
Hieronder hebben wij de destijds voor de Nieuwsbrief van december 2005 aangeleverde Word-
documenten die we nog op de kop konden tikken voor u verzameld. De meeste  Illustraties ontbreken 
helaas (Linie Plukker, redacteur Nieuwsbrief m.i.v. Nieuwsbrief 1, 2019). 

 
 

Redactioneel: 

door Nelly Goebertus 
 
We kunnen alle vrienden van harte feliciteren met de nieuwe naam van de stichting Vrienden, 
omdat deze naamsverandering meer is dan alleen een andere naam.  
De vrienden blijven dezelfden en de nieuwe naam is niet alleen het symbool van de samenwerking 
binnen onze museummuren maar ook van de eenheid bij het naar buiten treden als een organistie. 
De hedendaagse kunst, de archeologie, de Tuun en alle andere museumactiviteiten worden warm 
ondersteund door een Vriendenstichting. Het is extra mooi dat deze definitie juist komt, vlak voor het 
tienjarig jubileum van het Museum Kasteel Wijchen in zijn huidige vorm. De contouren van een 
modern museum gaan zich steeds duidelijker aftekenen. Doorgaan op deze weg met de inzet van de 
beide besturen, de museummedewerkers, de vrienden en de vele vrijwilligers, ondersteund door een 
enthousiaste publiciteitscampagne moet zijn vruchten gaan afwerpen.  
In de ‘Nieuwsbrief’ van september is Wim Kattenberg al uitgebreid ingegaan op de veranderde 
werkwijze, waar deze naamswijziging het gevolg van is. De nieuwe naam vindt u voortaan ook terug 
op het voorblad en bovenaan pagina 2 van de ‘Nieuwsbrief’. Let ook op de adreswijziging op de 
laatste pagina. Natuurlijk zal ook de ‘Nieuwsbrief’ meer dan tot nu toe het geval was een afspiegeling 
te zien geven van de verbreding van de doelstelling van de ‘Vrienden’. De nieuwe  naam luidt 
voortaan dan ook voluit: 
  
     ‘Vrienden van het Museum Kasteel Wijchen, stichting Frans Bloemen’. 
 
Een andere naam, die snel een vertrouwd gevoel zal geven en moet gaan leiden tot een flinke 
ledenaanwas. Een museum dat leeft onder de bevolking. Kunst, cultuur en geschiedenis onder een 
dak en dat alles knus op zolder. Maar voor hoe lang? Zit er een uitbreiding in het vat? We moeten het 
voorlopig doen met vraagtekens. Een ding is zeker: we staan aan de vooravond van een 
koerswijziging, die nu misschien nog niet zo duidelijk is, maar er wel aan komt. Van een museum dat 
bestaat uit verschillende geledingen naar een instituut dat spreekt met een stem, is niet gering. Die 
periode noemen we wel een overgangsperiode of overbruggingsperiode.  
Heel duidelijk wordt deze fase in het bestaan van K.M.W. benadrukt in de nieuwe tentoonstelling, die 
als motto heeft ‘over’-‘bruggen’.  Foto’s van 20 jaar geleden, afkomstig van het fotoproject van Jos 
Broekman ‘Wijchen Zelfportret’ zijn de basis van een totaal nieuwe fototentoonstelling ‘Wijchen 
Zelfportret Oud en Nieuw’. In een aantal gevallen is het zelfs gelukt om dezelfde personen opnieuw 
op de foto te zetten. Daar is heel wat speurwerk aan vooraf gegaan. Oud en nieuw worden naast 
elkaar gelegd. Het zal ongetwijfeld verrassende beelden opleveren. Lees er meer over in de bijdrage 
van Tom Mulder en ga kijken. 
Maar er is natuurlijk meer. Wim Kattenberg zet uiteen wat er in het bestuur van de’Vrienden van het 
Museum Kasteel, stichting Frans Bloemen’ omgaat. Er is nieuws over de komende tentoonstellingen 
in december door Tom Mulder en en de overzichtstentoonstelling van de videofilms in februari door 
Ludmila Bessonova. Nogmaals aandacht voor de St Pierre kathedraal in Geneve, waar Emilia van 
Nassau begraven ligt. Waar komt de naam van onze woonpaats nu eigenlijk vandaan? Herman Peters 
heeft er zijn eigen ideeën over en laat ons daarmee kennis maken. De beroemde 
‘erdmennekespotjes’ duiken op in een bijdrage van Jaques Rommens. Fiona zet een onvervalste altijd 
groene naaldboom en daarmee symbool van het leven, in het zonnetje of misschien wel onder een 
sneeuwkleed in haar bomenserie. 
We zitten nu nog midden in de herfst.  Het is bij uitstek het jaargetijde van de de over-brugging, maar 
de herfst aarzelt om over de brug te komen. Heel wat bomen houden hun blad nog even vast tot het 
echt niet meer kan, maar de naaldbomen blijven groen. Tegen de tijd dat deze ‘Nieuwsbrief’ op de 
mat valt, zou de winter wel eens niet veraf meer kunnen zijn en zijn we haast ongemerkt een nieuw 
jaargetijde ingegleden. De dagen worden steeds korter, Sinterklaas is vertrokken en de kerst komt in 
zicht. Dat houdt niemand tegen. Dat wordt genieten van de gezellige donkere dagen met glühwein, 



