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COLOFON 
 
Vrienden Museum Kasteel Wijchen 
Stichting Frans Bloemen. 
Zet zich in voor het toegankelijk 
maken van de hedendaagse 
beeldende kunst en de geschiedenis 
van Wijchen. 
Vrienden MKW@gmail.com 
 
Vriendenbijdrage: 
Individueel €10.00 
Gezin        € 15.00 
ING bank  NL 05 INGB 0008126978 
 
Het lidmaatschap geeft recht op: 
- gratis toegang tot het museum 

kasteel Wijchen  
- 4 keer per jaar de Nieuwsbrief 
- gratis bezoek aan 

lezingen/excursies 
 
Ledenadministratie: 
Secretariaat  Vrienden Museum 
Kasteel Wijchen postbus 221 
6600 AE Wijchen. 
E. mail adres:  m.zikking@zonnet.nl 
Voor opgave nieuwe vrienden en 
adreswijzigingen. 
Opzeggingen dienen voor 1 dec. te 
worden doorgegeven. 
 
Redactie Nieuwsbrief: 
Mariëtte Zikking  tel. 024 6414984 
Nelly Goebertus  tel. 024 6413180 
Nic Bakker          tel. 024 6420190 
 
Vormgeving Mariëtte Zikking 
Eindredactie Nelly Goebertus 
Druk  All-Print 
Veenhof  1507 
6604  AW Wijchen 
Fred Vermaat, tel. 6421061 
info@allprint-wijchen.nl 
www.allprint-wijchen.nl 
 

kopij 
Kan per E-mail naar de redactie 
worden gestuurd of per post. 
 
E-mail adressen: 
Nel.goebertus@gmail.com 
m.zikking@zonnet .nl 
 
Redactieadres: 
Veenhof 13-03 
6604 AT   Wijchen 
 
Verantwoording 
De verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van een geplaatst artikel 
berust bij de auteur. De redactie 
behoudt zich het recht voor een 
artikel te weigeren, een artikel te 
wijzigen of te bekorten, zolang dit het 
artikel niet inhoudelijk aantast. 
  
Aan de Nieuwsbrief werkten mee: 

Wim Kattenberg, Piet van 
Steekelenburg, Anne Mink,  
Nelly Goebertus, Ben Teubner, 
Guus van Heck ( Historische 
Vereniging Tweestromenland), 
Mariëtte Zikking 
 
Met dank aan, 
Diegenen, die in wat voor vorm dan 
ook, een bijdrage geleverd hebben 
aan de totstandkoming en 
verspreiding van deze Nieuwsbrief 
 
Bij de voorplaat: 

Henk Helmantel, 
Witlof in gele doos(1992) 
 
Bij de achterplaat: 
Andy Warhol (1928 – 1987),  
Campbell’s soup (1968) 
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Redactioneel: Nelly Goebertus 

 
In het museum stappen we moeiteloos over van hoog water naar 

dagelijkse kost en nog nooit zo moeiteloos stapten we over van herfst naar 

lente. De expositie ‘Dagelijkse Kost’ is in maart geopend. De eetgewoontes 

zijn tussen 1950 en nu drastisch veranderd en Wijchen niet minder. Dat 

gaan we allemaal zien en beleven in deze nieuwe expositie. Deze 

Nieuwsbrief staat er vol van. Van klein buurtwinkeltje tot supermarkt en 

alternatieve ontwikkelingen worden zeker niet vergeten(zie pag. 27). 

Helaas gooien we in Nederland veel voedsel weg. De meeste 

Nederlanders eten ongezond. Onze voedselproductie veroorzaakt te veel 

milieuvervuiling. Kortom: ‘De’ Nederlander eet niet duurzaam. Dat kan en 

moet beter en snel ook’. Deze harde stellingen komen nu eens niet uit de 

hoek van milieuactivisten maar uit een vorig jaar verschenen 

wetenschappelijk rapport van het Planbureau voor de leefomgeving ‘De 

macht van het menu’. De wereldberoemde Amerikaanse pop-art 

kunstenaar Andy Warhol was al in de jaren zestig gefascineerd door kant 

en klare voedingswaren, zoals soep in blik, die in de supermarkt volop in 

de schappen lagen (zie achterzijde). Hij werd wereldberoemd met 

kunstwerken over dit onderwerp. Overigens, toen veroverde de supermarkt 

ook Nederland stormenderhand. Genoeg over het voedingspakket. Wat 

heeft de Nieuwsbrief nog meer te bieden? Een uitgebreide bijdrage van 

Wim Kattenberg over de machtsverhoudingen in de vroege middeleeuwen, 

Piet van Steekelenburg sluit daar mooi bij aan met zijn verhaal over de 

Heerlijkheid Leur, verder de gebruikelijke rubrieken, de bestuurstafel 

(waarin speciale aandacht gevraagd wordt voor de invulling van 

bestuursfuncties van de Vrienden), sprokkels, museumtips, activiteiten en 

prikbord. Let ook even op het nieuwe ledenpasje en/of de acceptgirokaart 

voor 2014. Geniet van de lente, de Tuun staat weer voor u open.  Voor nu, 

veel leesplezier  toegewenst door de voltallige redactie. 

Van de Bestuurstafel 
Wim Kattenberg (voorz.)       
 
Het jaar loopt alweer ten einde. Terugkijkend naar het jaar dat achter ons 
ligt hebben we als Stichting Vrienden niet zoveel ondernomen.  Wel alle lof 
voor onze Nieuwsbrief. Graag willen we er dit jaar weer de schouders 
onder zetten. 
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Vriendenorganisaties : 
In een toelichting op Vriendenorganisaties van de Nederlandse Federatie 
van Vrienden van Musea wordt ingegaan hoe divers de verschillende 
aangesloten stichtingen of verenigingen zijn georganiseerd. Het zijn 
meestal stichtingen. Sommige hebben duizenden leden en sommige 
tientallen. In dat opzicht horen wij tot de grote hoop van 100 tot 400 leden. 
Op dit moment tellen we ruim 200 leden . Als we kijken naar de inzet dan 
ondersteunen we zoals ook de meeste andere vriendenorganisaties met , 
maar nogmaals in steeds mindere mate, in de vorm van financiële 
ondersteuning, persoonlijke inzet van vrienden in werkgroepen, het 
organiseren van lezingen, wandel- en fietstochten en excursies. De meeste 
vriendenorganisaties werken geheel op vrijwilligersbasis en dat is ook wat 
ons betreft het geval. En, zoals ook elders, is die inzet minder geworden. 
Heel veel vriendenorganisaties worstelen daarmee en dat spitst zich ook 
vaak toe op het niet kunnen vinden van bestuursleden. De meeste 
organisaties hebben dan ook niet meer dan drie bestuursleden. In een 
aantal gevallen is de leden- en financiële administratie uitbesteed aan een 
bureau of betaalde kracht. Wij bevinden ons wat het Bestuur betreft ook in 
een dergelijke situatie. Vervanging en uitbreiding van het Bestuur is nodig. 
Wij hebben echt ons best gedaan nieuwe bestuursleden te vinden,en ook 
een aantal keren in de Nieuwsbrief vermeld, maar tot nu toe zonder 
resultaat. Mocht je er iets voor voelen meld je dan en loop eerst een 
tijdje met ons mee.  
                                                                       
In mineur wil ik niet eindigen. We zijn er als Stichting Vrienden nog steeds. 
Het ledenaantal is , overigens niet veel , zelfs gegroeid. Maar we willen en 
moeten het museum krachtiger gaan ondersteunen. De gehele nieuwe 
opzet daar, vraagt om een enthousiaste inzet van onze kant.  
  

