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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  8126978 
 
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 
december 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: 
nelly.goebertus@zonnet.nl 
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, Maria Straathof. 
Judith Toebast, Nic Bakker, Nelly 
Goebertus, Piet van Steekelenburg. 
Fred van Heuven, 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: 
 
Luchtopname Kasteel Wijchen 
december 2007 
Paul Spaaij, Videair 
Watersnipstraat 32  
mobiel 06 5311 4250 
 
Bij de achterplaat: 
 
Meisje, polymeerklei en draad 
Elisabeth Kaldeway 
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                    Als vrucht ben ik niet te vreten 

                 er wordt zelfs niet in mij gebeten 

                 mijn groei is donzig en zacht 

                  en daarop wordt gewacht 

                 voordat ik als gelei wordt gegeten. 
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Redactioneel: 
Nelly Goebertus 

 
We beleven vreemde tijden. Regeringen moeten het veld ruimen, banken 
staan op omvallen, geld verdampt, de euro staat op instorten en het volk is 
zo langzamerhand radeloos, reddeloos en redeloos. Alleen de tijd tikt 
gewoon door, de herfst volgt op de zomer, de  winter is in aantocht en de 
zon blijft schijnen. De natuur heeft zich van haar mooiste kant laten zien. 
Wat hebben we kunnen genieten van schitterende herfstkleuren, maar nu 
zullen ook de laatste blaadjes er wel aan moeten geloven. De 
opeenvolging van de seizoenen lijkt in onze streken het normale ritme 
hervonden te hebben, nu de economie nog. In ons museum volgt de ene 
expositie op de andere. De succesvolle tentoonstelling ‘En de boer hij 
ploegde voort’, en het bijbehorende 6

e
 katern over de regionale 

landbouwgeschiedenis heeft terecht veel lof geoogst. Judith Toebast hield 
een lezing over boerderijtypen. In deze Nieuwsbrief doet zij uit de doeken 
hoe  de geschiedenis van een boerderij aan het gebouw valt af te lezen.  
De tijd is gekomen om over te schakelen naar hedendaagse kunst met, 
voor de vijfde maal en dus een lustrum, aan het einde van het jaar een 
expositie van textielkunst, een dubbeltentoonstelling. Kijk voor meer 
informatie bij ’Exposities’.  
Ook bestuursleden komen en gaan. Wim Kattenberg, voorzitter, heeft al 
vele malen een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Zij zijn 
broodnodig. Doe het!  
Helaas hebben we binnen het bestuur ook met een afscheid en verlies te 
maken. Jozèf  Adriaanse, penningmeester van het bestuur van de 
‘Vrienden Museum Kasteel Wijchen Stichting Frans Bloemen’ is begin 
november onverwacht overleden. Niet alleen de ‘Vrienden maar ook de 
redactie moeten in hem een toegewijd bestuurslid  en penningmeester 
missen. Naar de drukkosten van de Nieuwsbrieven, bijvoorbeeld, hadden 
wij, als redactie, geen omkijken. Die werden stipt betaald. Wij wensen zijn 
nabestaanden veel sterkte. Zie ook ‘In Memoriam’. 
Het museum gaat een proces van verandering in. Andere tijden vereisen 
een andere benadering en museale beleving. De koers ligt er nu, 
vastgelegd in een rapport. Als de diverse geledingen binnen ons museum 
ermee kunnen leven, is de weg vrij om een nieuwe richting in te slaan en 
kan 2012, behalve een jubileumjaar ook een omslagjaar worden. En dat 
past wonderwel, want in hetzelfde jaar bestaat Museum Kasteel Wijchen 
twintig jaar: 1992 – 2012 !!  
Ook de zo vertrouwde Nieuwsbrief, gaat in 2012 de 20

e
 jaargang in. In het 

eerste nummer van de nieuwe jaargang zullen we daar zeker aandacht aan 
besteden. Moet de Nieuwsbrief misschien ook een andere koers gaan 
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varen? Die vraag leggen we neer bij onze lezers en bij de vrienden. Mail, 
bel, schrijf ons! De redactie is nog aangewezen op deze meer traditionele 
communicatiekanalen, want de nieuwe media, zoals twitter en facebook 
zijn bij de redactie niet in gebruik. Misschien iets voor een nieuw lid van de 
redactie? Laat het ons weten! Dan openen we een rubriek met de beste 
tweets. Op de website van het museum vinden we nog geen tweets maar 
wel een enquête, aangehaakt aan de opgraving Bijsterhuizen. Leuk om in 
te vullen, het kan nog. Kijk op ‘Prikbord’ voor meer informatie. 
We duiken ook nog een keer de diepte in, of moeten we ermee leren leven 
dat we van nu af aan alleen nog maar de kop in het zand van Bijsterhuizen 
kunnen steken? Lees meer over hoe een landelijk gebied onafwendbaar 
verandert in een gebied vol bedrijfshallen. Ook hier weer een kwestie van 
gaan en komen! Ook het MKW staat aan de vooravond van ingrijpende 
veranderingen en bij andere musea is het al niet veel anders. Spectaculaire 
vernieuwingen onderging het Gallo Romeins Museum in Tongeren. Nic 
Bakker kwam, zag en schrijft erover. Piet van Steekelenburg neemt ons 
mee naar de Tuun en laat ons de veelzijdigheid in de natuur zien. Nu is 
toch echt de tijd gekomen om te gaan genieten van de warmte en 
gezelligheid van de feestdagen. Dat komt ieder jaar terug en dat blijft zo tot 
in lengte van jaren. Sinterklaas gaat, de kerstman komt, het oude jaar gaat, 
het nieuwe jaar begint. Wij wensen al onze lezers: Fijne feestdagen!!  
Gelukkig nieuwjaar!!  Een goed 2012!! 

 
Van de Bestuurstafel: 
Wim Kattenberg ( voorz.) 
 
Droegen wij een steentje bij ??? 
Omdat je dat zo graag wilt, maar kun je zeggen dat de belangstelling 
voor  cultuur en geschiedenis in de Gemeente Wijchen werkelijk is 
toegenomen ? Mag je zeggen dat wij als Vriendenstichting daar een 
steentje aan hebben bijgedragen ? 
 
Nam de belangstelling toe ? 
In het bestek van deze ’Bestuurstafel’ ga ik in op de reactie van de 
inwoners op de door Hazenberg in samenwerking met de gemeenten 
Wijchen en Nijmegen en Museum Kasteel Wijchen, opgezette extra 
activiteiten rond de opgraving in Bijsterhuizen.  
Wat Bijsterhuizen betreft. De activiteiten bestonden behalve uit 
rondleidingen ook uit het uitdagen van kinderen en volwassenen om aan 
de opgraving mee te doen. Hoewel ik niet over exacte cijfers wat betreft 
deelnemers aan deze activiteiten beschik, kan gesteld worden dat het alle 
keren een succes was. ( zie Gelderlander augustus 2011) 

`
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Van belang is nu, dat dit alles in hoge mate ook wordt gestimuleerd vanuit 
de Gemeente. Dus namens ons. Als je al lang meeloopt in Wijchen op het 
vlak van cultuur en geschiedenis ervaar je dit als een trendbreuk. Veel 
sterker dan in het verleden doet ook de Gemeente er alles aan de inwoners 
erbij te betrekken. Zie in dat opzicht de website van de Gemeente.  
Meer dan vroeger is er uitgebreide informatie over wat er is op het vlak van 
archeologie en geschiedenis. Je kunt het allemaal volgen. Wijchen heeft 
een paar jaar geleden een archeologische verwachtingskaart laten maken, 
die intussen al weer is bijgewerkt.  Binnenkort gaat er gewerkt worden aan 
een cultuurhistorische verwachtingskaart. 
Wat het Museum betreft kan gesteld worden dat, gemeten aan het aantal 
bezoekers, het Museum redelijk scoort. In dat opzicht trok recent de Open 
Museumdag weer ca. 400 bezoekers en namen er veel kinderen deel aan 
geplande activiteiten. Omdat het altijd beter kan is er recent een 
Herinrichtinggroep ingesteld om het museum voor de komende jaren nieuw 
elan te geven. In een tijd waarin mensen met gebruikmaking van allerlei 
soorten digitale middelen ingang kunnen vinden op welk terrein dan ook 
moet een museum daarin meegaan. Het Project Spannende geschiedenis 
van de RBTKan is in dat opzicht voorbeeldig te noemen. 
 
