
 
Ook Hollywood heeft zich onlangs gevoegd bij de groep van verontrusten. De filmmaker Roland 
Emmerich roept in zijn film’The Day After Tomorrow’ een angstwekkend natuurgetrouw beeld op, nu 
nog met digitale middelen, van de gevolgen van het broeikaseffect. Gaat alles dan weer opnieuw 
beginnen, wordt alles van de kaart geveegd of weet de huidige mens zich te handhaven? Gelukkig 
weten wij daar het antwoord niet op. Voorlopig ziet de wereld er nog min of meer uit als vanouds en 
kunnen we daar nog volop van genieten, zeker nu de vakantietijd weer in zicht is. 
  
De vakantietijd, bij uitstek de tijd voor veel mensen om wat verder om zich heen te kijken of om op 
mooie dagen in eigen omgeving te genieten. Een fietstochtje met een bezoek aan imposante kastelen 
uit de riddertijd of  een reis naar  het zonnige zuiden waar indrukwekkende  ruïnes getuigen van een 
Grieks of Romeins verleden. Wat je ook tegenkomt tijdens je omzwervingen en, steeds vraag jeje 
verwonderd af, hoe de mens in het verleden het voor elkaar gekregen heeft om met de 
hulpmiddelen, werktuigen en gereedschappen van hun tijd deze wereldwonderen te scheppen. Dat 
geldt voor zowel het grote als het kleinere werk. 
 
De voorplaat laat een schat aan bronzen voorwerpen zien, die opgegraven is bij de aanleg van de A-50 
in de buurt van Uden, uit de bronstijd.  Wat een vakmanschap. 
 
Cees Mulder heeft zich verdiept in de sieraden, waarmee de mens zich in de loop der tijden heeft 
getooid en zich diezelfde vraag gesteld. Als je bijvoorbeeld naar het uiterst verfijnde edelsmeedwerk 
kijkt van de Grieks/Scytische goud-en zilversmeden, dat op dit moment nog te bewonderen is in de 
Amsterdamse afdeling van de Hermitage, bekruipt je datzelfde gevoel van verwondering. 
 
Fiona Zachariasse laat ons op de tweede wandeling door de ‘Tuun’ kennismaken met de verfijnde 
smaaksensaties die kruiden aan het voedsel toevoegen en waarvan de voorbeelden in het plantenvak 
‘tuinkruiden’ van de ‘Tuun’ te vinden zijn en wat later in het jaar misschien zelfs te proeven en te 
oogsten.  
 
Jacques Luyten leidt de inmiddels geopende tentoonstelling van Lonneke de Kok voor ons in. Zij werkt 
met organische materialen en paraffine, een intrigerende combinatie.  Haar werk is nog tot augustus 
te zien. 
 
Op 25 maart van dit jaar stond in de serie museumlezingen het onderwerp ‘Het land over de Waal’ 
centraal.  Drs. Kees van den Broeke uit Nijmegen, die aan het archeologisch onderzoek in het 
Waalspronggebied heeft meegewerkt, hield een boeiend betoog over de vele vondsten en de nieuwe  
inzichten, die het onderzoek heeft opgeleverd. Een korte impressie van deze avond treft u in deze 
Nieuwsbrief aan. 
 
Tom Mulder brengt ons op de hoogte van de educatieve activiteiten, die in het museum plaats 
vonden in het afgelopen schooljaar.  Vele leerlingen, leerkrachten en ouders vonden hun weg naar 
het museum in het kader van educatie. 
 
En u kunt een opmerkelijk Wijchenaar ontmoeten.  Jacques Rommens stuitte bij toeval op een 
exemplaar van het Aardrijkskundig Woordenboek van de hand van de heer P.H. Witkamp, uitgegeven 



 

 

in 1877. Er stonden verschillende feitelijke gegevens in over het toenmalige Wijchen, die we u niet 
willen onthouden. 
 
