
Hieronder hebben wij de destijds voor de Nieuwsbrief van december 2004 aangeleverde Word-documenten, 
voorzover we die we nog op de kop konden tikken, voor u verzameld. De meeste Illustraties ontbreken helaas en 
ook is niet helemaal zeker dat de bijdrage Oud Glas wel in dit nummer thuishoort, om nog maar te zwijgen van 
TWEE afleveringen, nl. deel 3 en deel 4, van Een Rondleiding door de Kruidentuin. Een enkele bijdrage kan bedoeld 
zijn geweest voor de Nieuwsbrief van september 2004 of misschien zelfs een ander nummer uit dat jaar (Linie 
Plukker, redacteur Nieuwsbrief m.i.v. Nieuwsbrief 1, 2019). 

 
 

Redactioneel 
 
De tijden veranderen, dat is niets nieuws. Soms zijn de veranderingen schokkender en lijken elkaar 
sneller op te volgen. Voor het gevoel van velen zitten we nu midden in zo’n periode van snelle en 
schokkende veranderingen. Dat is niets nieuws, maar we maken ons er wel zorgen over.  
 
Plinius de Oudere schreef er 2000 jaar geleden ook al over in zijn monumentale werk Naturalis 
Historica, waarin hij zijn tijdgenoten o.m. waarschuwde dat luxe, hebzucht en verspilling ondeugden 
zijn, die hebben bijgedragen aan de teloorgang van de oude Romeinse waarden. Dat klinkt ons wel 
heel bekend in de oren. Door een nieuwe vertaling in het Nederlands is nu een selectie uit deze schat 
aan gegevens voor iedereen toegankelijker geworden. Kijk bij de archeologische sprokkels voor meer 
details. 
Ook in onze eigen museumwereld zijn er voortdurend veranderingen gaande. Dat is goed, dat is 
gezond. Op 11 oktober kon de verbouwde zolderverdiepng van het koetshuis feestelijk als depot en 
doelmatige werkruimte heropend worden. Proficiat!  Twee stafleden zijn aangesteld om de 
museumleiding gestalte te gaan geven en zijn inmiddels al voortvarend met hun nieuwe taak 
begonnen. Veel succes!  
Onze eigen stichting ‘Vrienden Frans Bloemen’ doet natuurlijk ook mee aan het veranderingsproces, 
want gaat de doelstelling verbreden. Wim Kattenberg informeert de vrienden over de komende 
veranderingen en de consequenties voor de stichting, die eruit voortvloeien. Succes!  
De redactie van de Nieuwsbrief kreeg alvast versterking in de persoon van Riet van Brandenburg. Zij 
zal de beeldende kunst, een belangrijk facet in het museumaanbod, speciale aandacht gaan schenken 
en is lid van de werkgroep beeldende kunst. Van harte welkom!  
Vanuit de werkgroep corpus hebben ons geluiden bereikt dat de redactie niet genoeg doet aan 
kwaliteitsbewaking. Wij weten natuurlijk niet of deze mening algemeen gedeeld wordt, maar wij 
willen alle vrienden, voor wie deze nieuwsbrief uiteindelijk is bedoeld, er met nadruk op wijzen dat 
het alle leden vrij staat een bijdrage voor de Nieuwsbrief in te sturen of te mailen. Ook horen wij het 
graag als er iets niet deugt of juist wel. Ingezonden stukken of brieven zijn meer dan welkom. De 
nieuwsbrief is immers bij uitstek het communicatiemiddel tussen bestuur, leden en museum. Dus 
reageer!  
Een nieuw artikel in de museumwinkel is de overheerlijke kweeperenjam uit eigen Tuun en van eigen 
fabrikaat. Eet smakelijk! Fiona Zachariasse doet het een en ander uit de doeken, maar onthult 
natuurlijk geen bedrijfsgeheimen. Ondertussen gaat de kennismaking met alles wat groeit en bloeit in 
de ‘Tuun’ gewoon door. Fiona vertelt verder over de vermeende magische of zelfs paranormale 
krachten, die in vroeger eeuwen aan bepaalde planten (zoals de vermaarde maretak) werden 
toegekend. Het zijn de planten uit het perk legendeplanten en de verhalen die erbij horen. Cees 
Mulder graaft wat dieper en is op zoek gegaan naar de zin en onzin van grafgiften, de status van een 
grafheuvel of een piramide. De overeenkomsten in het menselijk handelen in totaal verschillende 
situaties en op totaal verschillende plekken is frappant, als je ze naast elkaar legt. Jaques Rommens 
heeft uit zijn knipselarchief twee lezenswaardige artikelen opgediept, die eerder in de Gelderlander 
zijn verschenen. Het ene artikel gaat over bange tijden tijdens de hoogwaterstanden van de Maas in 
december 1925 en januari 1926. Het andere artikel is een interview met stadsarcheoloog Harry van 
Enckevort over een welvarend stadje met de naam Ulpia. Natuurlijk mogen de vaste rubrieken, zoals  
Museumexpositie met aandacht voor de tentoonstelling van  Joanika Ring, Archeologische sprokkels 
en Musea niet ontbreken. Kijk ook nog even op het prikbord voor een herinnering aan een oude 
bekende en als vanzelfsprekend wenst de redactie alle lezers prettige kerstdagen en een goed nieuw 
jaar, met dank voor uw aandacht. Gelukkig Nieuwjaar! 
 