Prikbord: 
 
Nieuwe expositie – Op 4 juli  start een nieuwe expositie onder de titel: Van 
Tienakker tot de Oversteek. Het verhaal over bezetters en bevrijders, 
beleefd door streekbewoners, wordt verteld aan de hand van authentieke 
documentatie, objecten en foto- en filmmateriaal. De expositie sluit aan bij 
de herdenking rondom Operatie Market Garden, nu 70 jaar geleden. 
Looptijd tot voorjaar 2015. In de volgende Nieuwsbrief meer. 
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Vriendenpas 2014 - Let op! Bij deze Nieuwsbrief treft u het ledenpasje 
2014 van de ‘Vrienden Museum Kasteel Wijchen Stichting Frans Bloemen’ 
aan. Degenen, die niet automatisch betalen ontvangen tevens een 
acceptgirokaart. De vriendenbijdrage is ongewijzigd, dus €10 individueel en 
€15 voor een gezin. Wij stellen het op prijs als u de bijdrage zo spoedig 
mogelijk overmaakt. Met deze bijdrage ondersteunt u het museum en de 
activiteiten van de stichting ‘Vrienden’ 
.  
Henk Helmantel - Tijdens de expositie ‘Dagelijkse Kost’ zijn 9 werken te 
zien van Henk Helmantel, geboren in 1945 in Westeremden in Groningen. 
Hij volgde de opleiding tot kunstschilder aan de Academie Minerva. Hij 
wordt gerekend tot de fijnschilders. Hij geeft  zijn onderwerpen weer op een 
realistische manier , zoals  stillevens en interieurs van middeleeuwse 
kerken en kloosters. Gewone gebruiksvoorwerpen, fruit en groente zijn 
terug te vinden in zijn stillevens. 
 
Personenlift – Het is zover, de lift is in bedrijf. De tussenverdieping was 
voor mensen die slecht ter been zijn of een rolstoel nodig hebben niet 
bereikbaar. Met de installatie van een lift is dit probleem opgelost. 
De Tuun -  Half april staat het tuunhek weer open. De gewassen hebben 
de zachte winter goed doorstaan of hebben de bloei niet gestaakt. 
Pasen -  Tijdens de paasdagen ( 20 en 21 april) is het museum gesloten. 
 
Nieuwe expositie – Op 4 juli  start een nieuwe expositie onder de titel: Van 
Tienakker tot de Oversteek. Het verhaal over bezetters en bevrijders, 
beleefd door streekbewoners, wordt verteld aan de hand van authentieke 
documentatie, objecten en foto- en filmmateriaal. De expositie sluit aan bij 
de herdenking rondom Operatie Market Garden, nu 70 jaar geleden. 
Looptijd tot voorjaar 2015. In de volgende Nieuwsbrief meer. 
 
Hatertse Vennen – De AWN is nog steeds actief in de vennen. Na een 
regenbui komen er regelmatig voorwerpen tevoorschijn. Verwacht wordt 
dat iemand van de archeologische dienst binnen kort kan starten met het 
beschrijven van de vondsten. Door AWN-leden is al het voorwerk gedaan 
Er komt volgend jaar een tentoonstelling over het gebied in samenwerking 
met Staatsbosbeheer, twee betrokken kunstenaars, de AWN en hopelijk 
gesteund door Bureau Archeologie en Monumenten Nijmegen. Dit sluit aan 
bij een van de thema's van het museum over de landschappelijke inrichting 
en bewoning in de prehistorie van Wijchen. AWN-ners blijven voorlopig 
regelmatig de vennen bezoeken (we hebben hiervoor een speciale 
vergunning) totdat alles   ingezaaid is of weer toegedekt (plekken die nooit 
ontplagd hadden mogen worden).  
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Activiteiten: 
 
Museumweekend 5 en 6 april 2014 
Op beide dagen zijn er doorlopend volgende activiteiten: 
- knutselactiviteit voor kinderen 
- puzzeltochten (onder de deelnemers wordt zondag een prijs verloot) 
- historische figuren 
Zondag 6 april is de open kastelenrondleiding om 14.00 uur. 
Prijs: € 6,00 p.p. (kinderen t/m 6 jaar + museumkaarthouders € 5,00 p.p.) * 
Beide dagen is het museum open vanaf 11.00 uur  
* Speciale toegangsprijs tijdens museumweekend: € 1,00 p.p. (kinderen t/m 
6 jr.en museumkaarthouders gratis) 
 
Landelijke dag van het Kasteel 9 Juni 
Het thema is Leven op stand. Museum Kasteel Wijchen organiseert deze 
dag doorlopend een vossenjacht in en rondom het kasteel, waarbij figuren 
passend bij het thema een rol spelen. 
Het museum is deze dag open vanaf 11.00 uur en de normale 
museumentree is van toepassing. 
 
 

Expositie: 
 
Dagelijkse kost - Eten en drinken in Wijchen vanaf 1950 - 15 juni  
Anne Mink, projectleider 
 
Dagelijkse Kost gaat over de Wijchense eetcultuur. Deze maakt in relatief 
korte tijd een grote ontwikkeling door. Nog niet zo lang geleden hing in het 
najaar het geslachte varken aan de ladder. In de eerste jaren na de 
Tweede Wereldoorlog heeft het gemiddelde huishouden maar weinig te 
besteden. Vlees, groente en fruit komen grotendeels van het eigen erf en 
worden geweckt en gepekeld voor tijden van schaarste. De toenemende 
welvaart vanaf het einde van de jaren vijftig brengt grote veranderingen in 
de omgang met eten en drinken. Elektrische apparaten en supermarkten 
zorgen voor variatie, gemak en tijdswinst in de bereiding van de dagelijkse 
kost. Tegenwoordig zijn deze elementen niet meer weg te denken in onze 
eetcultuur. Tegelijk klinken er kritische geluiden over E-nummers en bio-
industrie. Hoe vertaalt dit zich naar de praktijk? Met persoonlijke 
verhalen,foto´s en objecten geeft Dagelijkse Kost letterlijk een kijkje in de 
Wijchense keuken. 
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Henk Helmantel 
Smaak, geur, textuur: eten en drinken doen we met al onze zintuigen. Maar 
het oog wil ook wat! In ‘Dagelijkse Kost’ toont kunstschilder Henk 
Helmantel de verbluffende schoonheid van ons voedsel in al zijn eenvoud. 
Op de tentoonstelling zijn maar liefst negen stillevens van één van ‘s lands 
meest bekende realisten te zien. 
 
Pre-industriële periode  (1950-1970) 
Hoewel de industrialisatie in Nederland al in de tweede helft van de 19e 
eeuw begint, komt ze pas na 1920 goed op gang en in Wijchen en 
omgeving zet deze eigenlijk pas na 1970 goed door. Dat geldt ook voor de 
maatschappelijke en de zakelijke dienstverlening, de scholen en de 
banken. 
Wat de dagelijkse kost betreft, is soberheid de eerste jaren na de Tweede 
Wereldoorlog de norm. Het gemiddelde huishouden heeft niet veel te 
besteden en voedsel is vrij schaars. Wijchenaren doen in deze periode nog 
veel zelf. Ze mesten hun eigen varken en houden kippen. Velen hebben  
achter het huis een moestuin of huren een volkstuin. Kool wordt ingemaakt, 
vlees wordt geweckt en appels worden gedroogd. De bakkers bakken hun 
eigen brood en de slagers slachten zelf. De weekmarkt speelt een 
belangrijke rol in de verdeling van het voedsel.  
      

