
Hieronder hebben wij de destijds voor de Nieuwsbrief van maart 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 

 
Het komt helaas nogal eens voor dat de archeologie het veld moet ruimen voor de actualiteit. Ons 
aller bodemarchief kan dan in gevaar komen, doordat de bodem verstoord dreigt te raken.  
 
Eind maart moesten de archeologen hun werk stil leggen voor een wel zeer historische gebeurtenis. 
Het overlijden en de bijzetting van onze oude koningin maakten dat noodzakelijk. Er waren immers 
juist opgravingen aan de gang op de Markt vlak voor de ingang van de Nieuwe Kerk te Delft, 
traditioneel de laatste rustplaats van de leden van het vorstenhuis. Als er iemand een waardige 
uitvaart verdient dan is dat wel koningin Juliana en in dit geval was het dan ook volkomen terecht de 
opgravingswerkzaamheden op te schorten. De bodem onder de Markt zal zijn geheimen nog niet 
kunnen prijsgeven. 
 
Als er iemand in Wijchen was die veel zo niet alles over het bodemarchief van Wijchen en omstreken 
wist dan was het wel Hent Janssen. Ook hij is onlangs overleden. Hij had een enorme kennis van de 
archeologie opgedaan en door zijn enthousiasme ook een belangrijke collectie opgebouwd. Wim 
Kattenberg heeft veel met hem samengewerkt. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe bij dit 
verlies.  
 
Deze nieuwsbrief komt wat later dan de bedoeling was bij u in de brievenbus en dat heeft een heel 
bijzondere reden. De presentatie van het boek van Piet Bovenga over ons eigen museum. Dit gebeurt 
op 26 april. U vindt in deze Nieuwsbrief een bespreking van ‘De Levensloop van een 75-jarige’ en een 
uitnodiging voor de presentatie. 
 
De plantenwereld staat centraal in de bijdragen van Cees Mulder en Fiona Zachariasse. 
Fiona neemt ons mee voor een rondleiding door de Tuun, waar wij stil staan bij het nuts- en 
verfplantenperk. Dit is pas de eerste van een serie van vier.  
 
Cees vertelt op zijn heel eigen wijze over de betekenis van plantennamen. Let ook op de wortel van 
de alruin op de omslag van oudsher een plant omgeven door allerlei mythes. 
 
Al met al een nummer, met een vleugje voorjaar dat misschien inspireert ook in onze eigen tuintjes 
aan de slag te gaan, vooral als een heerlijk zonnetje alles nog extra glans geeft. Een goede tijd ook om 
te zaaien. In de museumwinkel is zaad van eigen oogst verkrijgbaar. Doe er je voordeel mee. 
Er is aandacht voor de nieuwe tentoonstelling beeldende kunst. Onlangs werd de tentoonstelling van 
Birgitt Busz, een in Berlijn geboren kunstenares, door burgemeester Noordewier geopend. Het was 
een drukbezochte gelegenheid, opgeluisterd door muziek van piano en zang. De kunstenares kreeg 
een atlas van het KANgebied aangeboden door de burgemeester in de hoop dat dit boekwerk haar 
zou inspireren tot kunst over dit stedelijk gebied, waar in de nabije toekomst zo’n 1 miljoen mensen 
zullen wonen. Zij heeft haar tentoonstelling de naam ‘Urban observations’ meegegeven, dus wie 
weet. 
 
U treft weer de nodige aankondigingen aan van activiteiten, die op het programma staan, zoals een 
fietstocht in mei. Een bijdrage van Wim Kattenberg over diezelfde fietstocht en plannen voor een 
uitwisseling met Duitse geestverwanten in Kranenburg. Jacques Rommens zet de archeologische 
sprokkels voor ons op een rij, doet verslag van de lezing over de ‘motte’ en vestigt onze aandacht op 
een krantenbericht uit de Maasbode, waarin de dood van Frans Bloemen wordt gememoreerd. Kiest 
u maar.  
 