De Valkhofburcht 



Nelly Goebertus 
 
Fer Boshouwer/ is voorzitter van de Valkhofvereniging. Hij kwam op 26 augustus naar Wijchen om 
iets te vertellen over de vereniging en de Valkhofburcht in Nijmegen. Na zijn inleiding was het aan 
Jan van Huet om zijn twee films, gemaakt voor en in samenwerking met de Valkhofvereniging, te 
vertonen. De eerste film gaat over alles wat er nog resteert van de burcht. Het tweede deel gaat 
over de Sint Nicolaaskapel.  
 
De vereniging is beheerder van alles wat stenig is op de Valkhofheuvel. De eerste taak die de 
vereniging, bij de oprichting in 1978, op zich nam was het redden van de verloedering van de Sint-
Nicolaaskapel, die toen in gebruik was als opslagplaats van de plantsoenendienst. Inleiding en films 
gaven een helder inzicht in de toestand van het Valkhof in heden en verleden. 
 
De Valkhofheuvel werd 2000 jaar geleden al door de Batavieren uitgekozen als woonplaats. Daar 
werd wellicht de opstand van de Bataven onder leiding van Julius Civilis beraamd. Zelfs Rembrandt 
van Rijn, onze beroemdste schilder heeft zich laten inspireren door deze gedachte toen hij zijn 
beroemde schilderij ‘De samenzwering van de Batavieren’ maakte. Een werk dat deel uitmaakt van de 
collectie van het Nationaal Museum in Stockholm. Binnenkort echter zal een kopie van dit werk en 
dat is uitzonderlijk, te zien zijn op de tentoonstelling in het museum Het Valkhof ‘De Bataven, 
verhalen van een verdwenen volk’. 
 
Het is bekend dat de Batavieren, zo genoemd naar hun woongebied, de Batouwe, wat ‘goede grond’ 
betekent, rond het begin van onze jaartelling een goede samenwerking kenden met de Romeinen. De 
Romeinen hadden hun oog laten vallen op de hoge heuvelrug langs de rivier om daar een versterking 
te vestigen en van daaruit het omringende gebied onder controle te houden met de rivieren als 
natuurlijke grenzen. De plaatselijke bevolking was niet ongelukkig met deze situatie en kon 
meeprofiteren van de handel en bedrijvigheid die de legerplaats met zich meebracht. Veel mannen 
namen dienst in het Romeinse leger wat hen in die tijd een zeker aanzien verschafte. Toch kwamen 
de Batavieren in het jaar 69 in opstand, omdat de manschappen ontevreden waren met hun positie in 
het Romeinse leger. Zij dreigden hun posities in de officiersrangen kwijt te raken. Hoewel Julius Civilis 
een geduchte krijgsmacht op de been wist te brengen was het resultaat, dat Oppidum Batavorum, de 
belangrijkste nederzetting van de Bataven op de Valkhofheuvel in vlammen opging en werd 
vernietigd. Later ontstond er een nieuwe stad meer naar het westen, ongeveer op de plaats, waar nu 
het waterkwartier, te vinden is. Deze stad met de naam Ulpia Noviomagus Batavorum, gaf een 
vermenging te zien van Romeinse en Bataafse culturen (opgravingen tempelcomplex op het 
Waalplein). Op de plaats van het oude oppidum richtten de Romeinen een kleiner castrum in. Later 
werd de legerplaats meer naar het oosten, nu de Kopse Hof, sterk uitgebreid. Na het uiteenvallen van 
het Romeinse rijk valt ook de stad uiteen en vormt een rijke steengroeve voor latere bebouwing. 
Pas onder de Merovingische vorst Clovis ontstaat er weer rust. Deze Clovis ging over tot het 
christendom en bouwde op de Valkhofheuvel een kleine kapel. Karel de Grote, enkele eeuwen later, 
maakte van Nijmegen een van zijn paltzen./ Tijdens de z.g. Ottoonse periode ( onder keizers Otto I, II 
en III van het Heilige Roomse rijk) verrees er  op de plaats van het oude kapelletje een nieuwe, 
grotere kapel. Otto II was gehuwd met de Byzantijnse prinses Theophano en zij bracht uit het toen 
veel verder ontwikkelde Midden- Oosten allerlei nieuwe kennis, gebruiken en gewoonten mee. Bij 
hun huwelijk waren ze beiden 15 jaar en de uitheemse prinses kreeg bij die gelegenheid Nijmegen 
cadeau. Ze raakte zo gehecht aan deze nieuwe omgeving, dat zij er haar eerste kind ter wereld wilde 
brengen. Ze vertrok voor de bevalling vanuit Aken naar Nijmegen, maar ze kwam er niet op tijd aan. 
Ze beviel van een tweeling in de buurt van Groesbeek. Als dank voor de geboorte van een zoon ( een 
van de tweeling) liet zij een kerk bouwen op het Valkhof, de Sint-Nicolaaskapel. Het jonge prinsje 
werd al op driejarige leeftijd troonopvolger. De regering werd echter waargenomen door zijn moeder 
en grootmoeder Adelheid. Dat in de Sint Nicolaaskapel enkele Byzantijnse kenmerken zijn te 
ontdekken, is dus niet zo vreemd. Toch worden hierbij kanttekeningen gezet, want de kapel vertoont 
ook overeenkomsten met de Sint Pieter in Utrecht en zou wel eens door een bouwploeg uit die stad 
gebouwd kunnen zijn.  
 
De invallen van de Noormannen hebben ook in Numagia veel schade tot gevolg en van de 
Valkhofburcht bleef niet veel over. Frederik Barbarossa liet de oude paltz/ weer opbouwen in 1155. 