warme chocolade en familie-etentjes. Wij van de redactie wensen alle vrienden, medewerkers, 
vrijwilligers, bestuursleden van Museum Kasteel Wijchen en de Vrienden een goed 2006. Met een 
jubileumjaar moet dat lukken! 
 

----- 
 

Archeologische sprokkels 
 
De aanleg van de Noord/Zuidlijn van de metro in Amsterdam is een goudmijn voor archeologen. Bij 
het afzinken van het eerste caisson, dat het beginpunt zal worden voor de grote tunnelboor, komt 
de geschiedenis van Amsterdam voorbij.  
Het caisson, dat nu op een diepte van 8 meter zweeft, moet naar een diepte van 25 meter. Dat 
betekent dat op dit moment de middeleeuwen bereikt zijn. Om het afzinken mogelijk te maken wordt 
onder het caisson water gespoten, zodat de bodem eronder verandert in een half vloeibare 
substantie, waar het caisson langzaam in kan wegzakken. De naar het verleden ruikende, blubberige 
massa wordt opgezogen, maar passeert eerst een zeef, waar stukken groter dan een centimeter door 
worden opgevangen en op een lopende band terecht komen, waarlangs archeologen en vrijwilligers 
staan opgesteld om ieder veelbelovend stukje eruit te pikken. De plaats waar dit alles zich afspeelt ligt 
recht tegenover het Centraal Station, op de plaats waar vroeger de Amstel in het IJ uitmondde en 
waar zich in de middeleeuwen de haven bevond. En er ging natuurlijk van alles het water in, net zoals 
nu.  De mooiste stukken, die tot nu toe tevoorschijn kwamen zijn, volgens stadsarcheoloog 
Gawronski. een 17e-eeuwse tabaksdoos en een 15e-eeuws insigne van het schuttersgilde, maar er 
komt nog veel meer boven water.  
De Volkskrant, 28 oktober. Zie ook Volkskrantvideo: Amsterdam ruikt aan zijn verleden, 
www.volkskrant.nl/amsterdam. 
 
Het tijdschrift ‘National Geographic’ publiceert in het novembernummer een reeks artikelen onder de 
titel: ‘Waar komen we vandaan?’ Allerlei vragen over de moderne mens, zijn verspreiding over de 
aarde, de betekenis van D.N.A.-onderzoek enz. worden getoetst aan de huidige stand van de 
wetenschap. Er is gepoogd de weg die de mens heeft afgelegd om tot zoveel verscheidenheid te 
komen, in kaart te brengen in de vorm van een Atlas van de menselijke migratie. Sporen in ons D.N.A. 
vertellen hoe onze verre voorouders zich over de aarde hebben verspreid. Er blijven echter nog veel  
open plekken en vragen bestaan. De gedachte is, dat onderzoek van D.N.A.-monsters van geîsoleerd 
levende volken tot meer inzicht leiden van bijv. mutaties in het menselijk erfelijkheidsmateriaal.  Het 
Human Genome Diversity Project ( H.G.D.P.) deed eerder een poging een data-bank van 
D.N.A.gegevens op te zetten, maar stuitte op veel weerstand. Het Genographic Project, gelanceerd 
door de National Geographic Society, wil dit idee nieuw leven inblazen maar eerder gemaakte fouten  
voorkomen. Iedereen kan meedoen, via een Genographic deelnemersset.  
National Geographic, november 2005, www.nationalgeographic.nl (België en Nederland) 
 