Droegen wij daaraan bij ? 
Van de oprichting af aan hebben wij ons steeds als doel gesteld het 
draagvlak voor cultuur en geschiedenis in de Gemeente te bevorderen en 
daarmee ook het draagvlak voor het museum te vergroten. We hebben 
daar tot nu toe twee, in feite traditionele, middelen voor ingezet: lezingen 
en wandel-of fietstochten. Tot voor kort hoorde daar ook de uitwisseling op 
Monumentendag met de Verein für Heimatschutz uit Kranenburg bij.  
De lange serie lezingen, opgezet van het begin van de oprichting van de 
Stichting, liegt er niet om. We hebben heel wat topwetenschappers 
hiermee naar Wijchen kunnen halen. De belangstelling voor de lezingen 
was door de bank genomen redelijk tot goed te noemen.  
Aanvankelijk was de belangstelling voor de wandel- en fietstochten groter 
dan nu. Hoewel de laatste twee naar de Hatertse vennen en de 
Templetroute weer veelbelovend waren. Telkens leverde het ook een paar 
nieuwe vrienden op.  
Samenvattend mag je toch wel stellen dat de belangstelling voor cultuur en 
geschiedenis in onze Gemeente er is. Wat ons de afgelopen jaren wel 
heeft geleerd is, dat als je mensen wilt trekken je transparant en actief 
moet zijn. Geef mensen daarom alle informatie die er is en zet alles in op 
haalbare activiteiten voor een breed publiek. De Stichting zou daarin 
kunnen bijdragen door jaarlijks voor alle inwoners een open dag in het 
museum te organiseren.    
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In Memoriam Jozèf Adriaanse 
Jozèf Adriaanse is vele jaren de penningmeester binnen het bestuur van 
de Vrienden Museum Kasteel Wijchen Stichting Frans Bloemen geweest. 
Als er één man was waar onze Vriendenstichting jaren op heeft kunnen 
bouwen dan was het Jozèf Adriaanse wel. Uiterst accuraat heeft hij al die 
tijd de financiën van de Stichting beheerd. Uitgaven werden scherp 
bewaakt. Jarenlang heeft hij zich verzet tegen verhoging van de contributie 
van de vrienden. Hij vond als rechtgeaarde Wijchenaar, dat het 
lidmaatschap laagdrempelig moest zijn. Iedereen in Wijchen moest vriend 
kunnen worden. Als het nodig was greep hij overigens ook diep in de 
buidel. Typerend voor Jozèf was zijn wat droge, soms zelfs een beetje 
cynische, humor. Als overige bestuursleden trokken we ons daaraan op als 
het wel eens hard waaide.  In de ups en downs die ook onze Stichting in al 
die jaren doormaakte was Jozèf  een vaste peiler. In de nacht van 9 op 10 
november is heel plotseling Jozèf Adriaanse overleden. Jarenlang 
aanwezig met, na soms heftige discussies, een intelligent en bezonnen 
oordeel. Het bericht van zijn plotselinge overlijden kwam hard aan. We 
gaan Jozèf heel erg missen. Namens het Bestuur van de Vrienden 
Museum Kasteel Wijchen Stichting Frans Bloemen, 
Wim Kattenberg( voorz)     

 
 

Prikbord 
 
Website - Museum Kasteel Wijchen is sinds kort opgenomen op de 
website van het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen. Via 
een link kan de bezoeker de website van het museum aanklikken. De 
bezoeker krijgt de volgende informatie te zien: 
‘Museum Kasteel Wijchen biedt een boeiend programma van 
wisseltentoonstellingen op het gebied van hedendaagse kunst, regionale 
geschiedenis en archeologie. Daarnaast is er een fascinerende en 
gevarieerde vaste collectie archeologie met voorwerpen uit 10.000 jaar 
bewoningsgeschiedenis. Museumtuin 'De Tuun' met kruiden en 
landbouwgewassen is een levend verlengde van de archeologische 
collectie en vormt het openluchtdeel van het museum. Openingstijden en 
entreeprijzen staan op de website.’ 
 
Ledenpas – De vriendenpas 2011 is nog geldig tot maart 2012. Het pasje 
2012 zal worden bijgesloten bij de Nieuwsbrief van maart. 
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Oproep : Meld je voor het Bestuur !!!!  
 
Museumreorganisatie - De voorbereidingen voor de herinrichting van het 
museum liggen goed op schema. Er is  samen met de voorbereidingsgroep 
en een deskundige van het Gelders Erfgoed een projectplan opgesteld.  
Een opzet van dit projectplan is besproken met de  wethouder en goed 
ontvangen. In november heeft het bestuur zich er over gebogen. Op 1 
december is het voorgelegd aan de vrijwilligers van ons museum. Als hun 
commentaar en inbreng is verwerkt in het definitieve rapport, wordt het 
rapport naar buiten gebracht. Hierbij is ook de gemeente betrokken. In de 
maanden december, januari en februari worden de vrijwilligers bijgepraat in 
een serie bijeenkomsten. Volgende Nieuwsbrief meer. 
 
Jam, gelei en honing in de museumwinkel – Ze zijn er weer; de 
kweepeerjam en -gelei  en bramenjam. Enkele leden van de Tuungroep 
hebben de oogst aan bramen en kweeperen weer verwerkt tot jam en 
gelei. Deze biologische seizoensproducten zijn verkrijgbaar in de 
museumwinkel, evenals de honing direct van de imker uit Malden. De 
‘Tuun’, nu in winterslaap, gaat in het voorjaar weer open voor het publiek 
 
Museumdag – Zaterdag 22 oktober, de zesde editie van de Gelderse 
museumdag, was het museum weer gratis toegankelijk. Tegen de 400 
bezoekers wisten het museum te vinden en zorgden voor een gezellige 
drukte. Om alles in goede banen te leiden en te voorkomen dat er zich 
problemen zouden voordoen waren er extra gastvrouwen en –heren 
ingezet. Alles verliep probleemloos, mede omdat de bezoekers zich over 
de dag verdeeld meldden. De activiteiten voor kinderen en de workshop in 
het kennislab waren een succes. Kinderen konden zich uitdossen als een 
VIP en zich laten fotograferen, voor de volwassenen was er een workshop 
archeologie.  
 
Enquête - Jasper Tuinstra studeert af bij Hazenberg Archeologie in Leiden. 
Hij voert voor zijn afstudeerproject een communicatieonderzoek uit naar de 
effecten van publiekscommunicatie bij de archeologische opgraving in 
Bijsterhuizen. Dit onderzoek is in samenwerking met de gemeente Wijchen. 
Hij is op zoek naar inwoners van Wijchen en Nijmegen die een enquête 
willen invullen. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 5 tot 10 
minuten in beslag. Wanneer u de enquête wilt invullen dan kunt u kijken op 
de website van MKW.  
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Activiteiten: 
 
Lezing - Geologie en geschiedenis van de Gelderse Maasduinen. 
H.Strijbosch, bioloog.  
Datum :14 februari, 20.00 uur, zaal open 19.30. Plaats: Raadszaal 
  
In het kort wordt geschetst wanneer en hoe de rivierduinrug op de rechter 
Maasoever zich ontwikkeld heeft, hoe daar een heel eigen en bijzondere 
hydrologische toestand ontstaan is en hoe daar het huidige landschap 
ontstaan is. Bij dit laatste zal met name aandacht besteed worden aan de 
regionale en lokale vegetatiegeschiedenis en het gebruik van het gebied 
door de mens. 
 