 
Kool snijden voor de zuurkool 
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Industriële periode (na 1970) 
De industrialisatie brengt een grote trek naar de steden op gang. 
Tegelijkertijd groeit de wereldbevolking exponentieel. Om al die mensen te 
voeden ontstaat er een voedselindustrie. Nederland speelt met de 
Verenigde Staten een belangrijke rol op voedselgebied. Als meest 
veedichte land ter wereld gaat het daarbij vooral om vlees. Ondanks 
scherpe contrôle doen zich ook in Nederland calamiteiten vooral wat betreft 
het houden van dieren, zoals de uitbraak van varkenspest in 1997 en 1998. 
De grote vraag naar voedsel leidt tot een nieuw winkelconcept in de 
tweede helft van de twintigste eeuw. In 1953 opent Dirk van de Broek de 
eerste Nederlandse supermarkt in Amsterdam. Aan het einde van de jaren 
zestig openen ook in Wijchen de eerste supermarkten. Het gevolg was dat 
op den duur de zelf slachtende slagers en zelf bakkende bakkers 
verdwenen. 
 
Heden 
Onze voedselproductie, verwerking, distributie en consumptie is de 
afgelopen tientallen jaren geïndustrialiseerd op mondiaal niveau. Maar de 
industrialisatie heeft ook haar nadelen. (bijv. broeikasgassen, verzilting en 
erosie van landbouwgrond). Van al het geproduceerde voedsel wordt de 
helft verspild. Een miljard mensen, vooral op het platteland in de derde 
wereld, lijdt honger terwijl een even groot aantal mensen kampt met 
overgewicht. 
Zowel producenten als consumenten worden zich meer bewust van de 
negatieve effecten van de huidige voedselproductie op het milieu en 
medemens. Er worden initiatieven ontwikkeld om de productie, bereiding 
en distributie van ons eten en drinken duurzamer te maken. In Wijchen zijn 
tal van voorbeelden van duurzame ontwikkelingen te zien. Opvallend is de 
steeds groter wordende vraag naar en aanbod van lokale producten. Eten 
en drinken komt letterlijk weer dichter bij de mensen. 
 
Toekomst? 
Wat gaan we eten in de toekomst? Eten we straks allemaal kant en klaar 
maaltijden? Of komt over twintig jaar de dagelijkse kost uit de 3D printer 
rollen? Naast de beschikbaarheid van voedsel speelt gezondheid een grote 
rol. Meer dan ooit let de consument op de ingrediënten en de herkomst van 
de producten die hij koopt. Verwacht wordt dat ook de vraag naar 
biologisch, lokaal geproduceerd en seizoensgebonden voedsel in de 
toekomst nog verder zal toenemen. 
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Scharrelkippen bij een drinkautomaat in een serrestal 
 

 
Biologische groenteteelt  
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Het is geworden ‘Dagelijkse Kost’ ...... 
Nelly Goebertus 
 
De opening van een expositie is het sluitstuk van een lange periode van 
voorbereidingen. Op 7 maart werd de kroon op het werk gezet. Het begint 
allemaal met het spuien van ideeën, dan rijst de vraag of er een haalbaar 
en/of interessant idee tussen zit. Bij ons museum gaat het dan zo dat er 
een voorbereidingsgroep gevormd wordt van vrijwilligers, die zich voor de 
uitwerking gaat inzetten. Zij gaan een periode tegemoet van hard 
aanpakken, veel inzet, vindingrijkheid en plezier. 
Het onderwerp is geworden: Dagelijkse Kost. Nu nog de vorm en de 
inhoud, want het is een breed onderwerp. Anne Mink ging dit project 
begeleiden en met een gezamenlijke aanpak kwam het volgende idee eruit 
rollen. De dagelijkse voeding van Wijchenaren in heden en verleden. Het 
verleden is de periode na de Tweede Wereldoorlog en de jaren zeventig, 
toen er veel in het voedingspatroon en de dagelijkse boodschappen 
veranderde, en tot slot werd er vooruit gekeken, want welke kant gaat het 
op in de toekomst met onze dagelijkse kost. 
 
De jaren vijftig vorm geven en vangen in een beeld. 
Wijchen was een dorp met nog geen 10 000 inwoners. De meesten hadden 
een lapje grond, een koe of varken en een paar kippen. Wat je niet zelf 
maakte, haalde je in de winkel of op de weekmarkt, die in 1956 in ere werd 
hersteld’ 
 

 
In 1956 werd de Wijchense warenmarkt heropend (bron opbouw en uitbouw ) 
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Voedselbereiding gebeurde thuis met de hand, geen kant en klare 
aardappelschijfjes maar piepers jassen, groente snijden en wassen met 
water uit de pomp. Iedereen kende elkaar en voor de gezelligheid ging je 
een ’bakkie’ doen bij de buren. Wie zelf geen brood bakte haalde dat bij de 
warme bakker. Wie een varken liet slachten hoefde minder vaak naar de 
slager. De hoefsmid was er voor het beslaan van de paarden. In de 
kruidenierswinkels werden de boodschappen zorgvuldig afgewogen en 
alles ging, verpakt in een papieren zak, mee om opgeborgen te worden in 
de keukenkast. De keuken vormde het middelpunt van het gezinsleven. De 
voorbereidingsgroep koos voor de keuken om die jaren in de herinnering 
terug te roepen en het beeld van de jaren vijftig  te vangen. Boven de deur 
hangen een paar hammen, in het midden prijkt de keukentafel met 
koffiepot, de pomp en het kolengestookte fornuis ontbreken niet. Dan komt 
het moment dat er gekozen moet worden; welke keukengereedschappen 
waren in gebruik in de boerenkeuken, welke pannen stonden er op de 
plank, moet er een valletje langs de keukenschouw? Reken maar dat het 
heel wat hoofdbrekens kost om kenmerkende attributen te verzamelen en 
daar vervolgens uit te kiezen; wat niet, wat wel. En dat is wonderwel gelukt, 
omdat er nog heel wat her en der bij verschillende mensen op zolder, in de 
schuur of deel van  een verzameling bleek te zijn. Het is een sport om een 
zo authentiek mogelijk beeld neer te zetten. In veel gezinnen was 
schraalhans keukenmeester en lang niet elk huis was op gas en licht 
aangesloten, maar butagas was een goed alternatief. Er was woningnood 
en er waren nog maar weinig voorzieningen. Veel te doen voor de nieuwe 
burgemeester die in 1949 aantrad. Hij weet heel wat te bereiken en 
langzaam maar zeker klautert Wijchen uit het dal. Er worden nieuwe huizen 
gebouwd, in eerste instantie voor de eigen bevolking. Er werd al gedacht 
aan bouwen ten noorden van de spoorlijn. De industrialisatie komt 
aarzelend op gang. Dat zorgt voor meer banen, meer variatie op de 
arbeidsmarkt en meer welvaart. De Wijchenaar is niet iemand die graag 
naar de stad trekt om daar werk te zoeken. Eind jaren vijftig was het 
inwonersaantal gegroeid tot 11 500, in 1964 was dat al gestegen tot bijna 
13 000. Na die periode is er veel gebeurd. Burgers van nu kunnen zich 
nauwelijks nog voorstellen, als ze het niet zelf meegemaakt hebben, hoe 
het leven in het Wijchen er rond 1950 uitzag. 
 
