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Van Nieuwsbrief 2006 nr. 3 beschikten wij alleen nog over de onderstaande er 

destijds voor aangeleverde teksten (Linie Plukker, redacteur Nieuwsbrief m.i.v. 

Nieuwsbrief 1, 2019)  

 

Redactioneel 

Overbruggen, een brug slaan, over de brug komen, dat is het motto dat in dit 

jubileumjaar van het museum een constante factor vormt. Een brug tussen bur-

ger en museum, tussen de ene kunstvorm en de andere, tussen het ene en het 

andere tijdperk, tussen mensen onderling. Daar proberen we ook in dit nummer 

van de Nieuwsbrief weer wat inhoud aan te geven. Alleen al door de voorplaat 

te bekijken zie je een nieuwe, maar een in feite heel oude variant op dit thema: 

‘Landschap met stenen brug’ van de hand van de oude meester Rembrandt van 

Rijn. Het zal niemand ontgaan zijn dat we dit jaar zijn 400e geboortejaar vieren. 

Een stenen brug in een oud landschap van een oude meester als schakel tussen 

oude en hedendaagse kunst, zoals we die in ons museum exposeren. Vandaar 

deze keer deze brug. 

De brug is een geliefd thema ook voor moderne meesters, zoals Vincent van 

Gogh, Christo met zijn ingepakte Seinebrug. In film en fotografie (komt) is de 

brug eveneens een geliefkoosd onderwerp. Wie heeft zelf niet eens een mooie, 

oude of nieuwe brug op de foto gezet? Een tendens van meer recente datum is 

dat de brug van onderwerp van een kunstwerk zelf tot kunstwerk wordt verhe-

ven. Van dit laatste is de Erasmusbrug in Rotterdam een sprekend voorbeeld. 

Van simpele rivieroverspanning tot kunstwerk, van stapsteen of doorwaadbare 

plaats om een rivier over te komen tot een technisch hoogstandje is de over-

brugging van een ver verleden naar het nu. Al van oudsher onstonden er juist op 

die plaatsen, waar de rivier overgestoken kon worden nederzettingen, dorpen, 

versterkingen en later steden. Dat patroon is nog altijd te herkennen. Wat is een 

stad zonder rivier? 

Meer over ‘Landschap met stenen brug’ vindt u elders in deze Nieuwsbrief. Via 

dit bruggetje belanden we bij de inhoud van deze Nieuwsbrief nr 3 van dit jaar. 

U vindt oude bekenden. Zoals ‘Van de bestuurstafel’, waarin Wim Kattenburg 

niet alleen het belang benadrukt van behoud van historische structuren, maar 
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ook het respect voor de omgeving ervan. Wat dat betreft komt de nieuwe brand-

weerkazerne, zelfs nog voor oplevering m.i. zeker in aanmerking voor de rubriek 

van het t.v.programma ‘Nova’: De Beuk Erin!  

In oktober is er weer een lezing, deze keer door Eckhart Heunks. U kunt zich vast 

voorbereiden op deze avond middels een toelichting in deze Nieuwsbrief. Hij zal 

het hebben over de onvoorspelbaarheid van archeologische vindplaatsen en de 

ruimtelijke relatie tussen het natuurlijke landschap en de ligging van archeolo-

gische resten. Er is ook  weer een samenvatting van een lezing, die tijdens het 

symposium van mei is gehouden. Deze keer over de ontwikkling van de motte-

versterkingen in regionaal perspectief, gehouden door de heer P.A.C.Schut. Het 

lijkt wel een themanummer. Cees Mulder neemt de mythen over het ontstaan 

van de.wereld onder de loep. Fiona vervolgt haar serie over de graangewassen in 

de Tuun. De nieuwe exposities worden aangekondigd en toegelicht, zoals de 

Franssencollectie, de Tienakkervondsten. Er zijn berichten en mededelingen o.a. 

over de Tuun. ( en de museumwinkel. En we vragen speciale aandacht voor een 

uitwisselingstentoonstelling met het Museum Katharinenhof in Kranenburg)  

Jacques Rommens heeft de rubriek, ‘Archeologische Sprokkels’ ondanks zijn op-

name in het ziekenhuis en operatie ook deze keer weer voor zijn rekening kun-

nen nemen. Petje af voor Jaques en zijn niet aflatende inspanning voor museum 

en de Nieuwsbrief. Wij wensen Jaques van deze plaats een voorspoedig herstel 

toe!  