Tijdens de regeerperiode van Karel de Vijfde en Philips de Tweede deed de kapel dienst als hofkapel. 
Het gewone volk mocht op de begane grond de mis bijwonen, terwijl de keizerlijke familie en de 
hofhouding, indien aanwezig, op de galerij, die vanaf de begane grond niet bereikbaar was maar wel 
vanuit de burcht, op de eerste verdieping de dienst kon volgen. De alom gehate Alva liet de kapel nog 
enige tijd sluiten en tijdens de reformatie was de functie helemaal onduidelijk en kan de kapel in 
gebruik geweest zijn als keuken of kelder. De laatste duidelijke bewoner van het Valkhof zou 
stadhouder Willem V geweest zijn. Daarna gaat het definitief bergafwaarts. 
  
In 1795 wordt de burcht verkocht want de tufsteen waar de burcht uit opgetrokken is, blijkt zeer 
geschikt als grondstof voor cement. Met de opbrengst kan Nijmegen voldoen aan de door Fransen 
opgelegde belastingplicht. De stad weet de kapellen tijdig terug te kopen en daaraan is het te danken 
dat de Sint-Nicolaaskapel en delen van de Barbarossakapel van de ondergang zijn gered. Maar nog 
was het gevaar niet afgewend, want latere stadsbesturen lieten zich niet veel gelegen liggen aan de 
restanten uit een roemrucht verleden. Wat we nu nog weten over de contouren en de ligging van de 
burcht hebben we o.a. te danken aan een paar prenten van de hand van Hendrik Hogers, die eind 18e 
eeuw bovendien burgemeester van de stad was. Daarop is de Valkhofburcht van verschillende kanten  
te zien nog in volle glorie. Bovendien beschikt de Valkhofvereniging over een zo natuurgetrouw 
mogelijke maquette, die een romantische impressie van het bouwwerk te zien geeft, zodat we ons 
een voorstelling kunnen maken op welke plek de Sint Nicolaaskapel in het geheel was opgenomen. En 
daarmee zijn we terug bij de opslagplaats van de plantsoenendienst, zoals die was bij de oprichting 
van de Valkhofvereniging. Nu is de Sint-Nicolaaskapel weer in gebruik en daarmee heeft dit 
eeuwenoude bouwwerk een waardige functie herkregen. 
 
 

Nieuw in Museum Kasteel Wijchen - Kweegelei! 
 
Onlangs is het assortiment in de museumwinkel uitgebreid met glazen potjes met vrolijk geruite 
dekseltjes en een transparante roze inhoud.  Dat zijn potjes kweegelei, gemaakt door vrijwilligers 
van de oogst van de Kweeboom in  onze museumtuin 'De Tuun'. 
 

De kwee (Cydonia oblonga) is een boom die in 
Klein-Azie in het wild voorkomt, maar die  
duizenden jaren geleden al door de Romeinen 
naar Nederland werd overgebracht. De 
kweegelei, gemaakt met honing in plaats van 
suiker, werd door de Romeinen als een 
lekkernij beschouwd.  De boom heeft een 
enigszins kromme groeiwijze met mooie 
donkergroene bladeren en opvallende 
bloesem in de lente.  De grote gele vruchten, 
die in de herfst rijpen, zijn appel- of 
peervormig, en de boom wordt dus vaak 
Kweepeer of Kweeappel genoemd. In wezen 
verschillen de twee vormen niet van elkaar, en 
ze hebben dezelfde wetenschappelijke naam. 
 
De rijpe vruchten zijn rauw niet te eten, maar 
als ze gekookt worden komt hun bijzondere, 
lekkere smaak naar voren.  Het inmaken als 
jam of gelei, en het gebruik in taarten en 
toetjes zijn eeuwenoude toepassingen.  De 
rijpe vruchten hebben ook een heel 
aangename geur en vroeger werden ze vaak 
op een schaal gelegd ter verfrissing van de 
lucht in huis. Om dezelfde reden werden ze 
ook in de linnenkast gelegd.  Als de vrucht niet 
beschadigd raakt, blijft hij maandenlang goed. 



 
De kweegelei van het museum is gemaakt van onbespoten kweevruchten, met suiker en water als 
enige andere ingrediënten.  Het is lekker op beschuit of een toastje, maar ook bijvoorbeeld met 
wildgerechten, in plaats van veenbessengelei.  De gelei is te koop voor € 2 per pot, zolang de voorraad 
strekt.  Volgend jaar hopen we ook de vruchten zelf met een recept erbij, te verkopen, zodat je thuis 
ook zelf aan de slag kunt.  Misschien kunnen wij dan een kweegelei proefdag in het leven roepen! 
 
Eet smakelijk! 
 
 

Archeologische sprokkels 
 
Het bekendste werk van Gaius Plinius Secundus of Plinius de Oudere is de Naturalis Historica. Het 
bestaat uit 37 delen, waarin de veelzijdige admiraal /politicus/encyclopedist allerlei 
wetenschappelijke feiten uit zijn tijd vastlegde. Hij leefde van  23 tot 79 en kwam om tijdens de 
uitbarsting van de Vesuvius in augustus 79.  
 