 

KENNIS  KUNDE  KUNST 
Maria Straathof 
  
Vijf jaar geleden was er voor het eerst aan het einde van het jaar een 
textieltentoonstelling in Museum Kasteel Wijchen te zien. Het begin van 
een traditie. Dit jaar beleven we het eerste lustrum. In de expositie ‘Stof tot 
nadenken’ is daar, in de vorm van een paneel met teksten en beelden, 
aandacht voor. Deze expositie biedt zowel voorbeelden van 
driedimensionale textiele kunst als van textielkunst in het platte vlak. 
Draden, verwerkt in een volstrekt persoonlijke vormgeving. Een kleine 
overdenking bij de vijfde textielexpositie.  
De basis van textiel is draad. Draad van wol, katoen, linnen en andere 
natuurlijke materialen. Ook uit aardolie (nylon, polyester, fleece) en 
houtpulp (viscose) worden draden gesponnen of gespoten. Het 
basismateriaal bepaalt de eigenschappen van de draad: verwarmend en 
soepel, waterdicht of stug. Werken met textiel vraagt om kennis van die 
eigenschappen. Plus aangepaste technische vaardigheden: haken met 
katoen gaat gemakkelijk, maar haken met nylondraad is, zacht gezegd, 
lastig. Alle handmatige verwerking van draad vereist dus tevens een dosis 
ambachtelijkheid, kunde. Kunde kan leiden tot kunstzinnigheid, zoals 
bijvoorbeeld in Nijmegen te zien is  in de befaamde geweven wandtapijten 
over de Vrede van Nijmegen (1678). De overstap naar textiele kunst 
(kunst als individuele emotionele expressie) wordt voor het eerst zichtbaar 
in het begin van de twintigste eeuw. Modeontwerpers als Elsa Schiaparelli 
en na 1945 Christian Dior gaven driedimensionaal hun visie op de 
tijdgeest. Inmiddels zijn hun vakgenoten uitgegroeid tot de belangrijkste 
makers van deze vorm van hedendaagse textielkunst. Autonome 
kunstenaars als Louise Bourgois (V.S), in Nederland, Barbara Polderman 
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en Berend Strik, hebben het handwerk verder uit de hoek van huisvlijt 
gehaald. De afgelopen vijftig jaar is het onderzoek naar de 
driedimensionale mogelijkheden van textiel sterk toegenomen. Techniek en 
nieuwe materialen spelen daarbij een steeds grotere rol. Dat heeft geleid 
tot zelfstandige kunstwerken die (soms nog maar weinig) met stof te maken 
hebben, maar altijd alles met draad. 
 

Exposities 
 
Stof tot nadenken 
Elisabeth Kaldeway en Jenny Ymker, textielkunst 
25 november 2011 t/m 5 februari 2012 
 
Onze exposanten voor de textieltentoonstelling zijn Elisabeth Kaldeway en 
Jenny Ymker. Hoewel ze heel verschillend zijn in hun manier van werken, 
is de thematiek van hun werk verwant. Beiden onderzoeken de (nog 
steeds) gangbare  traditionele opvattingen over vrouwen, moederschap, 
moederliefde en een zelfstandig bestaan. Hun werk biedt letterlijk en 
figuurlijk  ‘Stof tot nadenken’. 
Elisabeth Kaldeway 
Elisabeth combineert polymeerklei met wollen, katoenen en zijden draden 
om diverse menselijk emoties vorm te geven. Van die draden maakt ze ook 
fantasiefiguren, beetje mensachtig, beetje dierachtig. Haar werk is 
enerzijds speels en dromerig van aard, anderzijds ontregelend door de 
weerloosheid die haar figuren uitstralen. Ze zijn aantrekkelijk, soms zelfs 
vertederend, maar belichamen tegelijkertijd ook een intense en 
verontrustende afstandelijkheid. Zullen hun verlangens ooit worden 
vervuld, hun dromen werkelijkheid worden? 
Jenny Ymker 
Het werk van Jenny Ymker bestaat uit beelden, foto’s en 
borduurschilderijen. Haar werken zijn geromantiseerde en gedramatiseerde 
situaties van alledag. Het werk van Jenny Ymker lijkt op het eerste gezicht 
louter illustratief. Zij borduurt op schilderslinnen ogenschijnlijk lieflijke 
taferelen: een jonge vrouw in het groen, een verjaardagsfeestje. Bij nadere 
beschouwing wordt duidelijk dat er meer aan de hand is. Is dat feestje wel 
zo leuk? Wat gaat om in het hoofd van die theedrinkende figuur? 
Daarnaast werkt ze met porselein en diverse stoffen. ook die grotere 
werken dragen steeds een commentaar in zich op de beperking van 
hardnekkige stereotypen. 
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Antoinette Briët, beelden en Freek Sanders, schilderijen 
10 februari t/m 22 april 
 
Antoinette Briët uit Eindhoven en Freek Sanders uit Nijmegen, opgegroeid 
in Wijchen, exposeren in Museum Kasteel Wijchen vanaf 10 februari  
Beelden 
Het gevoel dat een beeld oproept is voor Antoinette Briët het belangrijkste. 
De oorspronkelijke ideeën zijn vaak ontleend aan de dierenwereld maar 
soms ook aan mensen of planten. Het begint met een waarneming waarna 
zij gaat zoeken naar het karakter van wat werd waargenomen. Ze zoekt 
naar de kracht van een bepaalde vorm tot die samenvalt met haar gevoel. 
Dan is er nog een lange weg te gaan om het groot uit te voeren zodat het 
aan alle kanten sterk en verassend wordt. Al naar de vorm gebruikt zij 
brons, steen of hout.  
Schilderijen 
Freek Sanders heeft de afgelopen twintig jaar verschillende fases 
doorlopen in zijn werk. Door te experimenteren met acryl verf op doek heeft 
hij zich een techniek eigen gemaakt om expressie te geven aan zijn 
gevoelswereld. In het begin wekten zijn werken de suggestie van diepte 
door het gebruik van ingetogen heldere kleurvlakken. Later kreeg zijn werk 
letterlijk meer diepte door sterke lijnvoering en transparantie. Deze werken 
laten vaak geometrische, bijna architecturale vormen zien die de ruimte 
bespelen en met elkaar een relatie aangaan. In de meest recente 
ontwikkeling keert Freek terug naar het platte vlak waarin composities van 
kleur en vormen en hun samenhang centraal staan. 

 
Onderzoek je eigen boerderij 
Judith Toebast 
 
Zelden is een boerderij een gebouw dat er nu nog uitziet zoals het 
gebouwd is. Een boer verbouwde zijn boerderij naar gebruik en paste 
deze waar nodig aan. Wat is er allemaal gebeurd met uw boerderij? 
Wat kunt u doen om achter de historie van de boerderij te komen? 
 