Onze excuses voor de kwaliteit van de foto’s in de laatste Nieuwsbrieven en voor 

nu: Veel Leesplezier!                                                                      

Nelly Goebertus 

 

 

Op 5 oktober 2006 zal in het kasteel door drs. Eckhart Heunks een lezing gege-

ven worden. 

Drs. Eckhart Heunks geeft hierna volgend een toelichting. 
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De (on)voorspelbaarheid van archeologische vindplaatsen.  

Naar een voortdurende verfijning van het landschappelijk verwachtingsmodel in 

het rivierengebied 

Vanaf de ondertekening van het verdrag van Valette in 1993 is het archeologisch 

onderzoek in het rivierengebied in een stroomversnelling geraakt. Was er daar-

voor sprake van incidentele (nood)opgravingen, vanaf medio jaren ´90 van de 

vorige eeuw tot vandaag de dag hebben in het rivierengebied tal van onder-

zoeken plaatsgevonden op ontwikkelingslocaties in zowel de bebouwde kom als 

het buitengebied. De kennisvermeerdering over de verspreiding van archeolo-

gische vindplaatsen is daarmee sterk toegenomen. Deze kennis kan optimaal 

worden benut bij het opstellen van archeologische verwachtingskaarten.Door 

algemene kennis over de ligging en verspreiding van archeologische vindplaatsen 

in het rivierengebied te combineren met landschappelijke gegevens (geologie, 

ouderdom fossiele rivierlopen, bodemgesteldheid en geomorfologie) kunnen 

landschappelijke eenheden worden voorzien van een archeologische verwach-

ting. Onder archeologische verwachting wordt de kans op het voorkomen van 

archeologische resten verstaan. Archeologische verwachting zegt dus iets over 

de dichtheid waarin archeologische vindplaatsen binnen een landschappelijke 

eenheid voorkomen of worden verwacht.  

 

RAAP heeft een lange ervaring met archeologische veldinventarisaties in het 

rivierengebied en met het maken van archeologische verwachtingskaarten. Door 

de voortdurende wisselwerking tussen deze onderzoeksdisciplines hebben de 

verwachtingskaarten een steeds grotere mate van betrouwbaarheid gekregen. 

Tegelijkertijd wordt echter duidelijk dat we eigenlijk nog steeds heel weinig we-

ten over de ruimtelijke verspreiding van archeologische resten in het landschap. 

Verwachtingen hebben voornamelijk betrekking op de ligging van nederzettings-

terreinen. Van de ruimtelijke verspreiding van begravingen, landgebruik en infra-

structuur, laat staan van cultusplaatsen en dergelijke weten we eigenlijk nog 

steeds heel weinig. Dit hangt nauw samen met de lage detectiekans, het geringe 

aantal vindplaatsen dat van dit type bekend is, en de op het eerste gezicht gerin-
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gere relatie met de natuurlijke ondergrond. Door een onder andere een meer 

historisch geografische en sociaal-economische benadering kan het verwach-

tingsmodel in de toekomst op dit punt verder worden verfijnd.  

In de lezing zal aan de hand van een groot aantal voorbeelden de ruimtelijke 

relatie tussen het natuurlijke landschap en de ligging van archeologische resten 

in het rivierengebied uiteen worden gezet, waarbij tevens de beperkingen en 

onzekerheden  van het verwachtingsmodel worden besproken. Onder andere 

wordt ingezoomd op de gemeente Wijchen, waarvan tevens enkele door RAAP 

uitgevoerde veldkarteringen worden besproken. 

BIJ DE VOORPLAAT 

LANDSCHAP MET STENEN BRUG 

‘Landschap met stenen brug’, omstreeks 1639, is een werk van de hand van 

Rembrandt van Rijn en in het bezit van het Rijksmuseum. Het jaar 2006 is uitge-

roepen tot het ‘Rembrandtjaar’ omdat op 15 juli van dit jaar 400 jaar geleden de 

kunstenaar in Leiden het levenslicht zag. 