In memoriam; de stichting heeft helaas twee vrienden te betreuren, Jan de Kleijn en Jan Moelaert. Zij 
hebben jarenlang actief meegewerkt aan de kasteleninfo en zich op vele andere manieren ingezet 



voor het museum.  Een groot verlies voor onze stichting.  Wim Kaatenberg staat stil bij hun dood. Wij 
wensen hun nabestaanden veel sterkte toe. 
 
Met het museum gaat het gelukkig goed. Het bestuur werkt gestaag door aan de omvorming van de 
organisatie. Inmiddels is de stichtingsacte bij de notaris gepasseerd en is er dus een zelfstandige 
stichting. Er is nagedacht over verbreding van de stichting ‘Vrienden’ en er wordt gewerkt aan 
voorstellen voor een vriendenstichting van Museum Kasteel Wijchen in al zijn facetten. Veel 
leesplezier wordt u toegewenst door de redactie. 
 

Een rondleiding door de kruidentuin deel 2: Vissaus en bedorven vlees 
 
Tegenwoordig staan wij er niet zo bij stil, als we wat blaadjes basilicum aan ons avondeten 
toevoegen, maar het gebruik daarvan is niet altijd zo vanzelfsprekend geweest.   
 
Wij kennen allemaal de verhalen van VOC-schepen, volgeladen met exotische specerijen, maar de reis 
van toekruid naar Nederlandse kookpot begon al in een veel verder verleden.  Veel van de 
keukenkruiden die wij zo goed kennen kwamen de keuken binnen in de protohistorische periode, lang 
voor de uitvinding van de koelkast en een periode waarin de meeste mensen het hele jaar door niet 
veel anders dan smakeloze pap aten!  In De Tuun is de ontwikkeling van het gebruik van kruiden in de 
keuken goed te zien: Het keukenkruidenperk is zo ingedeeld dat u het groeiende aanbod van 
keukenkruiden door de eeuwen heen kunt volgen, vanaf het beperkte assortiment van de Late 
IJzertijd tot de weelde van de Middeleeuwen. 
 
In het verleden was het overgrote deel van de voedingswaarde in het menselijk dieet van 
plantaardige oorsprong.  Vis en vlees speelden maar een bescheiden rol.  Het dieet van de inwoners 
van deze streek in de Late IJzertijd bestond grotendeels uit granen, zoals ouderwetse tarwesoorten 
(Triticum sp.) en gerst (Hordeum vulgare).  Door hun lage glutengehalte waren deze granen echter 
niet geschikt om brood mee te bakken, dus bestond het dagelijkse menu uit soep en pap.  Om deze 
smakeloze brouwsels toch enigszins aantrekkelijk te maken werden inheemse kruiden, zoals bieslook 
(Allium schoenoprasum), zuring (Rumex acetosa) en munt (Mentha spp.) toegevoegd.  Zulke kruiden 
werden aanvankelijk in het wild geplukt, maar later op het erf in de grond gezet. 
 
Toen de Romeinen arriveerden brachten ze een lange traditie van geurig toebereid voedsel mee.  Om 
ook in het verre noorden hun eetgewoontes te kunnen handhaven, zorgden zij ervoor dat hun eigen 
vertrouwde kruiden aangeplant werden.  Aan de Romeinen hebben wij, onder andere, scharlei (Salvia 
sclarea), venkel (Foeniculum vulgare), bernagie (Borago officials,) en knoflook (Allium sativum) te 
danken.  Al gauw werden zulke exotische kruiden een statussymbool voor de inheemse bevolking, en 

verschenen prompt in de tuinen van welgestelde boeren.   
 