Boerderijen vertellen hun eigen verhaal. De kunst is om het verhaal van de 
boerderij te lezen. En er is heel veel af te lezen aan de boerderij. Er zijn 
echter meer manieren om iets te weten te komen. Hieronder enkele tips 
voor het ontdekken van de geschiedenis van uw eigen boerderij: 
• Vraag vorige bewoners of buurtgenoten wat zij nog over de boerderij 
weten. Mogelijk hebben zij nog oude foto’s waar de boerderij op staat. 
Familiefoto’s werden vaak voor de boerderij gemaakt. De boerderij kan op 
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de foto’s bijvoorbeeld nog oudere vensters hebben of nog niet verbouwd 
zijn. 
• Raadpleeg archieven. Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 
Amersfoort bevindt zich het archief van Stichting Historisch Boerderij 
Onderzoek. Hierin bevinden zich talloze foto’s en tekeningen van 
boerderijen. Voor meer informatie zie www.cultureelerfgoed.nl. Ook 
plaatselijke of regionale archieven bezitten foto’s, zoals bijvoorbeeld 
Historische Vereniging Tweestromenland. Bouwtekeningen van vóór 1900 
zijn er van boerderijen bijna nooit, van na deze tijd kunt u mogelijk in het 
gemeentearchief het een en ander vinden. 
• Zoek op oude kaarten van het gebied waar uw boerderij staat. Aan de 
hand van het jaartal van de kaart kunt u bepalen of de boerderij er op dat 
moment al stond. Veel kaarten zijn te vinden op www.watwaswaar.nl. 
Hierop staan ook de kadastrale minuutplannen uit ca. 1815-1830. Als uw 
boerderij niet op deze kaart voorkomt, stond hij er toen nog niet. 
• Onderzoek welke ontwikkelingen de boerderijen in de regio hebben 
doorgemaakt. Ook al is elke boerderij anders, boerderijen ontwikkelden 
zich binnen een bepaalde regio op dezelfde manier. Over de gemeente 
Wijchen is nog niet veel geschreven. Enkele relevante publicaties:  
Toebast, J.M, Boerderijen in Wijchen vanaf ca. 1500, in: En de boer, hij 
ploegde voort…,katern 6, Vrienden M.K.W../Stichting Frans Bloemen, 
Wijchen 2011 Kattenberg W e.a.,   
Monumentenboek Wijchen, Wijchen 2008 
Boeder, K., Boerderijen in het land van Maas en Waal, in: Tijdschrift 
Tweestromenland, nummer 55 1987. 
Olst, E.L. van, Map landelijke bouwkunst Gelderland, Arnhem 1996 
• De boerderij zelf vertelt natuurlijk ook genoeg. De constructie van houten 
gebinten is vaak het oudste gedeelte van de boerderij. Verving men de 
gevels, deze constructie bleef staan. Aan deze constructie is heel veel af te 
lezen. Vaak staan op de afzonderlijke houten gebinten, die samen de 
constructie vormen, telmerken. Dit zijn bijvoorbeeld gehakte, getrokken of 
met een guts aangebrachte merkjes die meestal te vinden zijn waar de 
verticale stijl en de horizontale ligger samen komen. Door de telmerken 
wist men welke onderdelen op elkaar pasten. De telmerken zijn volgens 
een bepaald systeem aangebracht, bijvoorbeeld I, II ,III, IV. Links en rechts 
verschillen meestal van elkaar. Als deze telmerken in volgorde staan, dan 
horen de verschillende ankerbalken bij elkaar. Maar als de volgorde niet 
klopt of er juist allemaal verschillende telmerken zijn aangebracht, dan 
komen de gebinten  ergens anders vandaan. Hergebruik noemt men dat.  
• Ga de bouwsporen na, dit zijn opmerkbare aanpassingen in het 
aangezicht van de boerderij. De gevels van de boerderij kunnen namelijk 
veel vertellen over veranderingen die zich hebben voorgedaan bij o.a. 
verbouwingen en bouwkundige verbeteringen. Aan de voorgevel is 
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zichtbaar of de gevel is opgehoogd. Dichtgezette muurdelen laten de 
sporen zien van verwijderde venster- of deuropeningen. Bij sommige 
boerderijen is bijvoorbeeld in de achtergevel zichtbaar dat de opening van 
de deeldeuren is dichtgezet. In sommige gevallen laten de gevelankers of 
een ingemetselde steen een jaartal zien. In veel gevallen betreft dit jaartal 
niet het jaartal dat de boerderij is gebouwd, maar het jaar dat de gevel 
versteend is. Door de eeuwen heen zijn brand- en onderhoudsgevoelige 
houten gevels namelijk vervangen door een duurzamere stenen gevel. 
• Onderzoek de verschillende soorten steen die gebruikt zijn. Tot het einde 
van de 19de eeuw werden handgevormde stenen gebruikt, daarna kwam 
het fabrieksmatig produceren van bakstenen in zwang. Vaak geldt, hoe 
groter de stenen hoe ouder. Maar houd er rekening mee dat er sprake kan 
zijn van hergebruikte stenen. Hergebruikte stenen zijn herkenbaar aan de 
vele stukken steen in de gevel in plaats van hele stenen.  Het 
metselverband is dan vaak wild in plaats van in verbrand. Meestal werd het 
woongedeelte eerder van stenen gevels voorzien, dan de gevels van het 
bedrijfsgedeelte. In de meeste boerderijen is de brandmuur de scheiding 
tussen woon- en bedrijfsgedeelte, de plaats van de schoorsteen geeft 
doorgaans aan waar de brandmuur zich bevindt. 
 
Het gebouw vertelt het meeste over de historie. Daarom is het van belang 
deze historie voor het nageslacht te bewaren. Zorg dan ook dat de historie 
behouden blijft bij restauratie of verbouwingen van de boerderij. Mocht u 
diepgaander onderzoek voor uw boerderij wensen, dan is het raadzaam 
een bureau gespecialiseerd in bouwhistorisch onderzoek in te schakelen. 
 
Judith Toebast werkt als specialist landelijk bouwkunst bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

Oude ansicht met 
bewoners 
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Tongeren – een bezoek meer dan waard 

Nic Bakker 
 
Als ik mensen vraag of ze Tongeren kennen, krijg ik steevast òfwel een 
verbaasde reactie (“Wat zou men dan wel in Tongeren moeten zoeken?”) 
òf een antwoord waarbij pretoogjes verraden dat men aan deze Belgische 
stad mooie herinneringen verbonden weet. Een kennismaking met deze 
stad, luttele kilometers over de grens bij Maastricht, maakt dat u zonder 
twijfel ook bij de categorie liefhebbers gaat behoren – zeker en vast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
Tongeren is de oudste stad van België. In de tijd van Julius Caesar was 
’Atuatuca Tungrorum’ – zoals de Romeinen deze Gallische plaats toen 
noemden – al een begrip. Het was de hoofdplaats van de Tungri, een stam 
van de Eburonen, die onder leiding van hun koning Ambiorix in het jaar 54 
v.Chr. Caesar de grootste nederlaag uit diens roemruchte veldheersleven 
bezorgden. Het trotse standbeeld van Ambiorix, op de grote markt voor de 
basiliek, is niet te missen. 
 
In de Romeinse tijd heeft Tongeren lange tijd in militair en cultureel-
economisch opzicht een belangrijke rol gespeeld. Dit blijkt uit de vele 
vondsten die gedaan zijn bij opgravingen in het gebied, zoals restanten van 
grote herenboerderijen (villa’s) en grafheuvels (tumuli). De rol van 
Tongeren in de vroege middeleeuwen is, ondanks enkele zeldzame 
vondsten uit de Merovingische periode (5

e
 – 7

e
 eeuw), niet echt duidelijk. 

Pas in de daaropvolgende Karolingische tijd schrijft de stad opnieuw 
geschiedenis met de indrukwekkende bouw van een nieuwe kerk. Dat 
gebeurde, kennelijk als voortzetting van een christelijke traditie, op een 
plaats waar ook vroeger (zelfs al in 400 n.Chr.) steeds een kerk had 
gestaan. De gothische Onze-Lieve-Vrouwebasiliek met zijn dominante 
toren is uniek in zijn soort en behoort tot één van de mooiste religieuze 
bouwwerken van de Lage Landen. De bouw startte in de eerste helft van 
de 13

e
 eeuw; meer dan 300 jaar waren nodig om dit prachtige monument te 

Ambiorix, koning der 

Eburonen (54 v.Chr.) 
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voltooien. Het interieur is uitermate rijk aan kunstschatten, met onder meer 
het uit notenhout gesneden beeld van Onze Lieve Vrouw van Tongeren, 
genaamd ‘Oorzaak Onzer Blijdschap’; het beeld dateert van circa 1479. 
Zeldzaam – en ook zeldzaam mooi – is de Romaanse kloostergang uit de 
12

e
 eeuw, gelegen aan de oostkant van de basiliek.  

 
In 1677 werd Tongeren slachtoffer van Frans vuur: het werd bijna volledig 
platgebrand door de troepen van Lodewijk XIV. De stad heeft zich hier 
lange tijd nauwelijks van kunnen herstellen; pas na 1830 kan weer van een 
werkelijke heropleving gesproken worden. Al met al hebben meer dan 2000 
jaar geschiedenis een uitzonderlijkrijk cultuurhistorisch erfgoed nagelaten. 
In het hedendaagse Tongeren is daarvan nog veel te zien. Naast een groot 
aantal mooie kerken en kapellen zijn dat vooral de Romeinse muren, de 
middeleeuwse stadswallen en de Moerenpoort. Dit is de enige 
overgebleven stadspoort, gelegen aan de rand van het prachtige en zeer 
oude Begijnhof (13e eeuw) dat een terechte plaats verdient op de 
Werelderfgoedlijst.  
 