Het werk behoort tot de standaardwerken uit de Romeinse tijd, die ons zijn overgeleverd. Plinius 
behandelt zeer uiteenlopende onderwerpen en beperkt zich niet tot het naschrijven van anderen, 
maar voegt ook zijn eigen inzichten toe en is zelf op onderzoek uitgegaan. Dankzij het werk van Plinius 
weten wij nu dat er toen gebruik gemaakt werd van geitenmest om wonden te genezen, maar ook 
wat er destijds bekend was over de sterrenhemel of over het maken van glas, linnen en nog 
duizenden andere onderwerpen. Hij werd gedreven door een enorme onderzoekingsdrift, die hem 
uiteindelijk fataal geworden is omdat hij met eigen ogen de lavastromen van de Vesuvius wilde 
aanschouwen. Zijn werk is nu in een nieuwe vertaling verschenen onder de naam ‘De wereld”, bij 
uitgeverij Polak & van Gennip. ‘Het is een selectie uit de integrale tekst. Door een weloverwogen 
keuze te maken konden de vertalers (Joost van Gelder, Mark Nieuwenhuis en Ton Peters) de meest 
relevante passages opnemen, die de lezer een goed inzicht geven in de werkwijze van Plinius. Voor de 
vertalers was het geen eenvoudige opgave om de stilistisch sterk uiteenlopende tekst in een passende 
Nederlandse vertaling om te zetten’, aldus de recensent in het weekblad Vrij Nederland. 
Bron: Vrij Nederland 23 november 
 

Oud glas 
Nelly Goebertus 

 
Oud glas hoort in de glasbak en heeft alleen als grondstof voor nieuw glas nog een zekere waarde. 
Maar er is ook oud glas dat wordt gekoesterd. Dan hebben we het over antiek glas of over glas uit de 
oudheid. Dat glas heeft een hoge waarde en is onvervangbaar. 
We kunnen niet zeggen dat glas zo oud is als de mensheid, maar het heeft wel een lange 
geschiedenis. Het is een materiaal dat veel mensen fascineert. Het is er in allerlei vormen en kleuren 
en is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Behalve de ruitjes in de dakraampjes en 
het glas van de vitrines, is er ook glas in de vitrines van ons museum te vinden. En dan hebben we het 
over oud glas. Voorwerpen uit de late ijzertijd en de Romeinse tijd. Ze zijn totaal verschillend van 
elkaar, ondanks het feit dat de late ijzertijd naadloos overgaat in de Romeinse tijd. 
  
Het glas uit de ijzertijd, het La Tène glas, is zeker niet het oudste glas ter wereld.  Daarvoor moeten 
we wel vier tot vijfduizend jaar terug in de tijd. Bij aardewerk kun je je goed voorstellen dat er 
mensen waren die ontdekten dat een kleipot, die in het vuur had gestaan, keihard geworden was en 
veel bruikbaarder. Voor glasproductie is meer nodig. De bekende drie grondstoffen, zand, zout en 
kalk, komen vrij algemeen voor. Maar het idee om deze grondstoffen te mengen en te verhitten ligt 
niet zo voor de hand. Het smelten vereist een zeer hoge temperatuur en de grondstoffen zijn wel vrij 
algemeen aanwezig, maar zelden tegelijk. Toch heeft deze omstandigheid zich voorgedaan. Het eerste 
glas ontstond, volgens de beschrijving van de Romeinse geschiedschrijver, Plinius de Oudere, aan de 
kust van de Middellandse zee. Een groepje zeelieden, dat zout of soda per schip vervoerde, landde op 
de kust van wat nu Libanon is. Om hun potje te koken zochten ze naar wat keien als steuntje van hun 
kookpot. Hun zoektocht leverde niets op en daarom namen ze maar wat brokken zout uit het schip en 
kookten hun maaltje. Toen het vuur allang gedoofd was, ontdekten ze tussen de restanten glasachtige 



brokjes. Het wonder was geschied: uit zand van het strand, kalk uit schelpen en zout uit het ruim was 
glas geboren. Of de ontdekking meteen navolging vond is niet met zekerheid te zeggen. Uit die tijd 
zijn slechts enkele onduidelijke glasachtige bolletjes, ruwe kralen, bekend. 
  
De eerste echte toepassingen van glas zijn Syrische cosmetica flesjes uit glasdraad, daterend van rond 
1500 voor onze jaartelling. Uit een nog zachte en warme klomp glas kunnen draden worden 
getrokken.  Door de nog zachte glasdraad rond een met stro en klei voorbewerkte kern te wikkelen en 
te laten versmelten, ontstond er een holle vorm, die soms versierd werd met anders gekleurde, 
dunnere glasdraden. Het uiteinde werd dicht gesmolten. Door de kern te verwijderen en het nog 
ruwe oppervlak te polijsten ontstond als eindresultaat een stevig flesje. 
  
Ook de La Tène-armbanden, waarvan heel veel fragmenten gevonden zijn in het oostelijk 
rivierengebied met Wijchen en Beuningen als kerngebied zijn gemaakt in glasdraadtechniek. Er 
moeten er zoveel van geweest zijn dat elke vrouw wel een of meerdere glasarmbanden in bezit gehad 
kan hebben, want dat het armbanden zijn geweest, daar zijn de meeste deskundigen het wel over 
eens. Met de kanttekening, dat het dragen van een dergelijk fragiel en breekbaar sieraad mij niet 
zonder gevaar lijkt, maar misschien heeft het dragen van deze armbanden een speciale functie gehad, 
zoals bijvoorbeeld het benadrukken van de eigen stamidentiteit. Er zijn geen aanwijzingen voor 
gevonden, die in die richting wijzen. Hoe werden ze gemaakt, is de volgende vraag die zich aandient.  
Je kunt je er het volgende bij voorstellen, aldus Wim Tuijn, onze eigen deskundige, bij wie we te rade 
gingen: men nam met behulp van een stok een hoeveelheid heet maar niet volledig vloeibaar glas van 
een grotere klomp en liet het warme glas rond het stokje draaien, waarbij de cirkel steeds groter en 
dunner werd. Er zijn fragmenten van armbanden gevonden met meerdere ribben, dus meerdere 
draden naast elkaar en met elkaar versmolten. Dat zal niet zo eenvoudig geweest zijn. Er zijn ook 
versierde armbanden gevonden. Met een dunne draad glas in een andere kleur, meestal geel, is er 
een zigzag- of streepversiering op de ondergrond aangebracht. De meeste fragmenten zijn blauw en 
soms purper, groen of geel van kleur. De kleur van het glas wordt bereikt door er mineralen aan toe 
te voegen. De La Tène-armbanden dateren dus wel van een veel later tijdstip (n.l. van circa 200 voor 
tot 25 na het begin van onze jaartelling) dan de cosmetica flesjes uit het Midden-Oosten, maar de 
draadtechniek werd kennelijk nog steeds gebruikt. 
 