Er is heel veel geschreven, gespeculeerd en onderzocht over de persoon Rem-

brandt en over zijn werk. Maar van hem persoonlijk is bijna geen woord overge-

leverd, van zijn werk en over zijn persoon wel. Hij nam in het kunstenaarswe-

reldje van de zeventiende eeuw een heel eigen positie in en liet zich niet veel 

gelegen liggen aan de heersende kunstopvatting. Hij kwam nogal eens in botsing 

met anderen en ging zelfs failliet. Dat heeft hem niet verhinderd het werk te 

doen wat hij wilde doen. Eigenlijk had hij historieschilder willen worden, maar 

zijn grootste bekendheid heeft hij gekregen door zijn portretten, zowel van groe-

pen als personen, waaronder van hemzelf. Minder bekend is dat hij ook een aan-

tal landschappen heeft geschilderd. In oktober is er in het museum De Lakenhal 

in Leiden(zie onder Musea), in het kader van het Rembrandtjaar een tentoon-

stelling te zien, gewijd aan de landschappen van Rembrandt. Er zullen niet veel 

landschapsschilderijen te zien zijn, want er zijn er slechts een paar bekend, maar 

wel veel tekeningen en etsen. Rembrandt trok er vaak met zijn leerlingen op uit 

om in de omgeving van Amsterdam te tekenen en te schetsen. Hij had dus wel 

belangstelling voor het landschap. Het landschap op de voorplaat ziet er uit als 

een echt Hollands landschap, toch geeft het niet de werkelijkheid weer. In de 
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 omgeving van het Amsterdam in de zeventiende eeuw waren er waarschijnlijk 

helemaal niet van dit soort stenen bruggetjes. Onder een dreigende wolkenlucht 

zien we een persoon die zich op de brug gaat begeven om de overkant van de 

rivier te bereiken. Op het water zijn een paar kleine bootjes te zien, waarvan je 

je af kunt vragen wat ze bij deze dreigende weersomstandigheden op het water 

te zoeken hebben. Bij de herberg links zijn vaag en aantal personen te onder-

scheiden die bijtijds onderdak(?) zoeken. Er wordt wel verondersteld dat het 

schilderij een boodschap heeft, zoals vaker bij  schilderijen uit de zeventiende 

eeuw. Is hier misschien de ‘pelgrimstocht des levens’ afgebeeld? Om die bood-

schap te herkennen moet je wel op de hoogte zijn van de betekenis van de ge-

bruikte codes en in dit geval dus van de Rembrandtcode. Maar het is net zo 

goed mogelijk dat we hier niets meer en niets minder dan een landschap vol 

dramatiek in moeten zien met een dreigende onweersbui en een wolkenlucht 

die we maar al te goed herkennen. Van Rembrandt zelf zijn hier in ieder geval 

geen uitspraken over bekend. 

Bron: Rembrandt voor dummies. 

Bewerking foto: Fontline. 

Geen koren zonder kaf, de geschiedenis van de granen deel 2 

In Nederland was het boerenbedrijf bij het ingaan van de laatste fase van de 

IJzertijd, een periode die de jaren 250 tot 12 voor Christus omvat, al aardig inge-

burgerd. Nederland was een land van boeren geworden – maar wat betekende 

dat precies en waardoor werd het aanzien van het  IJzertijd-boerenbedrijf be-

paald? 

Invloeden op landbouw kunnen in twee brede groepen worden onderscheiden: 

milieugerelateerde- en culturele invloeden. Onder milieu-invloeden vallen facto-

ren als grondtype, beschikbaarheid van water, temperatuur en het vermogen 

van plant- en diersoorten om zich aan bepaalde omstandigheden aan te kunnen 

passen. Bij culturele invloeden kunnen we denken aan economische en politieke 

invloeden, beschikbare technologie en de beschikbaarheid van plant- en dier-

soorten. 

De milieugerelateerde factoren stellen grenzen aan wat er fysiek mogelijk is – je 



 6 

 

kunt bijvoorbeeld geen bananen kweken bij min 10, en geen rijst zonder veel 

water. De culturele factoren zijn ook van belang, maar in een archeologische 

context vaak moeilijk met precisie te bepalen. Dingen als smaakvoorkeuren en 

sociale factoren vallen er ook onder – zo wordt er bijvoorbeeld in het westen 

veel kaas en zuivel gegeten  en er worden wel koeien en schapen gegeten, maar 

geen honden of katten. Vaak zijn culturele factoren medebepalend voor de be-

schikbaarheid van gewassen – het kan simpelweg gebeuren dat het ene volk een 

plant wel kent en een ander niet vanwege de eigen culturele benadering van die 

plant. 