Gallo-Romeins museum 
Het Gallo-Romeins museum in Tongeren brengt al dit erfgoed op een 
boeiende en originele manier voor het voetlicht. Sfeervolle displays, 
schitterende objecten en multimediale presentaties brengen het verhaal 
van de mensen die in deze regio leefden: Neanderthalers, Galliërs en 
Romeinen.  
Het museum (Europees museum van het jaar 2011!) organiseert 
regelmatig bruisende evenementen, exclusieve tentoonstellingen en 
boeiende workshops,  
    
De dodekaëder 
Een van de tentoongestelde objecten die menigeen nieuwsgierig maakt, is 
de zogenoemde dodekaëder. Dit metalen voorwerp, met de grootte van 
een golfbal of kleine tennisbal, is wat men een zogenoemd ‘platonisch 
lichaam’ noemt: een regelmatig veelvlak met - zoals in dit geval de naam 
aangeeft-twaalf gelijke vlakken   
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Deze twaalf vlakken zijn pentagonaal (vijfhoekig). Het object heeft (12 x 5) : 
2 = 30 ribben en (12 x 5) : 3 = 20 hoekpunten. Op de hoekpunten bevinden 
zich bolletjes. Verder bevindt zich in elk van de vlakken een opening; de 
openingen verschillen in diameter. 
Verspreid over Europa zijn tot heden in totaal 93 dodekaëders gevonden, 
één daarvan dus ook in Tongeren. De grote vraag is natuurlijk waardoor 
het ding gebruikt werd. Daarover wordt door de wetenschap breed 
gespeculeerd. Ik heb in de loop van de tijd de meest waanzinnige 
verklaringen gevonden, sommige wat minder absurd en fantasievol, enkele 
niet geheel ongeloofwaardig. Leuk was in elk geval de opmerking van een 
bezoeker die meende dat je het kon gebruiken om de hoeveelheid 
benodigde spaghetti te bepalen…. Ik heb de neiging het meeste 
vertrouwen te stellen in de mening van enkele deskundigen die het houden 
op een astronomisch meetinstrument voor het bepalen van het beste 
tijdstip om het wintergraan in te zaaien. 
Het bovenstaande is natuurlijk niet meer dan een impressie van wat je te 
wachten staat bij een bezoek aan Tongeren. Duidelijk mag zijn dat ik het 
aan iedereen kan aanbevelen. 
 

Vindplaats Bijsterhuizen  
Nelly Goebertus 
 
Van de grote opgravingslocatie aan de Celsiusweg, terrein Bijsterhuizen, 
zal binnenkort niets meer te zien zijn. Nieuwe bedrijven zullen zich er 
vestigen, vrachtwagens zullen er hun ladingen komen afleveren of ophalen.  
De eerste bedrijfshal staat al in de steigers. Wat eens landelijk gebied was, 
wordt bedrijventerrein. Zover is het echter nog niet. Het gebied stond 
aangegeven op de archeologische verwachtingskaart. Voordat er iets 
gebouwd mag worden, wordt in dat geval eerst archeologisch onderzoek 
gedaan. De opgraving zou zich vooral richten op de IJzertijd. Op 15 juli 
2011 is het zover, de eerste spade gaat de grond in, 4 maanden later is de 
klus geklaard en ligt het terrein te wachten op bedrijvigheid van heel 
andere aard. De gemeenten Nijmegen en Wijchen waren de 
opdrachtgevers voor dit grootschalige onderzoek dat door Archeologisch 
Bureau Hazenberg (bekend van bijv. het Merovingisch grafveld) werd 
uitgevoerd. De duizenden vondsten zullen eerst zorgvuldig onderzocht 
moeten worden voor er definitieve conclusies kunnen worden getrokken en 
daar zal veel tijd in gaan zitten. Over twee jaar weten we misschien meer. 
Vanaf het begin is er bij dit onderzoek veel aandacht besteed aan 
communicatie en openheid. Via de eigen website konden bezoekers het 
hele proces van het begin tot het eind meemaken en af en toe op eigen 
risico een duik in de diepte nemen. De wethouders van Nijmegen en 
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Wijchen werden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Er was een 
uitkijkpost, een oude schuur werd ingericht voor een kleine expositie met 
informatie en bijzondere vondsten, regelmatig waren er open dagen met 
demonstraties van de leefwijze in verschillende perioden; ijzer smeden als 
in de IJzertijd, vuursteen bewerken als in de steentijd, terwijl flarden muziek 
van muziekinstrumenten uit lang vervlogen tijden over Bijsterhuizen 
uitwaaierden, kinderen mochten zelf graven. En dan waren er de 
rondleidingen over het opgravingsterrein voor individuele bezoekers en 
groepen scholieren. In de schuur was ruimte gevonden voor opslag van 
vondsten en een eerste rubricering of beoordeling. 
De laatste rondleiding was op 4 november.  Monigue Deege, specialiste op 
het gebied van  communicatie en archeologie, en speciaal aangetrokken 
voor de communicatie, net klaar met een rondleiding van een schoolklas, 
had voor deze laatste rondleiding slechts twee aandachtige toehoorders. 
We vernamen dat het terrein, hoewel dat tegenwoordig bijna niet meer te 
herkennen is, nog steeds een hoogteverschil vertoont. Het hoogste deel, 
langs de Celciusstraat, hoort bij de grote Wijchense donk. Daar moeten we 
bewoningssporen zoeken, de aflopende helling was voor het vee en aan de 
voet werd water geput, afval gedeponeerd. Er zijn een aantal opmerkelijke 
vondsten gedaan; zo lag er een huisplattegrond van 40 meter lengte. Ooit  
een dubbele boerderij? Nader onderzoek is nodig. Net zoals voor de twee 
lange rijen, dicht op elkaar liggende vlekken met een tussenruimte van wel 
14 meter, hekken of droogrekken voor bijv. netten? Het is niet duidelijk. We 
konden ook een kijkje nemen achter het gordijn in de schuur. Daar lagen 
plastic zakken vol kleine vondsten en grondmonsters, er stonden rekken 
om gewassen vondsten te drogen, een grote zeef om kleine vondsten uit te 
zeven. Er werd hard en bijzonder nauwkeurig gewerkt, want iedere schep 
zand, elke vondst hoe klein ook, blijft steeds gekoppeld aan het nummer 
dat de vondst op de plaats waar deze werd aangetroffen krijgt en bij het 
hele onderzoek met het object mee gaat. Het wordt ter plaatse 
gefotografeerd en in het computersysteem ingevoerd. Dit bespaart veel 
reken-  en tekenwerk. Een tot de verbeelding sprekende vondst was een 
stapel houten planken, zorgvuldig verpakt in plastic om het hout vochtig te 
houden en te voorkomen dat het uit elkaar valt. In de Romeinse tijd 
vormden deze planken misschien wel de wand van een waterput. Vondsten 
uit verschillende tijden kwamen aan het licht, van scherven van Romeins 
aardewerk tot een pijlpunt van vuursteen. De opgraving Bijsterhuizen is 
afgerond, maar het verhaal van de bewoning door de eeuwen heen moet 
nog geschreven worden. Aan de wethouders Hannie Kunst van de 
gemeente Nijmegen en Marcel Thijsen van de gemeente Wijchen de eer 
om op 15 november de archeologische opgraving in Bijsterhuizen officieel 
af te ronden met de symbolische handeling van het leegruimen van de 
vitrines van de expositie in de schuur. Tijdens de opgraving in Bijsterhuizen 
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kwamen elke dag bezoekers langs om de mini-tentoonstelling te bezoeken 
en de archeologen vanaf de uitkijkpost aan het werk te zien. De vondsten 
en sporen worden nader onderzocht, met elkaar en met andere 
vindplaatsen vergeleken. Ze vonden sporen uit de steentijd, bronstijd, 
ijzertijd en Romeinse tijd. Op basis van het vooronderzoek werd verwacht, 
sporen van de overgangsfase van de jonge steentijd naar de bronstijd aan 
te treffen. Helaas vond men weinig uit deze periode. Wel  werden 
huisplattegronden uit de midden-bronstijd en van huizen en schuurtjes (z.g 
spiekers) uit de ijzertijd blootgelegd. Onderzoek is zeker nodig om uit te 
zoeken of de ijzertijdsporen in Bijsterhuizen in verband staan met eerdere 
opgravingen in de regio, zoals de man van Lent en het Wagengraf in 
Wijchen. Het zal veel meer kennis over de verschillende periodes en over 
de regio opleveren. Dan weten we meer over hoe de mensen in de 
prehistorie hier leefden en het landschap gebruikten en kan het verhaal van 
de bewoning door de eeuwen heen pas geschreven worden. Niet bijster 
spectaculair maar wel zeer bijzonder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuit “De Tuun”                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijsterhuizen tijdens de overgang van de steentijd naar de bronstijd 
Tekening Mikko Kriek.      
Met dank aan Archeologisch bureau Hazenberg 
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Piet van Steekelenburg 
 