De bereiding van garum, Romeinse vissaus, is een van de 
belangrijkste toepassingen van kruiden in de Romeinse 
keuken. Het was een saus gemaakt van vis, zout en meerdere 
kruiden waaronder koriander (Coriandrum sativum) en dille 
(Anethum graveolens).  De saus moest gedurende enkele 
weken in tonnen en in de zon gisten, voordat deze in 
aanmerking kwam voor gebruik.  Garum werd in en op alle 
mogelijke gerechten gebruikt, zowel zoet als hartig.  Of het 
gebruik van deze rottevissensaus ook zo in zwang was bij de 
inheemse bevolking is niet bekend!  
 
De Romeinen brachten niet alleen hun eigen kruiden mee, zij 
herkenden ook wilde planten die de inheemse bevolking niet 
gebruikte, maar waar een Romein wel raad mee wist! Een 
daarvan was de jeneverbes (Juniperus communis), nu het best 
bekend van jenever, maar die ook werd gebruikt in jam en 
vleesgerechten.  Een soortgelijk proces deed zich voor toen 
de Franken zich hier vestigden in de 4e en 5e eeuw. Zij 



brachten ook een eigen culinaire cultuur mee, en delen daarvan werden opgenomen in de 
Nederlandse keuken. 
  
Gedurende de hele protohistorische periode was het onmogelijk om vlees lang goed te houden.  
Daarom werd er veel vlees gezouten of gepekeld na de jaarlijkse slachttijd. Door het 
conserveringsproces verloor het vlees een deel van zijn smaak, zeker wanneer het pas maanden later 
werd gegeten.  Zelfs als het vlees niet goed bewaard was gebleven, was het vaak te waardevol om 
weg te gooien, en moest het toch gegeten worden.  Dan konden kruiden het verschil uitmaken tussen 
eet- en oneetbaar! In zo’n geval gebruikte men graag kruiden met een sterke smaak, zoals salie 
(Salvia officinalis) en kervel (Anthriscus cerefolium). Gedroogde kruiden, in kleine boeketten in de 
boerderij opgehangen, bleven de hele winter goed en konden te allen tijde worden gebruikt om een 
maaltijd op te peppen.  
 
Bij bedorven of vitaminearm voedsel, waren kruiden belangrijk als voedingssupplement.  Veel planten 
werden in het eten verwerkt omdat men dacht dat ze een gunstige invloed hadden op het algemene 
gezondheidspeil.  Tegenwoordig weten we dat dit inderdaad *klopt, want de meeste kruiden bevatten 
veel vitamines en mineralen.  Het gebruik van kruiden in het verleden is eigenlijk niet los te zien van 
hun gebruik in de geneeskunde. Hoe kruiden werden toegepast om ziektes te verhelpen, wonden te 
verzorgen en de pest te weren zal dan ook het onderwerp van de volgende aflevering zijn. 
 
Fiona Zachariasse 
 

Musea 
 
BENEDEN LEEUWEN 
STREEKHISTORISCH MUSEUM TWEESTROMENLAND 
Past. Zijlmanstraat 3; tel. 0487-595002 
Het museum verruimt bij wijze van proef de openingstijden;  
Van dinsdag t/m zondag van 13.30 tot 16.30 uur. 
Er is een textielwinkeltje  opgesteld,  tevens museumwinkel. 
Tentoonstelling : Onderbroeken,   in samenwerking met de werkgroep steekdracht. 
 
MUSEUM HET VALKHOF 
Kelfkensbos 59 
Dinsdag t/m vrijdag  van 10-17 uur, zondag van 12-17 uur. 
De tentoonstelling ‘Spiegel van de Russische ziel’ is t/m 29 augustus te zien en toont iconen uit de 
zusterstad van Nijmegen Pskov. Verder zijn er Russische schilderijen van rond 1900 uit het 
Staatshistorisch museum en een selectie Russisch drukwerk en grafiek uit de Nijmeegse verzameling 
Lemmens Stommels te zien. 
 
HET NIJMEEGS NATUURMUSEUM 
Het natuurmuseum viert met de tentoonstelling ‘Insecten blijven altijd boeien’ het 25 jarig jubileum 
van de insectenwerkgroep. In Nederland leven ongeveer 25.000 verschillende soorten en in de streek 
rond Nijmegen alleen al ongeveer18.000. 
Kijk voor meer informatie op: www. Natuurmuseum.nl. 
 