Pas verschenen: Geheimen van de doden, door Tony Allen. 
De schrijver schetst aan de hand van belangrijke archeologische vondsten een compleet beeld van het 
ontstaan van onze beschaving. Opgravingen en vondsten over de hele wereld hebben onze visie op 
het verleden en onze ontstaansgeschiedenis steeds weer drastisch gewijzigd en elke nieuwe vondst 
werpt zelfs weer nieuwe vragen op. In dit boek wordt aan de hand van begrafenisgebruiken en 
grafvondsten inzicht gegeven in wat we kunnen leren van de overblijfselen van onze voorouders, die 
teruggevonden worden in tombes, graven, veenmoerassen, grafkuilen, piramides, ja zelfs gletsjers. 
Het boek biedt, naar werelddeel geordend, aan de hand van mooie foto’s en duidelijke teksten een 
helder overzicht van de op dit moment geldende inzichten over de prehistorie en de weg die de 
mensheid heeft afgelegd, zoals die afgeleid kan worden uit mummies uit Egypte, keizersgraven uit 
China, grafheuvels in Denemarken, mummiebundels uit Peru, grafkuilen in Oer in het huidige Irak. Dit 
is natuurlijk geen volledige opsomming. Maar lees en kijk zelf. 
 

----- 
 
Bomensymboliek vanaf de Oudheid deel 3: Die vruchten oft besiekens van den genevere sijn goet… 
 



In deze tijd van het jaar kan het haast niet anders dan dat wij een conifeer onder de loep nemen.  Er 
is geen dennenboom of spar in de Tuun te vinden, maar wel een grote jeneverbesstruik (Juniperus 
communis). 
De jeneverbes heeft, net zoals sommige andere van zijn wintergroene familieleden, een heel rijk met 
symboliek verbonden verleden, en natuurlijk ook aan aantal praktische toepassingen! 
 
Met zijn stekelige takken is het misschien geen wonder dat de jeneverbes in het verleden vooral als een 
afweermiddel werd ingezet om demonen en andere boze geesten op afstand te houden. Dit gebruik 
wordt teruggevonden door heel Europa, vanaf de oudheid tot en met de twintigste eeuw. De 
jeneverbes is de enige boomsoort die inheems is in zowel Europa, Azië als Amerika.  Het is een boom 
van heidegebieden en zandverstuivingen en voelt zich dus goed thuis in grote delen van Nederland. 
 
In de klassieke oudheid was de jeneverbes gewijd aan de wraakgodinnen (de Eumenides), en 
jeneverbestakken werden geofferd voor de goden van de onderwereld en bij begrafenissen.  Zulke 
toepassingen bij crematies en tegen demonen waren ook bij de Germanen gebruikelijk. 
 
Ook na de tijd van de Germanen bleef de jeneverbes heilig, en sporen daarvan leven voort in de 
volksnamen voor de boom zoals 'Heilige Beeren'. De afwerende kracht van de boom werd ook 
gekerstend - en komt duidelijk tot uitdrukking in de spreuk: Eikenloof en Jeneverbes/ deze mag de duivel 
niet. In delen van Duitsland wordt de jeneverbes gebruikt als 'Palmtak' op Palmzondag. Omdat de boom 
altijd groen bleef werd hij ook gebruikt als levensroede. Ook werden jeneverbestakken door de mensen 
gebruikt voor rituele kastijdingen op hoogtijdagen.  

 
In het verlengde van zijn demonenwerende krachten 
werd de jeneverbes gebruikt om heksen te kunnen 
vinden.  Wie  met kerstmis op een krukje gemaakt van 
jeneverbeshout zat kon heksen herkennen. Met 
brandende jeneverbestakken kon je heksen (en 
muizen, vaak betoverd door heksen) verdrijven en een 
huis ritueel zuiveren. Deze zuiverende kracht werd ook 
gebruikt tijdens pestepidemieën. 
 
Het hout van de boom gaf ook bescherming, en was 
gewild voor bekers en kommen.  In sommige plaatsen 
was de vraag naar zulke 'magische' bekers zo groot dat 
de bomen werden uitgeroeid.  Minder destructief was 
het geloof onder wandelaars dat een jeneverbestak in 
je hoed bescherming bood tegen moeheid en blaren. 
 
Plinius de Oudere roemde jeneverbeshout voor zijn 
slangenverdrijvende krachten. Een smeersel gemaakt 
van jeneverbeszaden werd in de Romeinse periode 
gebruikt als een bescherming tegen slangenbeten. 
Tegen de renaissance werd de jeneverbes als een 
algemeen geneesmiddel beschouwd. Het citaat in de 
titel is ontleend aan Rembert Dodoens Cruydeboeck 
van 1554 en is het begin van een lang relaas over de 
vele medische toepassingen van takken, sap, schors en 
bessen van de jeneverbes. Het werd vooral als 

ontsmettings- en zuiveringsmiddel toegepast. 
 