Boerderijen in de IJzertijd waren gemengde bedrijven, dat wil zeggen, ze ver-

bouwden een aantal verschillende plantensoorten, en hielden ook meerdere 

soorten dieren. Specialisatie (het beperken van de productie tot maar één of 

twee graan- of diersoorten) kwam toen niet voor. Dit heeft te maken met het 

spreiden van risico. Risico is de kans van mislukking maal de kosten van het mis-

lukken – dus wie meerdere gewassen verbouwt heeft zijn risico gespreid – de 

kans dat geen enkel gewas het doet is klein en als er één wegvalt dan zijn de 

kosten van het verlies daarvan ook minder hoog. Er was in de IJzertijd nauwelijks 

handel in voedingsstoffen dus het had geen zin zich te specialiseren met als doel 

de verkoop. Het was belangrijker om je familie te kunnen voeden. Zelfs als het 

goed ging, ging dat maar net. De opbrengst van gewassen was bijna nooit meer 

dan 1:3, dus voor elk zaadje dat je in de grond stopte kreeg je er maximaal drie 

terug. Één van de drie moest je overhouden om het jaar daarop te zaaien, dus 

dan bleven er twee over. Ter vergelijking, huidige tarwegewassen in het westen 

kunnen een gemiddelde opbrengst bereiken van ongeveer 1:90. 

Tegen de late IJzertijd was de opbrengst van granen in Nederland al sterk toege-

noemen in vergelijking met  voor-ouders in het wild Er waren zo al een aantal 

wenselijke eigenschappen langzaam in gekweekt, bijvoorbeeld: een minder bros-

se aar-spil geeft niet zoveel verlies aan graan omdat de korrels minder snel losla-

ten, naakte korrels missen het harde kafje, waardoor het dorsen gemakkelijker 

wordt, grotere korrels geven meer opbrengst.. Dit betekende dat het verbouwen 

en verwerken makkelijker was dan van wilde soorten en meer op leverde.  

 De meest belangrijke graansoort was gerst (Hordeum vulgare), daarnaast waren 
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emmertarwe (Triticum dicoccum) en gierst (Panicum miliaceum) beide al lang in 

cultivatie geweest. Spelttarwe (Triticum spelta) was tijdens de IJzertijd al wel in 

Nederland geïntroduceerd, maar werd weinig verbouwd. Andere bekende graan-

soorten, zoals rogge (Secale cereale) en haver (Avena sativa) bestonden toen 

niet als landbouwgewassen, maar kwamen hooguit af en toe als onkruid tussen 

de gezaaide granen voor. Oude tarwesoorten, zoals einkorn (Triticum monococ-

cum), al bekend tijdens het Neolithicum, werden niet meer verbouwd omdat de 

nieuwere soorten beter voldeden. Gerst is vanwege zijn lage glutinegehalte niet 

geschikt om te gebruiken voor broodbakken, maar het kan wel worden gebruikt 

in soepen en pappen, die in de IJzertijd een belangrijke plaats innamen op het 

menu. Hetzelfde geldt voor gierst. Van emmer en spelt kan je wel brood bakken 

en van alle soorten kun je alcoholhoudende dranken maken! Ondanks de onge-

schiktheid voor brood, had gerst een aantal sterke punten die zijn belangrijke 

plaats rechtvaardigt in het Nederland van de IJzertijd. Grote delen van het land 

waren immers drassig met een groot risico van overstromingen door zout water. 

Gerst kan in voor- of najaar worden gezaaid, kan groeien op arme en zilte grond, 

en kan ook een overstroming trotseren. Emmer daarentegen heeft lichte droge 

grond nodig, kan alleen in het voorjaar worden gezaaid en is vorstgevoelig, dus 

lekker maar minder zeker. 
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De boerderijen zelf lagen verspreid in het landschap – er waren geen echte nu-

cleaire dorpen (dorpen waar alle gebouwen om elkaar heen staan), maar het 

bleven losse groeperingen van twee tot vijf boerderijen binnen een gebied. Er 

waren dus geen dorpen of steden, zoals wij die kennen. Er is geen bewijs van 

elitaire groepen binnen de maatschappij – we vinden geen rijke graven of uitzon-

derlijk grote huizen terug, noch is er enig bewijs van gecentraliseerde macht of 

verdragen tussen stammen. Dus de basis van de maatschappij was de familie-

groep, met daar boven hoogstwaarschijnlijk een stamalliantie. 