PARKTUIN 
‘Beelden aan de Lingedijk’ is een tentoonstelling van 17 kunstenaars in de landelijke omgeving van het 
Lingegebied. 
Oude Lingedijk 12, 4147 BP Asperen. 
Openingstijden: van 10.00 tot 16.00 uur in de weekenden, t/m 17 oktober. 
 
AFRIKAMUSEUM 
Berg enDal. 
Oog voor detail, Stijl en traditie in de Yoruba-kunst; t/m 30 september. 
Afrikadagen op 19 en 20 juni; Hedendaagse beeldhouwkunst uit Zimbabwe, batikkleden enz. 
 



 
Activiteiten 

 
Op donderdag 26 augustus is er in zaal de Arend een lezing met filmbeelden over de Valkhofburcht  
door J.Boshouwer, voorzitter van de Valkhofvereniging. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. 
 
Vrienden van de st. Vrienden van Frans Bloemen kunnen voortaan deelnemen aan de ‘saaie avonden’ 
o.l.v. Tom Mulder in het museum op de maandagavond volgend op de opening van een nieuwe 
tentoonstelling. De eerstvolgende saaie avond is op maandagavond 18 oktober, aanvang 20.00 uur. 
Vooraf opgeven bij Tom Mulder,  
tel. 024-6413449. 
 
Op zaterdag 11 september (open monumenten dagen) is er een plantenmarkt in de Tuun, vanaf 13.00 
uur. 
 
Het is nog mogelijk om  deel te nemen aan de excursie per bus naar Kranenburg en Zyfflich op 12 
september. Een bezoek aan het Rittersitz Haus Zelem en de Stiftskirche Zyfflich staan op het 
programma. De kosten zijn: 10 Euro. Opgeven bij Wim Kattenberg, tel. 6414837. 
 

Prikbord 
 
BIJ DE VOORPLAAT 
 
Begin april werd bij de aanleg van de A-50 in de buurt ven Nistelrode een verzameling van 31  
bronzen gebruiksvoorwerpen aan getroffen. Het gaat om een zogenaamd bronsdepot, een kuil waarin 
destijds de gebruiksvoorwerpen werden neergelegd,  mogelijk  om later verder bewerkt te worden.  
De vondst werd gedaan door archeologen, die onderzoek deden op de plek waar de verlenging van de 
A-50 komt te lopen. 
 

Archeologische sprokkels 
 
Zoektocht naar de ark van Noach 
Deze zomer zal de berg Ararat in Turkije door een groep Turkse en Amerikaanse wetenschappers 
onderzocht worden op resten van de ark van Noach. Dit gebeurt omdat de vorige zomer tijdens een 
hittegolf een groot deel van de eeuwige sneeuw die de top bedekt, was afgesmolten, er restanten van 
iets konden worden waargenomen. Nu wil men onderzoeken of dit object de ark uit het bijbelse 
verhaal is. 
 
De familie De Medici 
Italiaanse wetenschappers zijn erg benieuwd naar de exacte doodsoorzaak, ziekten en 
voedingspatronen van de voormalige heersers over de stadsstaat Florence, zo meldt de Italiaanse 
krant Repubblica.  Zij willen daarom de graven openen van in totaal 49 leden van deze familie. De 
‘operatie Medici’ is vorige maand gestart om de De Medici, die drie- tot zeshonderd jaar geleden 
geleefd hebben te gaan onderzoeken. Niet alleen de graven van leden van de eens zo machtige 
familiein kerkkapellen, maar ook grafkelders in de San Lorenzo kerk zullen geopend worden. 
 