Wijchen in de vaart der volkeren  
Er waait een nieuwe wind door Nederland. De jaren 60 gaan ook aan 
Wijchen niet onopgemerkt voorbij. Er vestigen zich steeds meer inwoners 
van buiten het dorp, de z.g. ‘import’, en die trend zet door. De lonen gaan 
omhoog, de mobiliteit neemt toe, de samenstelling van de bevolking 
verandert. Het nieuwe leefpatroon, dat zich ook in Wijchen eind jaren zestig 
aandient, is niet te stuiten. Gas, elektriciteit, waterleiding, riolering en 
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verharde straten en wegen zijn gemeengoed geworden. Het uit zich ook in 
het winkelaanbod, grotere winkels, er valt meer te kiezen. In de Verenigde 
Staten bestond het fenomeen al, de zelfbedieningswinkel en de 
supermarkt. Enkele voortvarende ondernemers maakten er kennis mee en 
introduceerden kort na de Tweede Wereldoorlog het concept ook in 
Nederland. In de supermarkt liggen de artikelen voor het grijpen, het 
winkelmandje en de winkelwagen doen hun intrede, op de voet gevolgd 
door reclame. De tijd van de papieren zak is voorbij. De klant moet kunnen 
kijken en grijpen. Logisch dat een pak kleurig verpakte koekjes het wint van 
een vaalbruin zakje biscuitjes. Reclame en voordelige aanbiedingen 
moeten de klant verleiden tot meer kopen. Maar hoe laat je dit zien binnen 
de muren van een museum, hoe haal je een supermarkt, als icoon van het 
veranderde tijdsgewricht, in huis? Het lijkt een onmogelijke opgave, maar 
de ambitieuze voorbereidingsgroep kreeg het voor elkaar. Met artikelen, 
reclames, verpakkingen, foto’s en verhalen uit de tijd van de eerste 
supermarkten, en andere typisch jaren zeventig winkelattributen. Er was 
nog aan te komen. Bijvoorbeeld bij de Erven Verbruggen in Rijkevoort, 
waar een complete winkelinventaris uit vervlogen dagen het verleden 
levend houdt. In Zaandam beschikte de stichting Albert Heijn Erfgoed over  
veel foto’s en artikelen.  
 

 
Kruidenierswinkel van Loermans met klant  
 

 

 



 

14

Er ontstond een samenwerking met enkele supermarkten en er deden zich 
allerlei verrassende ontwikkelingen voor. In de nieuwe, inmiddels 
gerealiseerde, uitbreidingswijk Wijchen Noord vestigt zich in de jaren zestig 
een supermarkt van de winkelketen ‘ Vivo’, eerst nog in een noodwinkel. 
De nieuwkomers verwachten in hun nieuwe woonplaats een vergelijkbaar 
aanbod als overal elders in de schappen te vinden. De nieuwe producten 
en voorverpakte levensmiddelen raken snel ingeburgerd. Nieuwe 
producten vinden hun weg naar de klant, natuurlijk het liefst tegen een 
concurrerende prijs. Van de oorspronkelijke winkels weten een aantal zich 
aan te passen aan de vraag, andere sluiten de tent en verdwijnen 
successievelijk. Geen varkens meer in de schuur of een aardappelveldje 
achter het huis. Wijchen, inmiddels een groeigemeente, schudt langzaam 
maar zeker het plattelandsimago af. In die jaren groeit het aantal inwoners 
naar 17 000. De bereikbaarheid van Wijchen neemt toe en via de snelweg 
ben je in een paar uur op de plaats van bestemming. 
 
Het tij keren en op weg naar een duurzame toekomst 
Ondertussen is van de juichstemming niet veel meer over. We zijn veertig 
jaar en de nodige uitbreidingswijken verder. Wijchen telt een bevolking van 
ruim 40 000, vier keer zoveel als in 1950. Dan slaat de financiële crisis toe, 
de huizenmarkt stort in, de bouw stagneert, banen verdwijnen. De 
voedselproductie is grootschalig geworden, zowel op het gebied van de 
landbouw, als de vleesproductie. Een kip of varken moet zo snel mogelijk 
klaar zijn voor de verwerking tot kipfilet of karbonaadje. Er is overvloed en 
tekort. Overvloed aan keuzemogelijkheden, maar een tekort aan 
herkenbaarheid. Delen van de wereld waar het niet op kan en de helft van 
het voedsel bij het afval belandt en delen van de wereld waar een 
schrijnend tekort aan de gewoonste dagelijkse behoefte zich hardnekkig 
handhaaft. De moderne burger moet daarin zijn weg zien te vinden. 
Sommigen verlangen terug naar de tijd toen alles nog overzichtelijk leek, 
anderen streven naar een gezond aanbod aan voedsel, dat tegelijkertijd 
onze omgeving niet aantast. Overvolle stallen, stankoverlast, gebruik van 
antibiotica, genetisch gemanipuleerde gewassen, overmatig gebruik van 
kunstmest en onkruidbestrijders hebben het vertrouwen in de 
voedselproductie er niet beter op gemaakt. Nederland heeft een reputatie 
en een sterke positie opgebouwd in de voedselvoorziening en beschikt 
over veel kennis. Dat kan tot een duurzame productiewijze leiden. Er 
ontstaan experimenten met biologische en betere productiemethoden, er 
wordt onderzoek gedaan naar alternatieve eiwitbronnen. Ook dit aspect 
van onze dagelijkse kost komt aan bod in deze expositie. Maar misschien 
maken we in de toekomst wel ons eigen voedsel, zoals in het verleden heel 
gewoon was, maar dan op een heel andere manier. Kortom; Gaat dat zien. 
Literatuur: Han Peters, Opbouw & uitbouw 1981 
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Kastelen en veranderende machtsverhoudingen op het 
grondgebied van Wijchen tussen 900-1300 
Wim Kattenberg 
 
Binnen de Gemeente Wijchen kennen we vier kastelen, die terug gaan op 
de periode 900-1300. Toen veranderde er veel. Dit had alles te maken met 
het feit dat in het jaar 925 het hertogdom Lotharingen, waar Wijchen in die 
tijd toe behoorde, Oostfrankisch werd. Na de opdeling in drieën van het 
Karolingische Rijk in 843, was Lotharingen eerst deel van Midden-Francië 
als buffer tegenover vijanden van buiten het gebied. Maar al spoedig bleek 
dat het bezit van Lotharingen met zijn belangrijke rivieren en steden voor 
het Saksische huis, maar ook voor de na hen komende dynastieën van de 
Saliërs en de Hohenstaufen, een halszaak werd. Met de vereniging van 
Lotharingen met vijf andere Oostfrankische hertogdommen werd de basis 
gelegd voor het latere Duitse Rijk.  
 