De vaste rubrieken, zoals van de bestuurstafel, prikbordactiviteiten en archeologische sprokkels, 
mogen in deze nieuwsbrief natuurlijk niet ontbreken. Wij wensen alle vrienden een goede 
gezondheid, een boeiende vakantie en veel leesplezier toe. 
 

Het land over de Waal. 
 
De Betuwelijn trekt als een nieuwe ijzeren Rijn een spoor door het land tussen de twee rivieren. 
Voor Nijmegen was dat altijd het land over de Waal. Nu is het een gebied waar in hoog tempo een 
nieuw stuk Nijmegen uit de grond gestampt wordt, bekend onder de naam ‘Waalsprong’.  
Heel wat bestaande bebouwing, bedrijven en begroeiing heeft het veld moeten ruimen en het hele 
gebied zal totaal van aanzien gaan veranderen. Voor de eerste bulldozer echter aan deze grote 
operatie kon beginnen, was er eerst tijd voor archeologisch onderzoek. Op 25 maart 2004 was er in 
Zaal Sterrebos een lezing in de reeks ‘museumlezingen’, ditmaal over de archeologische vondsten in 
het Waalspronggebied. Dr. Peter van den Broeke, ijzertijdexpert uit Nijmegen, heeft intensief aan dit 
onderzoek meegewerkt in hitte en kou en was bereid daar het een en ander over te komen vertellen. 
Het uitgangspunt van een archeologisch onderzoek is een geomorfologische kaart van het gebied. Op 
zo’n kaart staat de vorming van het aardoppervlak aangegeven en zijn ook o.a. de geulen te 
herkennen, die in het verleden het rivierwater afvoerden, maar die later weer zijn opgevuld, de z.g. 
restgeulen. Resten van bewoning zijn vaak juist langs rivierlopen of watergangen te vinden en deze 
restgeulen vormen dan ook een goede basis om van daaruit een gebied te onderzoeken. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door met een slagboor op iedere 50 meter een boring te doen. Op deze 
manier systematisch een terrein onderzoeken levert in 9 van de 10 gevallen voldoende informatie op 
om op veelbelovende plekken gericht verder te werken.  De voorlopige conclusie uit dit 
vooronderzoek was, dat er niet veel vindplaatsen te verwachten waren, maar dat het gebied wel 
steeds bewoond was geweest. De oudste resten die zijn gevonden dateren van 5500 jaar voor onze 
jaartelling, de periode van de jagers/verzamelaars. Uit de periode van 3000 jaar voor onze jaartelling 
zijn sporen van landbouwers aangetroffen. De meeste vondsten zijn echter van latere datum, n.l. uit 
een periode van 2000 jaar voor - tot 300 jaar na het begin van onze jaartelling. Rond 2000 jaar voor 
onze jaartelling zijn veel geulen al opgevuld en in de Romeinse tijd was het land alweer veel meer 
verkaveld. Uiteindelijk is er op 25 plaatsen onderzoek uitgevoerd waaronder een gebied ten 
zuidoosten van Lent. Daar zijn sporen uit op elkaar volgende perioden ontdekt. Sporen uit de 
bronstijd bestaande uit offergaven bij een cultusplaats, uit de ijzertijd werden grafvelden ontdekt en 
uit de Romeinse tijd sporen van een nederzetting. De cultusplaats uit de bronstijd lag aan een 
restgeul.  Het moet een idyllisch plekje geweest zijn, een met riet omzoomd stroompje. Rivieren en 
beken waren verblijfplaatsen van hogere machten. Er had een constructie gestaan van houten palen, 
misschien een tempeltje, die waarschijnlijk aan de bovenzijde met elkaar verbonden zijn geweest. Er 
werden verschillende voorwerpen, mogelijk offergaven, gevonden zoals; een kleine bronzen dolk en 
een maalsteen. Alles moet nog verder onderzocht worden, want vele vondsten roepen weer vele 
nieuwe vragen op. Een heel bijzondere vondst bij een andere restgeul was wel een beslagstuk van 
paardentuig van verguld zilver, stammend uit de Romeinse tijd. 
Aan de noordkant van het huidige Lent werden grafvelden uit de ijzertijd blootgelegd en 
plattegronden van schuren. De grafvelden waren bijzonder omdat er naar verhouding veel 
begravingen aangetroffen werden, terwijl in de ijzertijd crematie gebruikelijk was. Hier kwamen 
oorringen, haarringen tevoorschijn met een versiering die wel vanuit het Midden-Rijngebied bekend 
is, maar niet uit het onderzochte gebied. Waren deze mensen op doortocht of waren het 
immigranten? Onbeantwoorde vragen. Bij nederzettingen moet we denken aan een buurtschap met 
enkele verspreid staande erven en wat spiekers, verhoogde opslagplaatsen voor de oogst. 
In de Romeinse tijd is het land al meer verkaveld. In de buurt van Oosterhout lagen sporen van een 
inheemse nederzetting op een zandrug. Er kon worden vastgesteld dat de nederzetting niet steeds op 
dezelfde plek heeft gelegen, als een boerderij bouwvallig werd bouwde men een eindje verderop 
eenvoudigweg een nieuwe en schoof alles een eindje op. De nederzetting heeft waarschijnlijk nooit 
uit meer dan vijf boerderijen tegelijkertijd bestaan, omgeven met greppels en soms palissaden. 
De meest recente vondsten, o.a. aan de Griftdijk, waren heel verschillend van aard, zoals bronzen 
fibula,en armbanden maar ook voorwerpen van hout. Houten voorwerpen worden alleen onder 