 Terugblik op het afgelopen seizoen en 
‘van vlas naar linnen en olie’ tot besluit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
die in de 2

e
 helft van september in het MKW   

 
 
 
 
Voor ‘Nieuwsbrieven’ van dit jaar heeft De Tuun aandacht besteed aan 
(groente)gewassen, behorend tot de door ons op  historische - en/of 
culturele ‘gronden’ gekozen plantensoorten. Nu het gaat om de laatste 
‘brief’ van dit jaar, willen we het  gewas volgen van zaad tot mogelijk twee 
eindproducten. In dat licht behandelen we het landbouwgewas vlas. Een 
oud volksrijmpje zegt er het volgende over: 
 
‘Toen ik jong was en schoon, droeg ik een blauwe kroon.Toen ik werd oud, stijf 
en voos, werd ik geslagen, vals en boos. Dan werd ik gedragen door hogen en 
lagen, door knechten en graven, door laffen en braven. Toen men mij die eer 
onwaardig vond, toen hielp ik helen menige wond’ 
 
Hoeveel eeuwen al vlas wordt geteeld als textielgrondstof is moeilijk te 
schatten. De geschiedenis leert ons overigens, dat men zich al  in het oude 
Egypte met deze teelt bezig hield. Het linnen, dat uit vlas wordt verkregen, 
was in vroeger jaren al een belangrijke en algemeen gebruikte textielstof, 
die haar deugdelijkheid door de jaren heen heeft bewezen.  
 
Citeren we ‘AgriHolland’ dan concentreert de vlasteelt zich op dit moment 
o.a. in enkele landen van de Europese Unie en wel in het noorden van 
Frankrijk, België en het zuidwesten van Nederland. Het areaal vlas in 

 

De Tuungroep ziet terug op een jaar met 
de steeds wisselende ‘beelden’, bepaald 
door de jaargetijden. Een koud voorjaar 
bracht de plantengroei wat moeizaam op 
gang met vervolgens een groeizame zomer 
en een zonovergoten najaar met gunstige 
oogstomstandigheden. De twee ‘open 
(mid)dagen’  werden goed bezocht. 
Gedurende het bijna voorbije jaar waren 
we ook als Tuun, onder aanvoering van 
Annelies van Dongen, betrokken bij het 
voorbereiden van de landbouwexpositie 
‘En de boer, hij ploegde voort’, die in de 
2

e
 helft van september in het MKW werd 

geopend. Hulde aan de initiatiefgroep 
onder leiding van Wim Kattenberg voor de 
kwaliteit van de expositie. 
 

Linum usitatissimum, Otto Wilhelm 
Thomé 1872 
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Nederland was in 2010 circa 2000 hectare. Vlas (in het latijn ‘Linum 
usitatissimum’) is een akkerbouwgewas, dat het goed doet op kleigronden 
en mede daarom verbouwd wordt in  Groningen, Haarlemmermeer, de 
N.W.-hoek van Brabant, Zuid-Holland  en de Zuiderzeepolders. Men 
onderscheidt vezelvlas en olievlas en het neemt daarom ten opzichte van 
andere landbouwgewassen een enigszins aparte plaats in omdat zowel de 
stengel als het zaad (lijnzaad) voor de teler van waarde is. Bij gewassen 
als tarwe, haver e.d. heeft b.v. alleen de stengel als stro nog enige waarde. 
 
Uitgezaaid in maart is er de pluktijd in juli. Vlas wordt dus niet gemaaid 
maar ‘getrokken’; handmatig of machinaal. Als eerste onderdeel van 
bewerking noemen we het ‘repelen’. Bij het repelen wordt het vlas van de 
zaadbollen ontdaan, wat geschiedt door middel van een repelmachine. 
Deze machine kamt a.h.w. de bollen van de stengels. We krijgen dan 
gerepeld strovlas (de stengels), zaadbollen en bolraap (afval stengel). Het 
laatstgenoemde product vindt als vulmateriaal zijn bestemming in de 
meubelindustrie. De zaadbollen worden machinaal ‘gebroken’, waarbij 
zaad en kaf worden gescheiden. Het (lijn)zaad kan het volgend voorjaar als 
zaaigoed worden gebruikt, terwijl kwalitatief minder goede partijen worden 
geleverd aan olieslagerijen. Tenslotte doet het kaf nog dienst als 
veevoeder. Vervolgen we het proces van vlasvezel naar linnen dan wordt 
het gerepelde vlas ‘geroot’, wat op verschillende wijzen kan verlopen. Men 
bedient zich tegenwoordig het meest van de warmwaterroterij in betonnen 
bakken. Nadat het vlas in de rootbakken is gedaan, worden deze bakken 
gevuld met water, dat op een bepaalde temperatuur wordt gehouden. 
Gedurende de circa 4 dagen, dat het vlas zich in de rootbakken bevindt, 
voltrekt zich een bacteriologisch ontbindingsproces, waardoor  de vlasvezel 
zich losmaakt van de verhouten stengel. In sommige streken wordt het 
gewas nog gedauwroot. Het wordt dan na het repelen op het land 
uitgespreid en men laat de dauw het rootwerk doen. Na het drogen van het 
gerote vlas, volgt de laatste bewerking nl. het zwingelen. Hiervoor maakt 
men gebruik van een zwingelturbine, die de houtige delen verwijdert, zodat 
het eindproduct, het vlaslint, overblijft. Vervolgens wordt het vlaslint in 
balen verpakt, waarna het gereed is voor aflevering aan de vlasspinnerij. 
Tenslotte wordt het vlaslint door de spinnerijen gesponnen tot linnengarens 
en in weverijen geweven tot allerlei linnen eindproducten. Het op 
onderdelen soms ingewikkelde proces leidt dan toch uiteindelijk tot een 
edele textielstof, die door geen andere vezelstof wordt geëvenaard. Mooier 
dan met laatstgenoemde opmerking kan deze bijdrage aan de 
decembernieuwsbrief  2011 niet worden afgesloten.  
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Een prachtige tuin in Ierland: 
Fred van Heuven 
  