Waarom er zo opvallend veel fragmenten in het oostelijk rivierengebied zijn gevonden blijft 
raadselachtig. Er zijn geen aanwijzingen, dat er werkplaatsen in dit gebied zijn geweest, maar het is 
niet onmogelijk. Of de grondstof, het ruwe glas, elders gehaald werd, is eveneens onbekend. Hent 
Jansen had verreweg de grootste collectie van Nederland met duizenden fragmenten. Na zijn 
overlijden is een deel van zijn collectie naar het Valkhofmuseum gegaan. Maar ook in ons museum 
zijn een aantal fragmenten van La Tène-armbanden te bewonderen.  
Uit de Romeinse tijd bezitten we ook een aantal voorwerpen, van oud glas, maar gemaakt met 
toepassing van een heel andere techniek. De Romeinse flesjes zijn geblazen. De techniek van het 
glasblazen werd pas ongeveer 50 jaar voor onze jaartelling ontwikkeld, ook weer in het Midden-
Oosten, dat toen onder Romeins bestuur stond. Al snel vond het binnen het Romeinse Rijk algemene 
toepassing bij het produceren van schalen, drinkgerei enz. Hoewel het Romeins glas doorzichtig is, 
was het nooit volkomen kleurloos. Pas begin twintigste eeuw was men in staat om grote, vlakke en 
heldere glasplaten te maken, zoals we die nu algemeen kennen in de vorm van vensterglas. 
 

Een rondleiding door de kruidentuin deel 3: De apotheek van de natuur 
 
Tot het midden van de negentiende eeuw was de natuur de belangrijkste bron van medicijnen, een 
situatie die al duizenden jaren bestond.  Voor apothekers en andere beoefenaars van de 
geneeskunst in het verleden was het plantenrijk één grote voorraadkast van mogelijk werkzame 
middelen.  
 
Tot ver in de Renaissance waren de enige medische handboeken de verouderde werken van klassieke 
Griekse schrijvers als Aristoteles en Hippocrates. Medische kennis was dus, bij afwezigheid van andere 
informatiebronnen, grotendeels gebaseerd op praktijkervaring.  Toch wisten kruidengeneesheren en -
vrouwen, zelfs met alleen praktische kennis, veel planten te gebruiken die, naar nu blijkt, werkzame 
bestanddelen bevatten die ziektes kunnen bestrijden. 



 
In De Tuun is het geneeskruidenperk in de drie protohistorische periodes opgedeeld.  Voor elke 
periode kan men zien welke kruiden werden gebruikt bij bepaalde kwalen, zoals koorts, desinfecteren 
of problemen van de luchtwegen.  Informatieborden in De Tuun zelf geven aan welke plantendelen 

werden toegepast en hoe.  Zodoende zijn de variaties in de 
loop van de tijd in de behandelingen van ziektes door 
verschillende bevolkingsgroepen zichtbaar geworden. 
 
Zo kun je zien dat voor wondverzorging Maagdenpalm (Vinca 
minor) en Maarts Viooltje (Viola odorata) werden gebruikt in 
de IJzertijd, Duizendblad (Achillea millefolium) en Brandnetel 
(Urtica diocia) in de Romeinse periode en St, Janskruid 
(Hypericum perforatum) en Betonie (Stachys officinalis) in de 
vroege Middeleeuwen. Terwijl de Romeinen St. Janskruid 
juist weer kenden als een middel tegen koorts. 
 
Veel van de inheemse planten die werden gebruikt in de 
IJzertijd, zoals Weegbree (Plantago major) en Koningskaars 
(Verbascum thapsus), beide gebruikt om hun 
desinfecterende eigenschappen, werden later verdrongen 
door geïntroduceerde planten, bijvoorbeeld uit het 
mediterrane gebied. 
 

In de Middeleeuwen waren er bepaalde basisbegrippen die de aanpak van beoefenaars van de 
medische wetenschap sterk hebben beïnvloed.  De meest belangrijke daarvan was de sappenleer, die 
vooral bekendheid kreeg door de werken van Hippocrates (5e eeuw voor Chr.), en die twee millennia 
lang de westerse geneeskunst domineerde.  De sappenleer hield in dat elke persoon de 
lichaamsvochten gele gal, zwarte gal, bloed en slijm in de juiste verhouding moest hebben, anders 
ontstonden er ziektes met karakteristieken die te herleiden waren op het gebrek aan evenwicht.   
 