Met een combinatie van het verbouwen van deze graansoorten, en het houden 

van schapen, koeien, varkens en natuurlijk ook het kweken en/of verzamelen 

van groenten en fruit werd in de IJzertijd landbouw beoefend. Kleinschalige ge-

mengde boerenbedrijven zouden het aanzien van Nederland bepalen tot de 

komst van de Romeinen en toen begon het een en ander te veranderen. 

 

Activiteiten, Exposities en Musea 

 

Activiteiten 

 

Dinsdagavond 5 oktober 2006-08-25 

Lezing door de heer Eckhart Heunks over’De (on)voorspelbaarheid van archeolo-

gische vindplaatsen’. Hij is verbonden aan het Archeologisch Adviesbureau 

‘Raap’, regio Oost. Er wordt gekeken naar relatie tussen het natuurlijke land-

schap en de plaats waar archeologische vondsten in het rivierengebied zijn ge-

daan. Raap heeft een lange ervaring met archeologische veldinventarisaties in 

het rivierengebied en het opstellen van archeologische verwachtingskaarten. 

Speciale aandacht voor de gemeente Wijchen. Kijk ook elders in deze Nieuws-

brief voor meer informatie over deze lezing. 

De lezing begint om 20.00 uur in zaal Sterrebos. Inloop vanaf 19.30 uur. 

Zaterdag 7 oktober tijdens de veemarkt zal er een standje staan om informatie 

over het museum te geven in combinatie met verkoop van producten van de 

Tuun. 
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14 oktober    Stand op de Paardenmarkt 

De Vrienden van Museum Kasteel Wijchen Stichting Frans Bloemen zal op 14 

oktober met een stand op de paardenmarkt aanwezig zijn. Het thema is: Paar-

den. Via deze activiteit wordt gepoogd meer bekendheid te geven aan de Vrien-

den en aan het museum. Nieuwe vrienden kunnen zich aanmelden. Het museum 

zal extra aandacht krijgen, door informatie te geven over de opbouw, werkgroe-

pen en inhoud.  

Van 14 tot 21 oktober   Gelderse week van de geschiedenis; gratis museumdag 

De Gelderse week van de geschiedenis, die door heel Gelderland op initiatief van 

de provincie Gelderland, wordt gehouden  wordt op 21 oktober afgesloten met 

een gratis museumdag. Bij Museum Kasteel Wijchen krijgt deze dag een extra 

feestelijk tintje omdat er verhalen verteld zullen worden. Van 11.00 tot 17.00 is 

er een echte verhalenvertelster aanwezig met verhalen voor jong en oud en het 

museum is gratis toegankelijk. 

Zaterdag 21 oktober is een gratis museum dag 

14 december   Lezing door de heer Jan Reynen, 

Jan Reynen is voorzitter van de ‘Tuut’ (onderdeel van de Stichting Baet en Borgh) 

Onderwerp van de lezing: Geschiedenis van de waterbeheersing tussen Heumen 

en Horssen vanaf de Middeleeuwen tot nu. 

Er wordt ingegaan op bestuurllijke en technische problemen, die zich in de loop 

der eeuwen hebben voorgedaan om tot een doelmatige waterbeheersing in het 

gebied te komen. De menselijke aspecten worden niet vergeten. 

Plaats:  Cafe de Arend, Zaal Sterrebos. Kasteellaan 4/6, Wijchen. 

Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. 
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Exposities 

24 september   Tentoonstelling Franssencollectie 

Op 24 september zal de tentoonstelling van de Franssencollectie officiëel wor-

den onthuld. Ter ondersteuning is er een folder samengesteld, die het verhaal 

vertelt over de herkomst van de collectie en hoe deze is ontstaan.  

Oktober   Fototentoonstelling 

In de loop van oktober zal er in samenwerking met de stichting’Wighene’, waar 

Johan Jansen voorzitter van is, een fototentoonstelling van start gaan. Deze ten-

toonstelling past in het kader van het Festival Gelderland 1900-2000. Er is een 

gevarieerd aanbod van lezingen, tentoonstellingen enz. In Wijchen is gekozen 

voor een foto-tentoonstelling met als onderwerp: De ontwikkeling van Wijchen 

in de 20e eeuw.  