Vlechtheggen uit de tijd van Ceasar 
In het hele Maasgebied zijn de vlechtheggen in opmars. Het is een oude techniek, die al door niemand 
minder dan Julius Ceasar beschreven is in zijn De bello Gallico. Hij beschrijft hoe de boeren in wat nu 
Nederland is jonge boompjes vellen (‘echter zonder ze geheel door te hakken’) om ze vervolgens om 
te buigen en de in de breedte groeiende takken te vervlechten. Het resultaat is, volgens de Romeinse 
veldheer, een ondoordringbare verschansing die staat als een muur. 
Dit is nu precies wat de leden van de stichting De Hiep (zo genoemd naar het kromme hakbijltje, dat 
onmisbaar is bij het werk) aan het doen zijn in opdracht van Staatsbosbeheer in het 
uiterwaardengebied bij Nederasselt.  Deze vlechtheggen vervulden eeuwenlang de functie, vee 
binnen en roofdieren buiten houden, die in 20e eeuw werd overgenomen door het prikkeldraad.  
Maar deze heggen hebben nog een heel andere functie, die nu steeds belangrijker gevonden wordt. 



Zij vormen namelijk de verbinding tussen verspreid liggende natuurgebiedjes, zoals het Leurse bos, de 
Overasseltse vennen, de Balgoyse wetering. Zo kan de uitwisseling tussen dieren en planten in die 
verschillende gebiedjes plaatsvinden. Ook boeren zijn enthousiast over deze nieuwe, oude vorm van 
erfafscheiding.  Staatsbosbeheer is van plan dit hele stelsel van heggen in de komende jaren sterk uit 
te breiden. Nu is er al 620 meter heg aangelegd, maar dat moet nog veel meer worden. 
 
Stonehenge als inspiratiebron 
De Nijmeegse kunstenaar Miguel Penso presenteerde onlangs zijn plan om een mythologische 
levensboom van maar liefst 23 meter hoog op te richten. Hij noemt zichzelf maker van neo-magische 
kunst en voelt zich geïnspireerd door de mysterieuze steenformatie van Stonehenge in Zuid- 
Engeland.  Het kunstwerk dat hem voor ogen staat moet een soort totempaal worden met figuren in 
de vorm van bladeren en afbeeldingen van Keltische en Bataafse goden. Hij hoopt op een 
bestemming ergens in een stadspark of op een rotonde in het Waalspronggebied: “Zodat je in 
Nijmegen vanuit de verte het kunstwerk ziet staan”. Als oorspronkelijk woongebied van oude 
volksstammen vindt hij dit een bij uitstek geschikte plaats, dat vroeger een moerasgebied was, later 
woonden er Batavieren en nog oudere volken, die geloofden in riviergoden. Dit past goed in de sfeer 
die door de kunstenaar wordt nagestreefd. Er ligt al een 23 meter lange boomstam voor hem klaar. 
Hij kan dus aan de slag. Zelf zegt hij ervan: Ik weet nu zeker dat het project doorgaat”. 
 
Goud uit de Waalsprong 
Behalve voorwerpen van uiteenlopende aard, bleek de bodem in het Waalspronggebied nog een heel 
speciale verrassing in petto te hebben.  Een half jaarsalaris van een Romeinse legionair in de vorm van 
zeven gouden aurei en nu zo’n tienduizend euro waard. De munten werden gevonden onder een 
sliblaag en bij elkaar. Kees van den Broeke van het Bureau Archeologie sluit niet uit dat het om een 
offer aan een god- een riviergod? – kan gaan. De munten waren blijkbaar in het water gegooid en 
zouden in een beursje gezeten kunnen hebben. De munten kunnen in ieder geval niet tijdens de 
Bataafse opstand (69 jaar na onze jaartelling) in het water zijn terechtgekomen, want een van de 
munten dateert uit het jaar 74. Offers in de rivier passen in een algemeen patroon, dat al ver voor de 
komst van de Romeinen aanwezig was. Rivieren werden vaak als goden beschouwd. Zie ook het 
verslag ‘Land over de Waal’, elders in deze Nieuwsbrief. 
 