 

 

water geconserveerd. Zelfs een fragment van een benen fluit met een ingekraste versiering van een 
scheepje en een hertenkopje kwam er tevoorschijn, evenals godenbeeldjes en een schrijfplankje, een 
zeldzaamheid op het Bataafse platteland. Misschien heeft het ooit toebehoord aan een soldaat in 
Romeinse dienst, die in zijn diensttijd een beetje schrijven had geleerd. Dat kwam wel vaker voor, 
maar de doorsnee Bataaf was niet geletterd.  Romeinse kookpotten, terrasigulata bordjes duiden 
allemaal op een sterke invloed van Romeinse gebruiken.   
Ieder voorwerp dat de bodem prijsgeeft voegt kennis toe aan alles wat al bekend is, werpt soms weer 
een heel ander licht op die kennis. Er werd natuurlijk op deze boeiende avond nog veel meer verteld, 
getoond en belicht, door middel van duidelijke beelden, dan hier is weergegeven. Dit verslag is dan 
ook niet meer dan een greep uit al deze verwijzingen naar een ver verleden. Wie meer wil weten kan 
in de knipselmappen vast meer informatie vinden over het onderzoek in het Waalspronggebied. 
 

Een  ontmoeting met een opmerkelijke Wijchenaar. 
 

Bewerking Nelly Goebertus 
 
Enige tijd terug zag Jaques Rommens bij toeval op het salontafeltje van een goede kennis een boek 
liggen, dat onmiddellijk zijn belangstelling trok. Het ging om het ‘Aardrijkskundig Woordenboek’, 
dat deze vriend bij een antiquariaat op de kop getikt had.  Hij bekeek het boek met veel interesse 
en ontdekte dat niet alleen Wijchen erin genoemd werd, maar dat het ook samengesteld was door 
een Wijchenaar. De schrijver bleek P. H. Witkamp te zijn en het boek was uitgegeven in1877. 
 
Jacques ging op onderzoek uit en ontdekte dat deze Witkamp, overleden in 1892, begraven ligt op de 
protestantse begraafplaats aan de Nieuweweg in zijn woonplaats, Wijchen.  Zijn graf is tot op de dag 
van vandaag bewaard gebleven, compleet met de stèle, door zijn vrienden en bewonderaars 
opgericht,  waarop zijn portret staat afgebeeld en de tekst te lezen staat: den onvermoeide  P.H. 
Witkamp, geschiedsvorser en aardrijkskundige, een warmen vaderlander.  Door zijn vereerders en 
vrienden.  
Wat vermeldt het ‘Aardrijkskundig Woordenboek’, anno 1877 over de woonplaats van deze 
geschiedsvorser en aardrijkskundige? We willen het u niet onthouden en lezen: 
 
Wijchen, provinciaal kiesdistrict in Gelderland, bevattende de 14 gemeenten: Wijchen, Ewijk, Druten, 
Wamel, Deemsel, Heerewaarden, Apppeltern, Horssen, Bergharen, Batenburg, Balgoy, Overasselt,  
Heumen, Groesbeek. 
 