In de nieuwsbrief van september 2010 vertelde ik u een verhaal over een 
tuin in het noorden van Schotland. Omdat deze niet echt in een populair 
vakantie gebied ligt, vertel ik u over een andere bijzondere tuin.  
Deze ligt in het meest groene land van Europa, namelijk op een eiland 
behorende bij Ierland. Een zeer aan te raden vakantieland. Als u daar op 
vakantie bent, zou u deze bijzondere tuin zeker moeten gaan bezoeken.   
Vanuit de haven van Glengariff ( Zuidwest Ierland ) vaart een boot naar 
Ilnacullin Garinish Island. Het bootreisje er naar toe is al een belevenis. U 
vaart langs honderden zeehonden die er zo te zien een goed leven 
hebben. 
Dit kleine eiland, 15 hectares groot, ligt in de beschermde Bantry Bay en er 
heerst, door de invloed van de warme golfstroom, een subtropisch klimaat. 
Het eiland is eigenlijk één grote tuin, aangelegd in de jaren 1920 en later. 
De eigenaar van het eiland Annan Bryce is er mee begonnen. Hij heeft zich 
daarbij laten adviseren en inspireren door de Engelse tuinarchitect en 
tuinontwerper Harold Peto. Hij was een grote liefhebber van de Italiaanse 
tuin. Planten, bomen, bloemen en vijvers vormen één geheel met beelden 
en ‘ bouwsels’ uit een antiek ( Romeins of Italiaans ) verleden. 
Annan Bryce was oorspronkelijk van plan een landhuis en een tuin op het 
eiland aan te leggen. Maar zoals veel tuinfanaten is hij begonnen met de 
aanleg van de tuin. Het landhuis schoot er bij in. Of er geen geld meer was 
of geen plek, is niet bekend, maar er kwam enkel een kleine cottage. 
Er staan de bekende bloemen als vlijtig liesje, lelies, tulpen, hyacinten en 
amaryllis maar ook de mooiste azalea's en ook een van de  bekendste 
rododendrons: De Nova Zembla. En natuurlijk heel veel soorten rozen: 
bodembedekkende, grootbloemige, haag-, klim-, snij- , terras- , tros- en 
stamrozen. Campanula's, dahlia's en heel veel soorten achillea's en asters. 
Deze zien er in de maanden mei en juni op het allermooist uit. Terwijl de 
vele soorten kruidenplanten zoals b.v. de munt, akelei, slangekruid en 
andere vaste planten er juist in juli en augustus domineren. En uiteraard 
veel klimplanten zoals de clematis, vuurdoorn en de kamperfoelie . 
Allerlei soorten heesters: waaronder bergthee, toverhazelaar, heidebrem 
en hertshooi en natuurlijk diverse hortensia's. Haagplanten zoals ceders en 
Japanse cipressen, maar ook bamboes als struisriet en Chinees riet. 
En dan de varens. Die doen het daar uitstekend, De bekendste soorten zijn 
regenboog- en tongvarens. Op het zonnigste deel van het eiland staan 
yucca's en bonsai plantjes. Tussen de rotsen, die voor een deel onder 
water staan bij vloed, vind je korstmossen in vele kleuren. Lopend over de 
paden in deze tuin ziet u aan beide kanten alleen maar bloemen, heesters 
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en bomen. Vanaf de grond tot ver boven ooghoogte kunt u genieten van 
een wonderlijk pallet aan kleuren. Het is een grote kleurenpracht en het 
eiland is een plaats van paradijselijke schoonheid en rust. Er staat een 
enkele grote beukenboom zeer dominant te zijn. Zij dulden geen andere 
bomen onder zich. Deze krijgen figuurlijk gesproken een beuk! Maar dat zie 
je ook in onze bossen. 
In sommige delen van deze tuin is de stijl geheel Italiaans. Prachtige kleine 
gebouwen met galerijen kijken uit op vijvers die geheel in dezelfde trant zijn 
aangelegd. In het zuidelijke deel van de tuin is de Martello Tower gebouwd. 
Een soort uitkijkpost. Hier heb je een prachtig uitzicht op de baai en het 
vaste land. 
Annan Bryce overleed in het jaar 1923 maar zijn vrouw Violet is met de 
aanleg doorgegaan. Haar zoon Rowland nam het in 1932 van haar over en 
heeft het in 1953 geschonken aan de bewoners van Ierland. De commissie 
Publieke Werken in Ierland voert nu het beheer. 
De tuin is te bezoeken van 1 maart t/m 31 oktober. Droog weer moet je 
treffen, want er valt gemiddeld 1850 mm regen per jaar met uitschieters tot 
2450 mm per jaar. Maar ja, Ierland is niet alleen het meest groene land van 
Europa, maar ook het land met de meeste regen en regenbogen. 
  

 
Sprokkels : 
 
NIJMEGEN – Bij opgravingen in  het Waalspronggebied van Nijmegen 
hebben archeologen van de gemeente Nijmegen prehistorische 
voetstappen gevonden van een volwassene en een kind. De voetstappen 
zijn ontdekt in de kleiige oeverzone van een geul die daar vroeger is 
geweest. Archeologen denken dat de volwassene en het kind daar tussen 
2500 en 1000 voor Christus hebben gelopen. Mogelijk droeg de 
volwassene een soort schoeisel, het kind was op blote voeten. In de buurt 
van de voetstappen zijn tevens veel hoefafdrukken gevonden, 
waarschijnlijk van dieren die in de geul gingen drinken. Door het kleigebied 
liepen in het verre verleden allerlei geulen, die in de jonge steentijd en de 
bronstijd zijn dichtgeslibd. Nu er bouwactiviteiten plaatsvinden, komen de 
contouren weer aan de oppervlakte. Het gebeurt zeer zelden dat zulke 
oude voetsporen worden gevonden. Van de stappen zijn gipsafdrukken 
gemaakt om ze te bestuderen. De vindplaats is weer afgedekt. 
NOS 11-8-2011 
 
BATENBURG - In Batenburg zijn zowel de nieuwe haven als het kunstwerk 
van de Belgische kunstenaar, Marc de Roover officieel in gebruik 
genomen. Het nieuw onderkomen van watersportvereniging 't Haventje 
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moest er komen, omdat de boten op hun oude stek in de weg lagen bij het 
uitgraven van een oude maasarm. Het kunstwerk de Boombeelden van De 
Roover is een ode aan de bakenbomen die sinds de jaren dertig van de 
vorige eeuw om de 110 meter op de oevers van de Maas stonden. Aan die 
populieren konden schippers precies zien waar het zomerbed van de Maas 
liep. Met de moderne navigatietechnieken zijn de populieren overbodig. De 
Roover kwam zelf naar Batenburg om het kunstwerk te onthullen. 
De Gelderlander 03-09-2011 
 
NIJMEGEN-NOORD – In Lentseveld zijn archeologen van de gemeente 
Nijmegen gestuit op een tot nu toe onbekend grafveld uit de Merovingische 
tijd. Het grafveld is een van de weinige vroege grafvelden uit Nederland. 
Het dateert uit de periode 450-575. Het recent ontdekte grafveld is het 
tweede Merovingisch grafveld dat gevonden is in Lent. Het is bijzonder dat 
in een dorp twee geheel verschillende grafvelden uit die tijd op korte 
afstand (600 meter) van elkaar worden aangetroffen. In het grafveld dat nu 
is aangetroffen zijn circa 18 skeletten aangetroffen, waarbij de dode op de 
rug is begraven en in een houten kist in de grafkuil is geplaatst. Er is 
sprake van zowel begraven als cremeren en er is een grote, eigenlijk 
ongebruikelijke, variatie in de grafvormen (grafkamers) en grafgiften. De 
Merovingische graven bevatten onder meer kledingaccessoires zoals 
versierde mantelspelden, riembeslagen, maar ook wapenuitrusting en 
aardewerk), glazen drinkbekers, kralen. www.nijmegenleeft.nl 13-10-2011 
 
LIMBURG - Archeologen hebben bij het Limburgse dorpje Sint Geertruid, 
gemeente Eijsden, werktuigen van Neanderthalers gevonden. De vondst is 
vermoedelijk tussen de 70.000 en 100.000 jaar oud. De Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed noemt de vondst spectaculair en verwacht in de 
omgeving nog meer sporen uit deze periode, het midden-paleoliticum, te 
vinden. De vondst is bijzonder omdat de werktuigen zijn gevonden op de 
plaats waar ze zijn achtergelaten. De enige andere plek in Nederland waar 
eerder sporen van Neanderthalers werden aangetroffen, was in de 
Belvédèregroeve in Maastricht. Volgens de Rijksdienst is Sint Geertruid de 
rijkste plaats in Nederland aan vondsten uit het midden-paleoliticum. De 
onderzoekers zijn in staat met deze vondst  de bewoning van de 
Neanderthalers te dateren. 
De Volkskrant 17-10-2011 
 