Ook werden de vier grondelementen van vuur, aarde, water en lucht van belang geacht, want die 
hadden ook bepaalde karakteristieken die in balans moesten zijn om gezond te blijven. Ze waren dus 
medebepalend voor de medische aanpak van een kwaal.  Bijvoorbeeld, aarde had de eigenschappen 
droog en koud, dus iemand met een flegmatische aard kreeg een medicijn gemaakt van een plant met 
warme en natte karakteristieken voorgeschreven. Door de jaren heen werd de sappenleer verder 
uitgewerkt, bijvoorbeeld door Galenus (2e eeuw na Chr.).  De alles omvattende aard van de leer had 
tot gevolg dat er nauwelijks gezocht werd naar andere verklaringen voor medische condities.  Dit, 
samen met het verbod van de kerk op medische experimenten, betekende dat de voortgang van de 
medische wetenschap in West-Europa lange tijd stagneerde. 
 
Een andere leer die, vooral in de latere Middeleeuwen opgang deed, was de signatuurleer.  Deze leer 
was gebaseerd op het concept dat het juiste medische gebruik van een plant kon worden afgeleid van 
de vorm of van andere fysieke kenmerken.  Dus als de plant rood sap had of rode stippen 
(bijvoorbeeld St Janskruid) dan werkte het goed voor kwalen van het bloed. Als er witte vlekken op de 
bladeren waren (zoals bij Longkruid, Pulmonaria officinalis) dan was het geschikt voor kwalen waarbij 
men witte vlekken op de organen opliep, zoals met ziektes van de longen, en ga zo maar door. 
Hoewel deze leer lang niet zo invloedrijk is geweest als de sappenleer, was ook de signatuurleer een 
vrij lange levensloop beschoren. 
 
Een tweede tak van de protohistorische medische praktijk was de zogenaamde magischegeneeskunst, 
het geloof in de paranormale krachten van bepaalde planten.  Zulke planten werden geacht vanzelf, 
door hun aanwezigheid alleen, ziektes te genezen of buiten de deur te houden.  Met de stap van het 
medische naar het magische zijn we toegekomen aan het laatste kruidenperk in De Tuun - volgende 
aflevering, de legendeplanten.  
 
Fiona Zachariasse. 
 



 
Een rondleiding door de kruidentuin deel 4: Goden en geesten 

 
In de eerder verschenen afleveringen van deze serie heb ik het voornamelijk gehad over de 
praktische toepassingen van kruiden in het verleden.  Planten speelden echter ook een heel 
belangrijke rol in de geloofsbeleving gedurende de hele protohistorische periode. Religie was sterk 
verbonden met de plantenwereld. Wel moesten de planten, die aan bepaalde goden of godinnen 
gewijd waren, de passende magische krachten bevatten. In De Tuun zijn deze planten te vinden in 
het legendeplanten perk. 
 
Aan die verbondenheid veranderde weinig in de loop van de protohistorische periode.  Men bleef van 
de IJzertijd tot de Middeleeuwen afhankelijk van het land en het ritme van de natuur.  Wel 
veranderden de namen van de godheden aan wie de planten waren gewijd.  Zo werd de inheemse 
god Arvensis langzaam maar zeker vervangen door de Romeinse Mercurius. Beide goden hadden 
dezelfde invloedssfeer (handel en geneeskunst) en dezelfde planten bleven aan hen gewijd.  Allebei  
waren ze verbonden met de hazelaar (Corylus avelllana).  De hazelaar was een heilige boom, symbool 
van wijsheid, vrede en levenskracht.   
 
In de vroege Middeleeuwen werden de heidense geloofssystemen langzaam verdrongen door het 
Christelijke geloof.  De mensen van toen waren echter niet zomaar bereid om hun eeuwenoude 
praktijken met betrekking tot de natuur, zoals het houden van midzomerfeesten en het vereren van 
bomen en bronnen, op te geven.  Onder invloed van de voortschrijdende kerstening werd dit 
probleem opgelost door plantennamen  een Christelijke betekenis te geven. Planten die aan heidense 
godinnen gewijd waren geweest, werden aan Maria gewijd, zoals de Madonnalelie (Lilium candidum), 
van oorsprong een attribuut van Freya.  Diverse planten kregen nieuwe namen om ze met Christelijke 
figuren te verbinden, zoals St. Janskruid (Hypericum perforatum), Judaspenning (Lunaria annua), 
Maagdenpalm (Vinca minor) of Engelwortel (Angelica archangelica).  De oude vertrouwde magische 
krachten veranderden echter niet.  De judaspenning bijvoorbeeld, kon je 
naar verluidt gebruiken om sloten te openen en rijkdom te vergaren.  
 
Het gebruik van de vermeende paranormale krachten in kruiden om de 
gezondheid te beschermen, heet magische geneeskunst en is altijd een 
van de meest belangrijke aspecten van ritueel plantengebruik geweest.  
Zulk ritueel gebruik van planten bestaat nog steeds.  Lapjes- of 
koortsbomen, zoals die bij  St. Walrick in de Hatertse vennen, zijn een 
overblijfsel van eeuwenoude gewoontes en bijgeloof. 
 
Wat konden zulke planten dan allemaal doen?  Een van de meest 
bekende praktijken in deze regio was het gebruik van een kruidwis.  Dit 
was een boeketje van kruiden (vaak zeven verschillende soorten, zeven 
was een heidens geluksgetal) dat opgehangen werd in deur- of 
raamopeningen en dat geesten, heksen en andere boosdoeners 
verhinderde het huis en de stal te betreden.  De kruidwis werd, als gevolg 
van de kerstening, gewijd in een kerk, vervolgens opgehangen en 
uiteindelijk verbrand bij onweer.  De rook werd geacht het onweer te 
verdrijven. In De Tuun is een cirkel van kruidwis planten, onder andere 
Margriet (Leucanthemum vulgare), wilgenroosje ( Epilobium 
angustifolium), palmboompje (Buxus sempervirens), rozemarijn 
(Rosemarinus officinalis) te zien.   
 