Alles draait om Lotharingen.   
Het bezit van Lotharingen was van cruciaal belang voor de Oostfrankische 
koningen, later Duitse keizers, om zich te kunnen handhaven. Dit heeft te 
maken met het feit dat Hendrik I van Saksen, eerst hertog later koning, de 
bestaande praktijk, anders dan in omringende gebieden, van het gekozen 
koningschap aanvaardde. Dat deden de keizers ook na hem.  
Wel probeerden ze de macht van de keurvorsten en de adel, die hun lot 
bepaalden, zoveel mogelijk te beknotten. Ze probeerden dat te bereiken 
door nog tijdens hun regeerperiode een opvolger aan te wijzen. Dit had   

 

Wapen fam. Van Millen, 
Leur                        
Circa 1300 
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nog al eens tot gevolg dat er door de tegenpartij een tegenkoning, werd 
benoemd, meestal onder aanvoering van een aantal keurvorsten. Een 
voorbeeld is Willem II van Holland en dat liep voor deze graaf niet goed af. 
Een andere strategie om aan de macht van aartsbisschoppen, keurvorsten 
en adel te ontkomen was het benoemen van familieleden op hoge funkties. 
Ook dat liep niet altijd goed af. Otto I, toen nog koning van Oost-
Frankenland, moest ten strijde trekken tegen hertog Giselbert II van 
Maasgouw, de echtgenoot van zijn zuster, die nog door zijn vader over 
Lotharingen aangesteld was. Deze Giselbert koos in de broederstrijd om de 
macht in Oost-Frankenland tussen Otto en zijn broer Thankmar voor 
Thankmar. Met veel geweld maakte Otto een einde aan dit geschil. 
Een heel belangrijke andere strategie om de macht van de adel te breken, 
was om de keizerlijke macht te baseren op de kerk. De kerk kreeg de 
positie van Rijkskerk. Dit betekende onder andere dat hoge geestelijken, 
zoals aartsbisschoppen, bisschoppen en abten, in wereldlijke functies 
konden worden benoemd. In Lotharingen stelde Otto I zijn broer Bruno, 
aartsbisschop van Keulen, als hertog aan. Ook latere keizers bleven de 
aartsbisschop van Keulen benoemen als hertog van Lotharingen. Ook de 
bisschop van Utrecht werd met veel wereldlijke macht toebedeeld. 
Tenslotte was er nog een middel om aan de weerbarstige adel te 
ontkomen: door onvrije boeren als beheerders op de koninklijke domeinen 
te benoemen, waarmee in feite het leenstelsel werd afgezwakt. Dezen 
werden eerst ‘koningsvrijen’, later, ministerialen genoemd. Als het in de 
Middeleeuwen om vrij, minder vrij en onvrij gaat, draait het om de mate van 
ondergeschiktheid aan een heer. Er was sprake van een rangorde in vrij of 
minder vrij. Hoeveel en welke diensten moeten er worden uitgevoerd, 
hoeveel moet betaald worden aan belastingen en is men verplicht zich 
onder de koninklijke rechtspraak te stellen. Horigen stonden in de rangorde 
helemaal onderaan. Zij waren zelfs aan de grond gebonden. De onvrije 
boeren die het beheer over domeinen kregen moesten in ruil daarvoor wel  
tegenprestaties leveren; allereerst de krijgsdienst. Ministerialen werden 
overigens ook aangesteld in administratieve en juridische functies.  
Op al het koningsgoed waar de keizers heersten, werden in het hele Duitse 
Rijk ministerialen aangesteld. Koningsgoed zijn alle gronden, vooral langs 
de Rijn/Waal en Maas. De frankische koningen, die na de Romeinse Tijd 
de macht in handen kregen, beschouwden deze gebieden als hun eigen 
bezit. Deze gronden vormden in feite de ruggegraat van eerst, het Heilige 
Roomse, later het Duitse Rijk. De ministerialen werden onder strenge 
voorwaarden, op den duur ook met grond, rechten en functies beleend. 
Later werden zij vaak tot de lage adel gerekend. 
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Neerslag op het grondgebied van Wijchen     
Als er één gebiedje was dat zowel de keizer als de aartsbisschop van 
Keulen in handen wilde hebben was dat het Wijchense grondgebied wel. 
Dit heeft alles te maken met de gunstige ligging op de stuifduinen en 
dichtbij de Waal (Nijmegen) en de Maas. Het  was een soort van poort naar 
het moeilijk toegankelijke Rivierengebied. Het lag voor de hand daar 
beheerders of ministerialen neer te zetten. In navolging van de keizers 
deed Keulen dat in Leur en Hernen, Utrecht in Balgoy-Keent en de keizers 
in Batenburg en Wijchen. Hun versterkingen of kastelen staan er nog, zij 
het dat twee daarvan, Hernen en Balgoy onder het maaiveld zijn beland.  
 

Heerlijkheid Leur: op grond van oorkonden ( 1275, 1302,1311) kan wat 
Leur betreft gesteld worden dat Keulen, om de uitgestrekte parochie Leur, 
af te schermen, hier al heel vroeg (10de of 11de eeuw), een steunpunt 
wilde hebben in het Rivierengebied.  De Van Heinzbergers werden daar als 
voogd(opzichter) voor ingezet. Hoewel dat nog niet echt vast staat wierpen 
ze daar een motteversterking op. Deze was ééndelig; dat wil zeggen dat de 
voorburcht en de motte, waar de uitkijktoren stond,  één geheel waren. Op 
de voorburcht werd een houten kerkje gebouwd.  
Na 1250 werden de Van Millens met Leur beleend. Waarschijnlijk zijn zij 
betrokken geweest bij de vervanging van het houten kerkje door een 
tufstenenkerkje. In 1311 werd de heerlijkheid aan de Cisterciënzers uit 
Camp verkocht. Door het stichten van grootschalige boerderijen begonnen, 
zij met in cultuur brengen van het gebied. Dat was mogelijk , omdat 
intussen de dijkring om het Rivierengebied was gesloten. Zij vergrootten de 
kerk. Het tufsteen werd vervangen door baksteen. De motteversterking  
was toen al niet meer in gebruik. De motte diende nog lang als vliedberg 
voor de boeren.   

        
 
Eendelige motte Leur                                      Batenburg ca. 1300 
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Heerlijkheid Batenburg: de oudste bron dateert van 1080, toen de eerste 
heren van Batenburg een schenking van grond aan de St.Maartenskerk in 
Utrecht deden. Zij behoorden tot de groep van ‘Reichsministerialen’, die tot 
de machtigste adellijke families in Gelre gingen behoren. Door huwelijk 
werd Batenburg in de 13de eeuw onderdeel van het machtsblok van de 
Bronckhorsten. Het viel niet onder het graafschap, het latere Hertogdom 
Gelre. De oorspronkelijke motteversterking werd in de dertiende eeuw 
vergroot tot een ronde burcht.  Deze speelde als steunpunt een rol in de 
strijd om de macht in Gelre tussen de Van Heekerens, de Bronckhorsten 
en de hertogen van Gelre tussen 1350-1375.   

 
Heerlijkheid Wijchen: er moet worden aangenomen ook hier sprake is 
van  ‘Reichsministerialen’, die erin slaagden opgenomen te worden in de 
rijksaristocratie. Een bewijs daarvoor is dat Godefridus van Wijchen in 1145 
optrad als getuige voor koning Koenraad III te Utrecht in het geschil tussen 
Utrecht en Holland om Friesland. Het is zo goed als zeker dat de eerste 
heren van Wijchen hun versterking bouwden in een moerassig gedeelte 
van de Elst. Het had twee torens en een omheind kasteelterrein. Door de 
Van Galens werd de eerste versterking uitgebouwd met eerst vertrekken 
en een ridderzaal aan de noordzijde. Pas in 1392 werd Wijchen Gelders.  

 

 
Wijchen ca.1300                                                    Bisschop van Utrecht 

 
Heerlijkheid Balgoy en Keent: in een Oorkonde van 1172 werd 
vastgesteld, in een conflict met de heren van Cuijk, dat de heerlijkheid 
onder het Kapittel van St.Jan te Utrecht viel. Het bisdom bezat al vanaf de 
10e eeuw gronden in de pagus Balgoye. In de loop van de 12de eeuw 
drong Kleef zich op. Na voogdijschap kreeg het op den duur de gehele 
heerlijkheid in handen. Het kapittel had een vroonhoeve van waaruit de 
heerlijkheid van het begin af aan werd aangestuurd. Kleef bouwde er 
ca.1350 een kasteel. 
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Heerlijkheid Hernen: in de 12de eeuw werd aan de Van Hernens (Herne 
bij Bochum) door de aartsbisschop van Keulen de heerlijkheid Hernen  
toebedeeld. Daar wierpen zij een motteversterking op met een twaalf meter 
brede gracht. Eerst van hout werd deze op den duur versteend. Bij de 
opdeling van Hernen in 1357 viel het deel waar deze motteburcht stond toe 
aan een Kleefse familie. Op het andere deel bouwden de Van Driels ca. 
1360 het huidige kasteel in opdracht van de Hertog van Gelre. De hertog 
verwoestte in 1389 de oude burcht. Hernen werd toen helemaal Gelders. 