ARNHEM - De Stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen 
brengt beelden in veiligheid ter voorkoming van diefstal. De buste van 
baron Van Heemstra en twee andere kunstwerken op landgoed Warnsborn 
in Arnhem staan voorlopig in de opslag. Aanleiding voor de maatregel is de 
aanhoudende stroom van diefstallen van beelden. Onder meer in Arnhem, 
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Oosterbeek en Nijmegen zijn beelden gestolen. Een deel van de dieven 
hoopt kunst voor veel geld door te kunnen verkopen. Een andere groep 
heeft het gemunt op brons en andere waardevolle metalen. Bij het 
Geldersch Landschap nemen ze maatregelen bij nadering van het donkere 
jaargetijde. 
De Gelderlander 26-10-2011 
 
 

Musea 
 
Valkhof Museum 
Kelfkensbos 59, Nijmegen 
High Tech Romeinen -  t/m  4 maart  2012 
De Romeinen bedachten veel technische 'snufjes'. Ze beschikten over 
vloerverwarming, brandweerspuiten, waterleidingen en zelfs beton. 
Museum Het Valkhof laat de technische kennis van de Romeinen zien. 
Leuk voor kinderen, want ze mogen overal aan zitten, maar ook leuk voor 
ouders en grootouders. Kinderen kunnen bouwen, seinen met vlaggen, 
rekenen met een Romeinse rekenmachine en nog veel meer. Dankzij 
beton konden de Romeinen grote gebouwen bouwen. De expositie zal na 
Nijmegen te zien zijn in Bonn. 
 
Verzetsmuseum 
Plantage Kerklaan 61, Amsterdam 
Elke dag een draadje... Borduren in gevangenschap 1940-1945 - t/m 11 
mei 2012. 
De expositie is gewijd aan borduurwerk, gemaakt door vrouwen in 
gevangenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze hielden zich op de 
been door hun ervaringen te verwerken in hun borduurwerk. In de 
Nederlandse gevangenissen hadden vrouwen vaak veel tijd om buiten het 
zicht van de bewaarders te borduren. Via het wasgoed, door familieleden 
gedaan, werd van alles de gevangenis in- en uitgesmokkeld. In de 
interneringskampen in Nederlands-Indië werd eveneens massaal 
geborduurd. Achter ieder borduurwerk schuilt een aangrijpend verhaal. Het  
Verzetsmuseum Amsterdam brengt deze nu naar buiten. 
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Gallo-Romeins Museum  
Kielenstraat 15, Tongeren, België 
Sagalassos, city of dreams -  tot 17 juni 2012 
Het museum presenteert de tentoonstelling: ‘Sagalassos, city of dreams’. 
Spectaculair is een megaprojectie van een monumentale antieke stad 
(hoog in het Turkse Taurusgebergte), met indrukwekkende beelden van 
een bijna buitenaardse (opgravings)site. Schitterend verbeeld is de 
‘successtory’ van deze stad, in een decor van prachtig uitgekapte 
sculpturen van keizers en goden. Topstuk is het campagnebeeld van de 
tentoonstelling: het hoofd van een marmeren standbeeld van keizer 
Hadrianus,  een van de mooiste portretten van de heerser. Kinderen 
kunnen deze expositie verkennen samen met Pegasus, het vliegende 
paard. 
     
 
Drents Museum  
Brink 1, Assen 
De gouden eeuw van China – t/m 15 april 2012 
Historici zien de Tang-dynastie als een hoogtepunt in de Chinese 
beschaving: de Gouden Eeuw van China in de 7e tot en met de 9e eeuw. 
Dankzij de handel van de zijderoute ontstond een open samenleving met 
grote rijkdom en tolerantie. Chang’an (het huidige Xi’an) vormde het hart 
van het keizerrijk, de eerste stad in het oosten van waaruit de Zijderoute 
over het land liep als een levensader van cultuur, religie en handelswaar. 
Circa honderdvijftig voorwerpen van onder andere aardewerk, zilver, goud, 
glas en steen tonen het vakmanschap van de Gouden Eeuw van China. Er 
zijn uitzonderlijke terracottabeelden van mensen en dieren, geglazuurd in 
prachtige kleuren, en wandschilderingen.  
 
Thermenmuseum 
Coriovallumstraat 9, Heerlen, 
Er was eens een Romeinse weg... -  t/m 1 april 2012 
Een bezienswaardige expositie over reizen in de Romeinse tijd. Het 
Thermenmuseum produceerde samen met het Romeins-archeologisch 
museum in Bavay deze bijzondere tentoonstelling. In Bavay zijn de resten 
te bewonderen van het Romeinse forum van de stad Bagacum, hoofdstad 
van de Gallische stam de Nervii. In de tentoonstelling zijn voorwerpen te 
zien van 19 musea, afkomstig uit vijf Europese landen. Topstukken uit 
bijvoorbeeld Xanten, Trier, Parijs en Keulen zijn voor deze tentoonstelling 
tijdelijk in Heerlen. 
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Museum Jan Cunen 
Molenstraat 65, Oss 
Goed getroffen, Meesterwerken van de Haagse School  22 jan./ 25 mei 
 
Zee, strand, duinen, vissers, polders en molens en het weidse Hollandse 
landschap onder grootse wolkenluchten. Dat waren de belangrijkste 
onderwerpen van de schilders van de Haagse School. De tentoonstelling 
toont onder meer schepen voor de kust van Scheveningen van Hendrik 
Willem Mesdag, olieverfschetsen gemaakt in de vrije natuur van Willem 
Roelofs, landschappen van Jan Hendrik Weissenbruch, stadsgezichten van 
Jacob Maris en weidelandschappen van Willem Maris . 
Naast het landschap werd ook het leven van de arme vissersbevolking 
vastgelegd. Deze kant van de Haagse School wordt vertegenwoordigd 
door interieurstukken van Jozef Israëls en meisjes op het duin van Bernard 
Johannes Blommers. De eerste indruk werd steeds belangrijker en ‘goed 
getroffen’ werd het grootste compliment dat een kunstenaar kon krijgen 
 
Paleis Het Loo Nationaal Museum 
Koninklijk Park 1, Apeldoorn 
Kerst op Het Loo – t/m 8/1/2012 
In Paleis Het Loo is de presentatie ‘Kerst op Het Loo’ te zien. Met gedekte 
tafels, kerstbomen en groenversiering krijgen bezoekers een indruk van 
300 jaar kerstfeest bij de Oranjes. Er staan kerstbomen opgesteld. De 
‘Victoriaanse’ kerstboom in de kamer van koning Willem II en de boom van 
prins Hendrik hangt vol met natuurlijke materialen. De kerstballen en 
slingers van koningin Wilhelmina zijn bewaard gebleven en sieren een 
kleine dennenboom, die zij zelf kon optuigen. Daarnaast zijn de 
paleisvertrekken versierd met guirlandes, dennengroen en vele geurende 
planten, afkomstig uit de kassen en Oranjerie van Paleis Het Loo. Op het 
voorplein doet een metershoge kerstboom dienst als blikvanger. Ook zijn er 
in verschillende vertrekken tafels feestelijk gedekt.  
In de Westvleugel van het paleis zijn twee tijdelijke tentoonstellingen te 
zien: ‘Oranje Boven!’, met vele honderden souvenirs die herinneren aan 
gebeurtenissen rond het Huis van Oranje, en de expositie "Uit de kunst!", 
met topstukken uit 100 jaar Nederlandse kunsthandel.  
 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in maart 2012, kopij inleveren voor 15 
februari  2012 
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Museum Kasteel Wijchen  Kasteellaan 9  Wijchen 

Postbus 189  6600 AD   tel. 024 6424744 

contact@museumwijchen.nl  www.museumwijchen.nl 

open wo. t/m zon. 13.00 tot 17.00 uur   en op afspraak 
 

 
 

Antoinette Briët, Couple  Brons, 
Hoogte 22 cm 
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