Vaak hingen de rituele gebruiken samen met het beschermen van wat waardevol werd geacht - 
opstal, vee en kinderen komen vaak voor in de magische geloofsbeleving.  De naam van de plant 
walstro (Galium verum) is afgeleid van wiegenstro.  De plant werd zowel voor zijn geur als voor zijn 
kracht om kwade geesten te kunnen bestrijden vaak in en om een wiegje gelegd.  Maagdenpalm vindt 
men vaak bij begraafplaatsen terug, en ook dit is een eeuwenoud gebruik.  In het verleden geloofde 
men dat de aanwezigheid van deze plant de kracht had om het vergaan van lijken te verhinderen. Zo 
zien we dat rituele planten letterlijk van de wieg tot het graf werden toegepast! 



 
De cirkel van onze rondleiding door de Tuun is nu rond.  Wij hebben de protohistorische wereld van 
kruiden verkend van de gebruiksplanten, via de keuken- en de medicijnkast tot de geloofsbeleving. 
Vrijwel de hele kruidenbeleving in het verleden, kwam aan bod.  Ik hoop dat het je inspireert om als je 
echt een rondje door de Tuun maakt, een geur, een textuur of een vorm te verbinden met de 
verhalen.  Vergeet daarbij niet dat de kruiden maar de helft van de Tuun zijn - de historische akkers 
met cultuurgewassen zijn er ook nog met evenveel fascinerende achtergrondverhalen.  Maar die zijn 
voor een andere keer ......  
 
Fiona  Zachariasse 
 

Uitwisseling met Kranenburg 
 

Het zal niemand ontgaan zijn dat er op 12 september, open monumenten dag een uitwisseling met 
de Verein für Heimatschutz, afdeling Kranenburg zou zijn. De datum was niet toevallig, want in 
Duitsland zou dan de oude waterburcht Zelem in de Duffel, opengesteld zijn. 
 
Bij aankomst  worden we al opgewacht door de heer Westerhof, lid van de Verein. De 
monumentendag in Duitsland heeft als thema ‘water’. Huize Zelem is de opvolger van een oudere 
motte en kan bogen op een duizendjarige geschiedenis. Vanaf de veertiende eeuw is de geschiedenis 
goed te volgen. Van de oorspronkelijke drie vleugels zijn alleen de oostelijke vleugel met drie torens 
bewaard gebleven. Na een koffiestop bij restaurant Haus Polm, tegenover de kerk van Zyfflich is de 
rest van de middag gereserveerd voor de bezichtiging van de St Martinkirche. De kerk, die zwaar 
beschadigd werd in de tweede wereldoorlog, is zorgvuldig gerestaureerd. Er zijn romaanse details in 
het schip te herkennen, terwijl het koor gotische kenmerken vertoont. De kerk heeft prachtige, 
moderne glas-in-lood ramen en vele kunstwerken. Het was een bijzondere ervaring om dit gebied, 
eens op een heel andere manier te ervaren en een prettige kennismaking met de Verein für 
Heimatschutz. 
 

 Musea 
 
CENTRAAL MUSEUM, 
Nicolaaskerkhof 10, Utrecht 
In het Centraal Museum is t/m 10 april 2005 een familietentoonstelling te zien over de Vikingen. Er is 
een levensgroot Vikingschip nagebouwd en aan de hand van allerlei archeologische vondsten wordt  
een beeld gegeven van het alledaagse leven van de Vikingen. 
 
KUNST-UNDAUSSTELLUNGSHALLE DER BUNDESREPUBLIK 
Museumsmeile, Friedrich-Ebert-Allee 4, Bonn 
Toetanchamon, Het gouden hiernamaals, Grafschatten uit de Vallei der Koningen 
Gedurende 6 maanden worden 120 stukken, die dateren van de achttiende dynastie 
 (1551-1292 v.C,) uit het Musuem van Cairo tentoongesteld in de Kunst-und- Ausstellungshalle. De 
tentoonstelling loopt t/m 1mei 2005. 
 
HET JACHTSLOT ST-HUBERTUS 
Het jachtslot St-Hubertus in Otterloo stelt tijdelijk diverse ruimtes, die normaal niet te bezichtigen zijn 
voor het publiek open. Er vinden bijna dagelijks rondleidingen plaats. Reserveren noodzakelijk. Kijk 
voor meer informatie op www.hogeveluwe.nl. 
 

Prikbord 
 

Herinnering "De levensloop van een 75-jarige". 
 
Op 26 april j.l. is het boek over de geschiedenis van het museum "De levensloop van een 75-jarige" 
ten doop gehouden, geschreven door Piet Bovenga. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en in 
de winkel van Museum Kasteel Wijchen voor € 12,50. 
Met de uitgever is evenwel afgesproken dat de vrienden van de Stichting Vrienden Frans Bloemen 

http://www.hogeveluwe.nl/


genoemd boek kunnen afhalen in de museumwinkel tegen een "vriendenprijsje" van € 10. Tot op 
heden hebben nog niet alle vrienden gebruik gemaakt van dit aanbod. Vandaar dit 
herinneringsbericht.   
 

Expositie Joanika Ring (17 december – 28 februari). 
 
Persbericht bij de expositie van Joanika Ring in Museum Kasteel Wijchen van 17 december 2004 tot 
28 februari 2005, opening op zondag 19 december. 
Joanika Ring werd geboren in 1946 in Laren en was omringd met kunst. Haar vader was de 
beeldhouwer, kunstschilder en tv pionier Peter Zwart.  
 