Motte van  Hernen 

 
Conclusie 
In het algemeen kan gesteld worden dat de heerlijkheden op het 
grondgebied van de Gemeente Wijchen in de periode 900-1300 in feite, al 
behoorden Leur, Hernen en Balgoy-Keent aan de bisschoppen van Keulen 
en Utrecht, aan de kant van de keizer stonden. Langs die lijnen 
controleerden de keizers het Rivierengebied. Maar al deze oorspronkelijke 
‘’koningsvrijen’’, bouwden wel eigen macht op. Het Rivierengebied kende 
op den duur een netwerk aan heerlijkheden met bijbehorende kastelen. 
Deze stonden pas in de loop van de dertiende- en veertiende eeuw hun 
macht af.  
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De ‘Heerlijkheid’  Leur, een terugblik en de heerlijkheid van nu! 
Piet van Steekelenburg. 
 
Het is  al weer ruim 3 jaar geleden, dat het ‘Bezoekerscentrum Het Land 
van de  Heerlijkheden’ te  Leur”, een samenwerkingsproject van o.a. de 
Vereniging Geldersch Landschap & Kasteelen’ en de   familie van 
Verschuur te Leur, werd geopend. Omdat ik gedurende 3 jaar als 
vrijwilliger verbonden was aan genoemd bezoekerscentrum en, door mijn  
leeftijd daarmede jammer genoeg gestopt in het najaar van 2013, kwam de 
gedachte bij mij op nog eens terug te blikken op de interessante 
geschiedenis van de ‘Heerlijkheid Leur’. Ook wil ik de lezer van de 
Nieuwsbrief, voor zover nog nodig, kennis  laten maken met  een prachtig 
natuurgebied, waarbinnen het dorpje Leur is gelegen. Trek de 
wandelschoenen aan of neem de fiets om,  mede op aanwijzingen van 
genoemd bezoekerscentrum  of  anderszins, te genieten van wat de natuur 
u daar te bieden heeft.  
Gaan we nu  terug in de geschiedenis dan is er eerst het antwoord op de 
vraag  wat te verstaan onder een ‘Heerlijkheid’. Daartoe verplaatsen we 
ons naar de (vroege) Middeleeuwen als ‘heren van adel’ uit die tijd, vaak 
grootgrondbezitters, streven naar economische, politieke en juridische 
macht binnen hun ‘heerlijkheid’/grondgebied. Dat kon leiden tot een  aantal 
‘rechten voor de heer’, zoals het jachtrecht, het visrecht, het molenrecht en 
om de orde te handhaven de mogelijkheid ‘recht’ te kunnen spreken.  
Rechten op financieel gebied waren er ook zoals het  innen van belasting. 
In het Land van Maas en Waal ontstonden zo meerdere ‘Heerlijkheden’, 
zoals ‘De Heerlijkheid Leur’. Wat betreft  kerkelijke machthebbers bij de 
ontstaansgeschiedenis ervan, is het van betekenis te weten dat Leur toen 
viel onder het Aartsbisdom Keulen, van belang voor de latere kerkelijke 
gezagsverhoudingen. Tevens van godsdienstige aard is dan de invloed van 
Cisterciënzer monniken in Leur en omgeving. Zo liet Wim Kattenberg de 
bezoeker  aan  ‘het bezoekerscentrum’ in de zomer van 2013 , genieten  
van een stuk geschiedschrijving over de komst van Cisterciënzer monniken 
in de regio Leur. Vanuit Cisterciënzer kloosters elders in Europa  kwamen 
zij in de 1

e
 helft van de 14

e
 Eeuw naar hier. Zij toonden hun liefdadigheid  

bij het ontginnen van woeste landbouwgronden om zo,  met hun kennis van 
de landbouw, de dan arme boerenbevolking terzijde te staan. Het vormde 
een bijzondere episode uit de geschiedenis van de Heerlijkheid Leur. De 
huidige bezoeker aan  het bezoekerscentrum  kan nog navraag doen  naar 
informatie hierover om desgewenst daarna een route te lopen of te fietsen, 
waarlangs nog duidelijke sporen zijn terug te vinden van de aanwezigheid 
van de Cisterciënzer monniken. Wilt U meer ontdekken bij Uw  tocht door 
het gebied, let dan op de echt ‘oude’ boerderijen, waaraan ruime aandacht 
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wordt besteed, ook weer in woord en beeld, in het bezoekerscentrum. 
Tenslotte is er nog de videofilm over de landbouw in het gebied aan het 
begin van de 2

e
 helft van de vorige eeuw .   

Vervolgt u het bezoek aan Leur, dan zeker ook informeren naar de 
openstelling van en een rondleiding in de Hervormde Kerk, gelegen schuin 
tegenover het bezoekerscentrum. Gaan we  ook voor deze kerk  terug in 
de geschiedenis, dan wordt er al  melding gemaakt van een  kerk daar in 
de 2

e
 helft van de 13

e
 eeuw. De Mariaverering stond hoog in het vaandel, 

zo luidt de geschiedschrijving. Interessant is dan te ontdekken, dat dan 
tevens melding wordt gemaakt van het feit, dat ‘het kerkgebouw’ dan  
moederkerk is van een kapel in Bergharen, nu de Kapelberg,  met ook 
weer ‘Maria’ in het midden. 
Tijdens mijn vrijwilligerswerk was er vaak de vraag waar dan toch het 
kasteel van eerste ‘heren’ van de Heerlijkheid Leur of resten ervan te 
vinden was. Daarover zijn meerder verhalen in omloop. Een ervan is dat de 
heuvel naast de nu Hervormde Kerk een kunstmatige verhoging in het 
landschap zou zijn, waarop in die periode een houten burcht, ‘motte’ 
genoemd, zou hebben gestaan. 
Bij Uw rondgang door het gebied is een blik (is niet te bezoeken) op het 
huidige ‘landhuis’ van de familie van Verschuur aan te bevelen. 
Classicistische motieven, uitingen van beeldende kunst, die in de 18

e
 Eeuw 

een terugkeer naar klassiek Griekse en Romeinse kunst voorstonden, zijn 
kenmerkend voor het  fraaie landhuis. 
Ik besluit mijn bijdrage met een oproep aan de lezers van de Nieuwsbrief 
een bezoek te brengen aan het zo het officieel heet ‘Bezoekerscentrum 
Land van de Heerlijkheden’, dat is gevestigd in een verbouwde Vlaamse 
Schuur. Bij de restauratie is een bakoven van historische waarde, 
behouden gebleven, waar intussen door een groep vrijwilligers op 
geregelde tijden brood en andere bakproducten worden geproduceerd. 
Naast het  voorlichtingsmateriaal van de Vereniging Geldersch Landschap 
& Kasteelen, is er een winkel met streekproducten, cadeauartikelen en nog 
veel meer. Tenslotte zijn  er de koffie,  thee  en frisdranken  te verkrijgen bij 
het kiezen van het centrum  als rust –en informatieplaats  tijdens een 
wandel- en of fietstocht. 
Openingstijden vanaf april t/m oktober van dinsdag t/m zondag van 11.00 
tot 17.00 uur en vanaf november t/m maart op woensdag, zaterdag en 
zondag, ook van 11.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis. 
Adres: van Balverenlaan 1b, 6615 AH Leur; tel. 024-6451558.      
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Sprokkels : 
 