Wijchen, tweede kanton van het Gelderse arrondissement  Nijmegen, bevattende de 6 gemeenten: 
Wijchen, Balgoy, Heumen, Overasselt, Beuningen, Bergharen. 
 
Wijchen, gemeente in Gelderland, ingesloten door de gemeenten Batenburg, Bergharen, Ewijk, 
Beuningen, Nijmegen, Overasselt, Balgoy, Huisseling  e.a., Ravestein en Dieden e.a. Zij beslaat 3532 
bunders en is deels door diluvisch zand, deels door klei gevormd. Naar de zijde der Noord-Brabantse 
gemeenten Huisseling, Ravestein en Dieden wordt zij door de Maas bezoomd. In het oosterdeel der 
gemeente vindt men het lange smalle Wijchense Meer. In 1822 had deze gemeente 2239, in 1840 
2949, in 1870 3434 inwoners, in het laatstgenoemde jaar onderscheiden in 3313 Rooms katholieken 
en 121 Hervormden. De landbouw maakt hun hoofdbestaan uit.  De gemeente bevat de dorpen 
Wijchen en Niftrik en de buurtschappen Boskantrot, Passerot, en Woesinkrot, tot welke 
buurtschappen nog verscheidene gehuchten, zoals Luenen en Valendries behooren. Wijchen vormt 
ene heerlijkheid. Bernard van Wijchen, de eerstbekende Heer leefde in de eerste helft der 12e eeuw. 
 
Het dorp Wijchen komt in oude oorkonden onder verschillende namen voor, als in 1105 Wichen, 1106 
Wighene. Het is een ferme levendige plaats, die nog veel in bloei zal toenemen wanneer de 
Zuidooster- Spoorweg (welke hier een station verlangt) voltooid zal zijn. Men telde er in 1840 936, in 
1870 1069 inwoners, te weten, in laatstgenoemd jaar 498 binnen en571 buiten de kom. 
Onder de gebouwen is het meest beroemd het Slot te Wijchen, op last van een schoonzoon van Prins 
Willem 1, Don Emanuel van Portugal, in 1587 gebouwd. Daar het thans aan een voornaam 
Antwerpenaar, den baron d’ Osy, behoort, wordt het doorgaans alleen door den rentmeester en zijn 
gezin bewoond. Voorts heeft Wijchen eene Roomskatholieke – en eene Hervormde kerk.  



 

 

 
In 1877 was het bovenstaande voor P.H. Witkamp kennelijk het belangrijkste wat er over zijn 
woonplaats, Wijchen te melden was. De voorspelling, dat deze plaats nog veel in bloei zal toenemen,   
is in ieder geval uitgekomen.  Een opmerkelijke Wijchenaar. 
 
Toelichting : diluvisch of diluviaal. 
Diluvium en Alluvium zijn benamingen van geologische tijdperken. Deze termen worden echter niet 
meer gebruikt. 
Het Diluvium of Pleistoceen is het tijdperk van 2.000.000 – 10.000 jaar geleden. 
Het Alluvium of Holoceen is het tijdperk van 10.000 jaar geleden t/m heden.  
 