“Spelenderwijs leerde ik het vak, ik mocht als kleuter mijn vader al helpen, hij onderwees mij alle 
facetten van het tekenen, schilderen en beeldhouwen."  
 
Op aanraden van haar vader heeft ze ook nog de MO-akte tekenen behaald om daarmee een 
inkomen zeker te kunnen stellen.  
 
"Ja, ik heb als illustrator gewerkt bij JWT, een groot Amerikaans reclamebureau en voor het blad 
Donald Duck en ook bij Marten Toonder, daar heb ik mijn man de tekenfilmer Børge Ring ontmoet." 
 
Joanika blijkt een veelzijdig kunstenares die verschillende vormen van kunst beheerst. Ze werkt met 
realistische en sterk vereenvoudigde expressionistische beelden maar ook met organisch abstracte 
vormen. 
 
De abstracte beelden, gehakt en gepolijst uit natuursteen, zijn vormen die meer aan het inwendige en 
verborgene doen denken. Deze beelden blijven intrigeren, je kunt ze op verschillende manieren neer 
leggen, het zijn bijna speelobjecten. De vormen blijven veranderen terwijl je er omheen loopt en ook 
de verschillende manieren van belichten zorgen voor een eindeloze variatie van indrukken. 
De grote beelden maakt ze van gips die later in brons worden gegoten. 
 
Nu, na 33 jaar beeldhouwen, heeft ze ook het schilderen weer een plaats gegeven in haar werk. 
 
"Ik schilder nu details van deze abstracte vormen zoals ik ze voor me zie wanneer ik om zo'n groot 
beeld heen zou lopen. Het schilderij moet diepte hebben, Ik moet het kunnen aanraken, nèt of er voor 
mij meer zintuigen bij betrokken moeten zijn. Ik blijf toch een beeldhouwer die ook kan schilderen." 
 
Gezegd moet worden dat de aaibaarheidsfactor van haar beelden heel groot is, je moet ze even 
aanraken en dat mag ook. Als er gevraagd wordt naar haar inspiratie moet Joanika lachen. 
 
"De meeste mensen denken dat inspiratie komt als je maar lang genoeg nadenkt over wat je zal gaan 
maken, maar inspiratie komt alleen dán wanneer je ophoudt met denken. Het scheppingsproces 
ontstaat door middel van het intuïtieve deel in een mens. Denken begrenst dat enorm. 
Bij mij werkt het zo: het is net of ik de stekker in de kosmos steek en dan ontstaan de dingen als 
vanzelf.  
Ik doe niks, alles gebeurt spontaan en als alles klaar is dan ben ik het meest verwonderd van allemaal 
en als ik tussendoor boodschappen moet doen, dan trek ik de stekker er tijdelijk even uit." 
 
Wil je meer weten, kijk dan op: www.joanika-ring.com 
 
De eerstvolgende expositie in het MKW zal zijn: schilderijen en tekeningen van Henk Hage, van 6 
maart tot 29 mei 2005. 
Van juni t/m september zal er een grote gezamenlijke expositie worden gehouden over de kastelen in 
Wijchen en omgeving. 
 
 

Persbericht Ad Merx 
 



AD MERX exposeert in Museum Kasteel Wijchen 
Tekeningen, aquarellen, olieverfschilderijen, doosjes, beelden in hout en brons. 
Van 15 oktober t/m 12 december 2004. 
De tentoonstelling zal worden geopend door Antoinette Gerhartl-Witteveen op zondag 17 oktober 
2004 om 16.00 uur. 
 
Ad Merx werd in 1945 te Nijmegen geboren. Thans woont en werkt hij in Weurt bij Nijmegen.  Hij 
volgde zijn studies aan de Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving te Den Bosch. 
Ad Merx legt zichzelf geen beperkingen op wanneer het om materiaalkeuze gaat, en ook qua 
onderwerp is het werk zeer divers. Hij maakt zowel twee- als driedimensionaal werk; landschappen, 
stillevens, (zelf-)portretten, doosjes, beelden groot en klein, in verschillende technieken, vaak de 
mens tot onderwerp hebbend. Bovendien houdt hij zich bezig met het beoefenen van grafische 
technieken. Bij Ad Merx staat vakmanschap hoog in het vaandel.  
 
Uit zijn uitgebreide oeuvre zal in Museum Kasteel Wijchen een ruime keuze te zien zijn. 
Op de tentoonstelling hangen landschappen, die hij maakte tijdens reizen naar Frankrijk en Italië, 
stillevens en portretten. In de vitrines staan beelden, opgebouwd uit stukjes hout, doosjes waarin van 
alles te beleven valt, bronzen kleinplastieken met de mens als onderwerp. Ook zullen er stillevens in 
olieverf en aquarel te bewonderen zijn. 
 
Het thema communicatie loopt als een rode draad door zijn werk Een van de hoogtepunten van 
communicatie in het parlementaire jaar is het uitspreken van de troonrede; hierdoor geïnspireerd 
maakte hij een serie tekeningen, aquarellen en beelden . Ook uit deze serie zal een kleine keuze 
getoond worden. 
 
Tijdens de tentoonstelling bestaat de gelegenheid om te kijken naar het videoportret, dat Ludmila 
Bessonova in juni van dit jaar in en rond het atelier van Ad Merx maakte. 
 
Voor verdere informatie zie ook www.admerx.nl.   

 

 
 
 
 
 
 
 