EGYPTE - Egyptische en Amerikaanse archeologen hebben in de buurt 
van de zuidelijke stad Sohag een graftombe ontdekt van een voorheen 
onbekende farao, die rond 1650 voor Christus leefde. De Egyptische 
minister voor oudheden heeft dit bekend gemaakt. De tombe van farao 
Seneb Kay, van de 16de dynastie, was leeg. Alleen het vermoedelijke 
skelet van de koning werd aangetroffen. 
De Volkskrant 16-01 -2014 

 
DROUWEN - Hunebedbouwers kozen de stenen die ze gebruikten niet 
zomaar uit. Ze selecteerden deze op kleur. Dat blijkt uit de scriptie van 
Marijke Bekkema. Zij deed aan de Vrije Universiteit in Amsterdam 
onderzoek naar hunebedkeien. De bouwers van de grafheuvels hadden 
een voorkeur voor roze en rode stenen. Deze stenen lagen niet altijd in de 
buurt, dus sleepten ze er soms wel een kilometer mee. Bekkema kwam 
erachter dat de hunebedden van Rolde en Drouwen voor ruim zeventig 
procent uit roze en rode granieten bestaan. Waarom de hunebedbouwers 
voor deze kleuren kozen, weet Bekkema niet zeker. De symbolische 
betekenis van de kleur rood zou een reden kunnen zijn. Rood werd 
bijvoorbeeld gebruikt om geesten of demonen af te weren. Ook de 
aboriginals en Afrikaanse stammen gebruikten rood in hun bouwwerken. 
De Volkskrant 20 -01 -2014 

 
GRONINGEN – ‘De stad, het vuil en de beerput’ is een historisch-
archeologische studie over de stedelijke hygiënische infrastructuur van de 
13de tot de 18de eeuw, door Roos van Oosten. Speciaal gezocht is naar 
een verklaring voor de opkomst en de ondergang van het 'beerputten-
tijdperk'. Onderzoek is verricht in vier steden in de kustprovincies en drie 
steden in de landgewesten. De opkomst van de beerput in de waterrijke 
steden kan beschouwd worden als een materiële getuigenis van het 
'gemeen-oirbaer-beginsel'. Het opslaan van fecaliën in beerputten 
voorkwam dat de levensaderen van de stad (lees: de waterwegen) 
dichtslibden. In Leiden stierf de beerput een opvallend vroege dood. 
Omstreeks 1600, twee eeuwen eerder dan in bijvoorbeeld Haarlem, waren 
beerputten vervangen door secreetgoten die op het grachtwater loosden. 
Leiden was definitief in een kapitalistische pre-industriële textielstad 
getransformeerd, waar het credo 'hoe meer mensen, hoe meer 
weefgetouwen, hoe meer welvaart' boven alles prevaleerde. De keerzijde 
van deze medaille leverde Leiden op het gebied van de hygiënische 
infrastructuur niet langer 'middeleeuwse', maar voortijdig '19de-eeuwse 
toestanden’ op. 
RUG  22-01-2014 
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NIJMEGEN - De Stichting Donjon herbouwt in het Valkhofpark in Nijmegen 
niet alleen de reuzentoren, maar knapt ook het park op. Voor de 
vernieuwing van het park heeft de gemeente Nijmegen 1,6 miljoen euro 
gereserveerd. De Stichting Donjon moet de herbouw van de toren zelf 
financieren. Daarvoor is 4,4 miljoen euro nodig. Enkele Nijmeegse 
ondernemers dragen 1,7 miljoen euro bij. Er ligt een (voor)ontwerp voor de 
opknapbeurt van het Valkhofpark in combinatie met de herbouw van de 
donjon, de toren die 6 eeuwen (tot 1789) het stadsbeeld van Nijmegen 
bepaalde. Leon Eijkhout, voorzitter van het NVOB Cultuurfonds, erkent dat 
het allemaal heel lang heeft geduurd. Die toren komt op een plek die 
driedubbel beschermd is: het Valkhofpark is een Rijksmonument, de 
bodem is een archeologisch monument en het stadsgezicht van Nijmegen 
aan de Waal is eveneens beschermd.  
De Gelderlander 21-01- 2014 

 
NIJMEGEN - Museum Het Valkhof in Nijmegen wil meer expositieruimte 
creëren in het huidige gebouw. Ook moet het museum een uitnodigender 
uitstraling krijgen door het weghalen van de betonnen 'borstwering' op het 
plein voor het gebouw. Het museum wil van 600 naar 1.000 vierkante 
meter expositieruimte. Ook zou het museumcafé van de achterkant naar de 
voorzijde moeten verhuizen. Museumdirecteur Marijke Brouwer wil dat Het 
Valkhof meer verbindingen maakt met andere instellingen in de omgeving 
zoals de Stratemakerstoren, De Lindenberg en het Valkhofpark met de 
replica van de donjon die daar moet verrijzen. 
De Gelderlander 24-01-2014 

 
MAASVLAKTE - Een stukje menselijk bot dat op de Maasvlakte is 
gevonden, blijkt meer dan 9000 jaar oud te zijn en een van de oudste 
Homo-sapiens vondsten in Nederland. Het schedelfragment is van een 
volwassen mens uit de middensteentijd, heeft onderzoek van de 
Universiteit van Groningen bevestigd. Met de vondst is aangetoond dat er 
al zeer vroeg mensen leefden in het westelijke gedeelte van Nederland, 
waar ze in de steentijd waarschijnlijk in kleine groepjes rond trokken. Deze 
mensen leefden in jachtkampen op duinen die bescherming boden tegen 
het water. Het stukje bot is tevoorschijn gekomen bij het opspuiten van 
zand voor de Tweede Maasvlakte. Voor de aanleg is zand gebruikt van een 
plek tien kilometer uit de kust. Het is gevonden door amateur-archeoloog 
Walter Langendoen. Hij zag het bot liggen tijdens een ochtendwandeling 
op het Maasvlaktestrand. Eerder had hij daar al versteende uitwerpselen 
van hyena's gevonden. Bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte zijn meer 
overblijfselen gevonden van mensen en dieren, die in Futureland, het 
informatiecentrum op de Maasvlakte, getoond zullen worden. 
NOS 24 –01 -2014 
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HAARLEM – Bij archeologische onderzoek naar de 11e-eeuwse 
voorganger van de Grote of St. Bavokerk is de ligging van de oude 
kerkvloer, de diepte van de buitenmuren en de positie van de westelijke 
buitenmuur vastgesteld. De vloer blijkt minder diep te hebben gelegen dan 
eerder werd gedacht. Hij lag ongeveer vijftig centimeter onder de huidige 
kerkvloer, zo blijkt uit een aanhechting die nu zichtbaar is. Bij de 
opgravingen zijn twee losse tegels gevonden die vermoedelijk afkomstig 
zijn van deze vloer. De zuidelijke kerkmuur is nu op vier verschillende 
punten over een totale lengte van 18,30 meter blootgelegd. In oostelijke 
richting loopt de muur verder onder het koor door. Op basis van gegevens 
over de omvang van kerken in die tijd gaan de onderzoekers ervan uit dat 
de kerk 24 meter lang was. In de breedte bevindt de oude kerk zich precies 
tussen de huidige twee zuilenrijen: vanaf de buitenzijden gerekend twaalf 
meter breed, aan de binnenkant tien meter. De onderkant van de 
opgegraven muur ligt op twee meter onder de huidige kerkvloer. 
Haarlemsdagblad 05-02-2014 