 

Lonneke de Kok exposeert 

 
Nelly Goebertus 

 
Op dit moment loopt er een expositie van het werk van Lonneke de Kok in het museum. De 
feestelijke opening vond plaats op een mooie pinksterdag. Ondanks het vrije weekend en het 
mooie weer waren er toch heel wat belangstellenden op af gekomen.   
De opening werd verricht door Guido Muskens, docent meesteropleiding vormgeving plantaardige 
materialen. Deze meesteropleiding is het sluitstuk, niveau 4, van een opleiding tot bloembinder, die 
sinds kort in ’s Hertogenbosch is gevestigd en waar de kunstenares haar opleiding heeft gevolgd. Zij is 
daarmee een van de vier mensen in Nederland, die deze opleiding heeft afgerond. Tijdens deze fase 
gaan de studenten verder experimenteren met plantenmateriaal. Zo is het ook bij Lonneke gegaan. 
Inmiddels heeft zij in Oisterwijk haar eigen werkplaats, gevestigd in een oude molen.  Zij was altijd al 
gefascineerd door het kwetsbare en vergankelijke in de natuur. Zij probeert dit kwetsbare vast te 
houden en tegelijkertijd te laten zien. Dat is haar gelukt door te werken met paraffine oftewel 
kaarsvet. Een goed voorbeeld is haar serie Paddo’s. Geen hallucinerende kleuren of ervaringen deze 
keer, maar ‘gewoon’ het sporenpatroon van een paddestoel, vastgelegd, letterlijk, in paraffine. Ze 
gebruikt daarbij stukjes stof, soms in kleur, en giet in een metalen raamwerk de vloeibare paraffine 
om de subtiele vormen te vangen. Dit gaat niet altijd goed, maar soms juist wel. Dan is een kunstwerk 
geboren. 
Een andere mooie reeks paraffinewerken is de stuifmeeldradenserie. Van pas ontloken tot bijna 
vergaan zijn de stuifmeeldraden van de tijgerlelie vastgelegd, ondersteund met kleur die bij de 
bloemen hoort. Het affiche bij deze tentoonstelling laat een detail zien van een van de werken uit 
deze serie.  
Lonneke de Kok is verder gaan experimenteren en is ook niet-plantaardige materialen gaan 
gebruiken, zoals vlinders, de huid van vissen, slangen of de pennen van een stekelvarken, maar ook 
kleine uit de zee afkomstige organismen. Ook de techniek bood meer experimentele mogelijkheden. 
En ander giet- en stolbaar materiaal is glas.  
Op dezelfde wijze heeft zij enkele werkstukken in glas uitgevoerd. De veel hogere 
verwerkingstemperatuur legt echter legt zijn beperkingen op aan de te verwerken materialen. Van 
deze werkstukken zijn er maar enkele te zien op de tentoonstelling. De kunstenares is steeds op zoek 
naar die materialen die haar aanspreken en die zij in haar werk wil en kan gebruiken, maar het moet 
wel altijd uit de natuur voortkomen. 
 

Een Rondleiding door de kruidentuin deel 1: Vana ruiker tot pijlgif 
 
In de oudheid stond de mens veel dichter bij de natuur dan vandaag de dag. Voor veel dagelijkse 
zaken, bijvoorbeeld, was men op planten aangewezen; voor het eten, voor het schoonhouden van 
huis en lichaam, voor het genezen van ziekten en het beschermen tegen kwade geesten en goden.  
In de tuin van het museum zijn veel van deze planten te zien, zoals die door onze voorouders 
gebruikt werden in de IJzertijd, de Romeinse periode en de vroege Middeleeuwen (zie noot).  
 
In deze serie zullen de vier kruidenvakken van De Tuun de revue passeren, met interessante weetjes 
over het plantengebruik van toen en de soms verassende verhalen die achter mooie bloemen schuil 
kunnen gaan.  



 

 

 

Een van de grootste perken in De Tuun is dat van de verf- en nutsplanten. Dat is geen toeval, maar een 
afspiegeling van het belang van planten bij de dagelijkse gang van zaken rond erf en huis. Hoe ging, 
bijvoorbeeld, een grote schoonmaakbeurt in zijn werk in de dagen voordat zeep en sop algemeen in 
gebruik waren? Gedurende het grootste deel van de Nederlandse geschiedenis woonden mensen 
samen met hun dieren in relatief kleine, rokerige ruimtes, toch bleven ze proberen om het 
binnenshuis aangenaam te maken en ongedierte buiten de deur te houden.  
 