De werktitel is: Van boerendorp tot groeigemeente. 

3 december   Tentoonstelling Tienakker 

De vondsten, die op het terrein Tienakker zijn gedaan, voordat de bebouwing 

werd gestart, zullen als grootschalige, archeologische tentoonstelling voor het 

eerst voor de Wijchense burger te zien zijn. De tentoonstelling is tot stand geko-

men in samenwerking met het Bureau Archeologie Nijmegen.  

De opening vindt plaats op 3 december. 

 

Musea 

Museum Het Valkhof 

Kunst werkt 

Biënnale Gelderland 2006 

9 september t/m 5 november 

De kunstenaar van de toekomst is een ideeënman- of vrouw en culturele onder-

nemer. Dat is de gedachte achter ‘Kunst werkt’, de titel van de Biënnale Gelder-

land 2006. Deze tentoonstelling van vooral jonge Gelderse kunst wordt van 9 



 11 

 

september tot en met 5 november gehouden in Museum Het Valkhof in Nijme-

gen. Aan ‘Kunst werkt’ nemen 41 Gelderse kunstenaars deel met individuele 

kunstwerken en groeps- en projectpresentaties. De Biënnale wordt georgani-

seerd door het Centrum Beeldende Kunst Gelderland. 

De laatste uren van Herculaneum 

Verwoest door de Vesuvius, 24 augustus 79 

1 december 2006 t/m 18 maart 2007 

“Er kwam een wolk omhoog… 

Het regende al as, eerst echter nog fijn. 

Ik keek achterom: achter mij dreigde een dichte rook…” 

(Plinius de Jongere, Brief aan Tacitus) 

Op 24 en 25 augustus van het jaar 79 kwam er een einde aan al het leven in het 

Romeinse stadje Herculaneum (Ercolano). Een uitbarsting van de vulkaan Vesuvi-

us verwoestte een groot gebied aan de Golf van Napels. 

Bijna drie eeuwen geleden, in 1709, werd Herculaneum herontdekt.. Wat men 

vond, baarde onmiddellijk opzien in heel Europa. Voor het eerst wordt nu buiten 

Italië een tentoonstelling gewijd aan Herculaneum, dat nooit zo bekend is ge-

worden als de buurstad Pompeii. In 2005-2006 reist de tentoonstelling met top-

stukken uit o.a. het Archeologische Nationaal Museum in Napels langs vier ste-

den in Duitsland: Haltern, Berlijn, Bremen en München. 

Daarna wordt deze unieke expositie alleen nog in Nijmegen getoond - van 1 de-

cember 2006 t/m 18 maart 20 

Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden 

Rembrandts Landschappen  

6 oktober 2006 t/m 7 januari 2007 

Het is bekend dat Rembrandt landschappen tekende en etste, maar het is min-

der bekend dat hij ze ook schilderde. Voor de eerste keer worden deze schilderij-

en getoond samen met zijn wereldberoemde etsen en tekeningen. In zijn schil-
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derijen combineert hij natuurlijke en architectonische elementen tot indrukwek-

kende landschappen. In de tekeningen en etsen beperkt hij zich meestal tot ty-

pisch Hollandse motieven. 

Limburgs Museum Venlo. 

Nog t/m 19 nov. de tentoonstelling ‘Nu en Toen’. 

In het Limburgs Museum Venlo : Het geheim van de Kelten, een tentoonstelling, 

gewijd aan de Kelten tussen Rijn en Noordzee. Er zijn topstukken uit Nederland, 

België en het Duitse grensgebied voor deze gelegenheid samengebracht. 

Afrika Museum Berg en Dal 

Nog t/m 31 dec. de tentoonstelling ‘Hedendaagse kunst uit Afrika’. 

In de nieuwe vleugel van het museum wordt de verzameling , die stukken uit  de 

jaren negentig van de vorige eeuw omvat en bijeengebracht is door Felix Valk en 

aan het museum is geschonken, geëxposeerd. 

Op 5 oktober 2006 zal in het kasteel door drs. Eckhart Heunks een lezing gege-

ven worden. 

Drs. Eckhart Heunks geeft een toelichting in deze nieuwsbrief. 

RAAP Archeologisch Adviesbureau regio Oost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