 
LONDEN - De oudste menselijke voetsporen die buiten het Afrikaanse 
continent gevonden zijn, zijn ontdekt aan de oostkust van Engeland. Dat 
heeft een onderzoeksteam in het British Museum in Londen gemeld. De 
800.000 jaar oude afdrukken van zowel kinderen als volwassenen zijn in 
versteend slib van een oude inham in Happisburgh gevonden. Er bestaan 
slechts twee sites waar nog oudere menselijke voetsporen gevonden zijn, 
beide in Afrika. Het lijkt om een gezin te gaan, eerder dan een groep 
jagers. Geschat wordt dat ze tussen de 90 centimeter en 1,70 meter groot 
waren. Welke mensen de sporen precies achterlieten, is nog niet duidelijk. 
Chris Stringer van het National History Museum vermoedt dat het om 
‘homo antecessors’ gaat. Van die mensensoort werden onder meer resten 
gevonden in Atapuerca in Spanje. Enkele jaren geleden ontdekte de ploeg 
al bewerkte stenen en mammoetfossielen op de Happisburgh-site. 
VRT 07-02-2014 
 

UTRECHT - Roel Nicolai deed onderzoek naar portolaankaarten, 
gedetailleerde zeekaarten van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee die 
plotseling in Italië verschijnen aan het einde van de dertiende eeuw.  
Onderzoekers namen tot nu toe aan dat deze schitterende kaarten dateren 
uit middeleeuws Europa, maar Nicolai komt tot de conclusie dat hun 
oorsprong verder terug in de tijd ligt. Ook blijken de kaarten veel 
nauwkeuriger dan gedacht. 
Universiteit Utrecht 03-03- 2014 
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Musea: 
 
Rijksmuseum van Oudheden 
Rapenburg 28, Leiden 
Bij nader inzien - 15 april t/m 14 september 2014 
In de vorige eeuw zijn in Nederland duizenden archeologische opgravingen 
en projecten uitgevoerd. Vondsten en documentatie verdwenen soms 
ongezien in dozen en lades. 31 van deze 'vergeten' opgravingen zijn de 
afgelopen jaren opnieuw bestudeerd, met nieuwe technieken en financiële 
steun van het ministerie van OCW, de wetenschapsorganisatie NWO en in 
samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. U ziet 31 tot 
op heden verborgen archeologische projecten, een digitaliseringsproject en 
objecten, tekeningen en foto’s die bijzondere verhalen vertellen. Het project 
kreeg de naam Odyssee mee. De  projecten hebben hun wortels in heel 
Nederland. Vindplaatsen en objecten zijn o.a.: een urnenveld op de 
Boshoverheide (Limburg), Kops Plateau in Nijmegen, Romeinse grafvelden 
bij Oss (Noord-Brabant), Mierlo (Noord-Brabant), het Merovingisch grafveld 
te Wijchen, de binnenstad van Zutphen (Gelderland) . 
 
Drents Museum 
Brink 1,  Assen  
Mummies -  overleven na de dood - t/m 31-08-2014 
Mummies brengen van alles teweeg, maar ze maken vooral nieuwsgierig 
en zijn fascinerend. Wat zijn mummies eigenlijk? 60 mensen- en 
dierenmummies uit alle delen van de wereld geven een verrassende kijk op 
hoe mensen kunnen overleven na de dood. Ook onze eigen Drentse 
veenlijken, zoals het meisje van Yde en het paar van Weerdinge, zijn te 
bewonderen. Bijzondere resultaten van het wetenschappelijk onderzoek 
naar mummies worden in deze tentoonstelling gepresenteerd. Aan de hand 
van de nieuwste technieken wordt steeds meer bekend over het leven en 
sterven van mensen die mummie geworden zijn 
 
Museum Jan Cunen 
Molenstraat 65, Oss 
Metamorfoses - Maartje Korstanje – t/m 4-05-2014 
Deze tentoonstelling vormt de eerste museale solopresentatie van 
beeldhouwster Maartje Korstanje (1982). Haar sculpturen, die overwegend 
in karton zijn vervaardigd, bevinden zich in het gebied tussen abstractie en 
figuratie. Korstanje heeft een fascinatie voor de natuur die duidelijk 
herkenbaar is in haar werk: figuren doen associaties oproepen met 
bijvoorbeeld prehistorische dieren, insecten en skeletten. Tegelijkertijd zou 
je er fantasiewezens of monsters in kunnen herkennen. 
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Noordbrabants Museum 
Verwerstraat 41, ‘s-Hertogenbosch  
Gezin XXL / Grote gezinnen – 21- 06 t/m 21- 09- 2014 
Het fenomeen grote gezinnen onder de loep. Aan de hand van 
beeldmateriaal en objecten worden uiteenlopende aspecten van het thema 
en de ontwikkeling van het grote gezin in met name de twintigste eeuw 
belicht. Denken we anno 2014 dat het een specifiek Brabants of Zuid-
Nederlands fenomeen is, de statistieken en andere bronnen wijzen 
nadrukkelijk ook andere kanten op. Vragen die aan bod komen zijn de 
volgende: wat is een groot gezin, waarom besluiten ouders tot het krijgen 
van veel kinderen, wat is een ieders rol in een groot gezin, hoe ziet de 
dagelijkse praktijk eruit en ook: hoe reageerden en reageren wij over grote 
gezinnen in onze omgeving of als we er deel van uitmaken 
 
Museum Het Valkhof 
Pop Art: power – glamour – transformation - vanaf maart 2014 
De massacultuur met populaire beelden uit de reclamewereld en het 
moderne stadsleven staan bij Pop Art centraal. Favoriete onderwerpen zijn 
popmuziek, consumptiecultuur, reizen, ruimtevaart en technologie, zaken 
die in de jaren zestig als belangrijke verworvenheden worden beschouwd. 
Kracht in kleur -  vanaf 19 april 
De tentoonstelling bestaat uit een selectie uit de collectie van een 
verzamelaarsechtpaar, van schilderijen, sculpturen, objecten en  werken op 
papier, van Cobra-kunstenaars en van de Nieuwe Figuratie-groep. 
Plaats delict – Misdaad bij de Romeinen – vanaf 26 april 
Er is een lijk gevonden van een vermoorde Romein. Aan de hand van 
bijzondere objecten uit collecties van musea in Duitsland en Zwitserland 
krijgt u een beeld van misdaad in de Romeinse tijd. De vondsten tonen aan 
dat overvallen, moord, diefstal en inbraak gemeengoed waren.  
Groeten uit Nijmegen – vanaf 10 mei 
 
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief inleveren voor 15 mei 
 
 
 
 
 

Ook vriend worden van Museum Kasteel Wijchen? 
€10 per persoon per jaar 
€15 voor 2 personen of een gezin 
Haal een inschrijfformulier aan de balie en geef u en/of uw 
gezinsleden op. U ontvangt dan automatisch ook de Nieuwsbrief.     
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Museum Kasteel Wijchen     Kasteellaan 9 Wijchen 
Postbus i89 6600 AD tel. 024 6424744 
contact@museumwijchen.nl www. museumwijchen.nl 
Open wo. t/ zon. 13 00uur tot 17 00uur en op afspraak     
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    Andy Warhol 