Tot in de 17e eeuw werd er gretig gebruik gemaakt van strooiselkruiden. Dat waren sterk maar 
aangenaam geurende kruiden die op de vloer werden uitgestrooid om onaangename luchtjes tegen 
te gaan en vlooien, luizen en ander ongedierte te bestrijden. Daar hoorden salie (Salvia officinalis), 
kamille Chaemaemelum nobile, zie afbeelding), en lievevrouwebedstro (Galium odoratum) bij. Verder 
werd er stro over de vloer uitgespreid om voedselresten en ander afval op te vangen.  Ook werden er 
planten, zoals vlier (Sambucas nigra) en wederik (Lysimachia vulgaris), opgehangen in deur- en 
raamopeningen om vliegen buiten te houden. 
 
Als in huis alles aan kant was, schoot er misschien nog wat tijd over voor    
persoonlijke verzorging. Hoewel de meeste oude kruidenmeesters baden 
afraadden als verschrikkelijk ongezond, ontbrak het niet helemaal aan hygiëne, 
en hiervoor greep men alweer naar planten. Zowel rozemarijn (Rosmarinus 
officinalis) als tandenmunt (Mentha x piperita) werden gebruikt om gebit en 
adem te verfrissen.  Op feesten werd rozenwater (Rosa spp.) aangeboden om de 
handen te wassen voor het eten, waarvoor men overigens doorgaans de vingers 
gebruikte.  En misschien had men voor onderweg naar een feest wel een ruiker 
bij zich, een klein boeketje van geurende bloemen en planten om op deze 
manier de stank van straat en stad te verbloemen. 
 
Feesten waren belangrijke gelegenheden, dus werden de beste kleren uit de kast gehaald. Van 
Romeinse beschrijvingen van de Germanen in Nederland weten we dat toen, net zoals vandaag, 
mensen van kleurrijke kleding hielden, met ingeweven ruit- en streeppatronen.  De verfstoffen om 
kleding kleur te geven waren meestal ook van plantaardige oorsprong. Hoewel van de meeste planten 
verf geproduceeerd kan worden, kunnen wij voor de vroege perioden maar drie planten met 
zekerheid aanwijzen, wouw (Reseda luteola), wede (Isatis tinctoria) en meekrap (Rubia tinctorum), 
waaraan gele, blauwe en rode pigmenten onttrokken werden. Mengsels hiervan leverden weer 
allerlei nieuwe kleuren op; paars, groen, bruin, oranje enzovoorts. Er zijn zelfs stoffen die van planten 
worden gemaakt. Zo is vlas (Linum usitatissimum) de grondstof van linnen, en werd er van brandnetel 
(Urtica dioica) een goedkoop huishoud textiel gemaakt.  Vandaar de huidige naam 'neteldoek' voor 
los geweven textiel. 
 

Maar hoe bescherm je al dit schoons? Door weer naar planten te grijpen natuurlijk!  Zowel 
monnikskap (Aconitum napellus) als taxusbessen (Taxus baccata) werden gebruikt om pijlgiffen te 
maken. Het gif van de monnikskap werd tevens als wolvenvergif toegepast en werd ook gebruikt bij 
de terechtstelling van criminelen. Van taxushout werden pijlen en bogen gemaakt.   
 

Dit is maar een kleine greep uit de vele planten in het verf- en nutsplantenperk, elk met een eigen 
fascinerende toepassing.  In De Tuun worden deze verhalen verteld op kleine informatieborden die 
tussen de planten staan, zodat de bezoeker zelf kan ontdekken welke planten als nuttig werden 
beschouwd en waarom.  Volgende keer kijken we naar de keukenkruiden - en vooral naar de 
Romeinen, die veel bekende keukenkruiden voor het eerst naar Nederland brachten.   
 
Fiona Zachariasse. 
 
Noot: Zaden van planten uit de Tuun zijn te koop in de museumwinkel. 
 
 