Op een heel andere meer praktische manier, zijn jeneverbessen natuurlijk onlosmakelijk verbonden 
met jenever, gin en aquavit.  De Romeinen hebben de techniek van het jenever stoken in deze streken 
geïntroduceerd.  In de loop der tijd werd jenever in Nederland zo algemeen dat het uithangen van een 
jeneverbestak aan de gevel van een huis gold als een teken dat daar alcoholische drank kon worden 
gekocht Dit gebruik bleef in Nederland plaatselijk bestaan tot de laatste decennia van de 19e eeuw.  De 
verschillende typen jenever komen voort uit de verschillende fermenteer- en distillatiemethoden, maar 



in het algemeen zijn er 10 bessen per gram alcohol nodig om jenever te kunnen stoken.  De boom in de 
Tuun is nog te jong om bessen te dragen - dat gebeurt pas vanaf het zevende jaar.  Als het zover is, hou 
het aanbod in de museumwinkel in de gaten, wellicht kunnen wij dan iets anders dan een verhaal aan 
uw feestdagen toevoegen! 
 

----- 
 

Een avond voor Vrienden van het Museum: Over KUNST!  
 
Een avond over kunst? 
Een inleiding tot de kunst? 
Een lezing over moderne kunst? 
 

De deskundige, die ben je ZELF ! 
Dus: 
Een werkavond over kunst! 

We gaan dus aan het werk en U brengt mee: 
Stel U voor dat er maar een paar seconden zijn  
om  Uw huis te verlaten… 
Wat neemt U dan mee? 
Nee, niet de administratie, maar wat echt waarde heeft. 
Iets, waar U binding mee heeft. 
En wat –in de haast- mee te nemen valt. 
  

Dinsdagavond 31 januari van 20 tot 22 uur 
in het Museum Kasteel Wijchen. 
Wat U meeneemt is Uw entreebewijs. 
Maximaal 20 personen (deskundigen). 
  

U aangeboden door:  
Tom Mulder (Werkgroep Beeldende Kunst) 
P.S.: U gaat niet met “lege handen” naar huis! 
 

In 2006 is het museum 10 jaar gehuisvest in het kasteel! 

 
Als motto voor dit gebeuren is gekozen voor: “ OVER”—“BRUGGEN”. 
Het museum over de brug naar de mensen van Wijchen. 
Met een  programma dat de mensen uitnodigt  
om over de brug te komen naar het museum. 
  
De opmaat voor dit feestelijke gebeuren is: 

Wijchen/ Zelfportret /Oud en Nieuw. 
11 december 2005-19 februari 2006. 

Basis voor deze expositie is: 
Het zelfportretproject van Jos Broekman uit 1986. 
Een groot succes, omdat iedereen de gelegenheid 
werd geboden om met de blaasbalg in de hand zelf het  



moment van de opname te bepalen. 
Het resultaat was groots! Honderden waagden de stap en 
zorgden met elkaar voor een unieke serie foto’s.  
 
Het fotomateriaal en de negatieven van toen teruggevonden! 
En welwillend ter beschikking gesteld voor een nieuwe aanpak. 
 
Begin oktober met een groep enthousiaste mensen van start gegaan. 
De dozen vol materiaal verkend en een selectie gemaakt. 
Met de foto’s van toen “de straat opgegaan”. Onder andere bij 
de Hema drie dagen met een kraam bij de ingang gestaan. 
Veel, heel veel belangstelling was er.  
Veel gegevens verzameld en een uitgebreide belactie op touw gezet. 
Inmiddels hebben meer dan honderd mensen zichzelf weer opnieuw 
op de foto gezet.  
 
Foto’s van toen en nu worden naast elkaar geëxposeerd. Daarmee komt 
een beeld tot leven van wat er allemaal in die 20 jaar is veranderd. 
Dit vormt de kern van de expositie “Oud en Nieuw”. 
Veel oud fotomateriaal wordt ook tentoongesteld. 
 
Ook krantenartikelen en video-opnames van toen. 
 
En…een deel van de expositie gaat letterlijk over de brug!: 
Bij het Mozaïek wordt geëxposeerd: Foto’s die een theatrale uitstraling hebben. 
Bij de Hema in de Coffeecorner: Foto’s die gewoon gezellig zijn. 
En verder… komen een groot aantal posters in de etalages te hangen 
bij de winkels in het centrum. Posters die lijken op de expo-affiche, 
maar elk een andere foto van toen dragen. 
 
De moeder van Jos Broekman zal de expositie openen 
en kan het feest beginnen!   Tom M. (lid WBL) 


