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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: 
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: 
Marc Regenboog (fotobewerking), 
Sjef Daverveld,  Piet van 
Steekelenburg, Nelly Goebertus en 
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: 
Ruïne St. Walrick 
 
Bij de achterplaat: 
Gezicht op een boerenerf, olieverf op 
hout, Hent Jansen 2000   
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Redactioneel: 
Nelly Goebertus 

 
Nederland is dit jaar tweehonderd jaar een koninkrijk en heeft sinds 1814 
een grondwet. In 1813 werd een nieuwe staat geboren. Dit verdient een 
passende herdenking. Op de laatste dag van november landde de prins 
van Oranje bij Scheveningen en net zoals het 200 jaar geleden gebeurde, 
is dit op 30 november 2013 herhaald en herdacht, met dit verschil dat een 
acteur de rol van de prins van Oranje op zich had genomen. Toen werd de 
prins tot monarch uitgeroepen, eerder dit jaar konden we de vierde koning 
inhuldigen, geen koning Willem IV maar wel een nieuwe koning. Zijn drie 
voorgangers kregen een uitgebreide biografie, die veel onbekende feiten 
heeft opgeleverd, zoals het feit dat een van Andringa de Kempenaer een 
belangrijke rol speelde bij de grondwetswijziging van 1848, waardoor het 
koninkrijk tot een moderne parlementaire democratie kon uitgroeien. De 
feestelijkheden rond ‘200 jaar koninkrijk’ zullen nog een tijd doorgaan. Ook 
ons museum is gewoon doorgegaan het afgelopen jaar, maar de koers is 
bijgestuurd. Er zijn dit jaar voor het eerst twee exposities per jaar, 
exposities die bovendien dichter bij de mens staan. ‘Ons Kasteel’ en ‘Het 
Water komt’ waren de eerste tekenen van die nieuwe koers. Deze 
Nieuwsbrief wil daar op aansluiten. De mensen in Wijchen uit heden en 
verleden laten we in deze Nieuwsbrief zelf aan het woord. Lees Dossier 
Wijchen er op na. Het is puur toeval dat één van die verhalen goed aansluit 
bij de nieuwe expositie over onze dagelijkse kost, die eind februari van start 
gaat. Aan de voorbereiding wordt hard gewerkt en u kunt er aan meedoen 
(zie oproep). Menigeen zal zich de varkensslacht in november, 
slachtmaand, nog goed kunnen herinneren. Dit gebeurde nog tot ver in de 
jaren vijftig. Voor anderen zal deze jaarlijks terugkerende gebeurtenis 
volkomen vreemd zijn omdat het simpelweg ook in Wijchen niet meer 
gewoon is om een varken te houden in de schuur en dat beest in november 
te laten slachten. De tijden zijn veranderd en slachten thuis kan niet meer. 
Bovendien is de bevolkingssamenstelling  van Wijchen anders dan in de 
jaren vijftig en past het niet meer in ons levenspatroon. Voorverpakte 
stooflapjes halen we tegenwoordig bij de supermarkt. Verse asperges of 
biologisch geteelde producten willen we nog wel eens direct bij de boer 
gaan halen, maar door de bank genomen vallen we voor onze dagelijkse 
kost terug op het aanbod van de supermarkten, die vooral met kerst 
uitpakken met de meest exquise delicatessen voor het kerstdiner. Dat was 
in het verleden wel anders. De warme maaltijd was misschien iets 
uitgebreider dan anders en dat was het wel. Het uitgebreide vijf- of 
zesgangen diner is echt iets van de laatste decennia en heeft alles te 
maken met de toegenomen welvaart en de inspanningen van het 
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grootwinkelbedrijf om al deze hapjes en ander begerenswaardigs  onder de 
aandacht van de klant te brengen. En dat is heel goed gelukt. Vandaag de 
dag maken we kerstreizen, versturen kerstkaarten, bereiden we 
kerstdiners. Er is kerstbrood, kerstpostzegels en er is natuurlijk kerstweer, 
liefst met een romantisch laagje sneeuw. We maken er met z’n allen 
gezellige kerstdagen van, met de Nieuwsbrief natuurlijk. Let vooral op de 
achterkant. Daar vind u een afbeelding van een schilderij dat op het eerste 
gezicht een 17e eeuws tafereel weergeeft. Schijn bedriegt, want het is 
gemaakt in het jaar 2000 door Hent Jansen, die niet alleen een bekend 
amateurarcheoloog was, maar ook van schilderen zijn hobby had gemaakt. 
Lees meer in Dossier Wijchen. Sjef Daverveld heeft naar alle 
waarschijnlijkheid het raadsel rond een ingemetselde steen op de 
binnenplaats van ons kasteel opgelost. Piet van Steekelenburg neemt ons 
mee naar een bijzonder natuurgebied. De Tuun is nu voor het publiek 
gesloten, maar de producten, zoals de geliefde kweeperengelei zijn weer 
verkrijgbaar in de museumwinkel.  Kijk ook even op zolder of in de keuken, 
misschien komt u iets tegen dat past bij de komende expositie ‘Dagelijkse 
Kost’. Als u voorwerpen als bruikleen ter beschikking wilt stellen, is dat zeer 
welkom. Ook een recept voor een typische streekgerecht, dat bijvoorbeeld 
is uitgegroeid tot een echte familietraditie, is welkom. Kijk bij ‘Oproep’ voor 
meer informatie. Aleid Kamerman, vriend van het eerste uur, werd 
koninklijk onderscheiden en dat is een felicitatie waard. Wij wensen, 
namens de redactie en het bestuur van de Vrienden Museum Kasteel 
Stichting Frans Bloemen, al onze lezers en begunstigers een voorspoedig 
2014 in goede gezondheid. Voor nu: veel leesplezier met deze Nieuwsbrief 
en als laatste maar niet als minste, onze dank voor uw steun en 
belangstelling.  
 
Prikbord: 
 
Gelderse museumdag 
Zaterdag 19 oktober jl. was weer de jaarlijkse Gelderse Museumdag en het 
was een groot succes! Er waren 243 bezoekers, waaronder ook veel 
kinderen. Vorig jaar hadden zich 373 bezoekers gemeld, maar toen was de 
entree gratis, dit jaar betaalden de bezoekers €1. Het thema was ‘ Er was 
eens…’ Don Emmanuel kon rekenen op veel aandachtige toehoorders, de 
voorleessessies werden druk bezocht en de kasteeltoren trok veel 
bezoekers. Al met al een geslaagde dag! 
 
Lift 
Er is een lift geplaatst in het museum, zodat ook rolstoelgebruikers toegang 
krijgen tot de vide. Om ruimte te maken voor de lift moest een deel van het 
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landschapselement verwijderd worden. Het overblijvende deel van het 
landschapselement zal verdwijnen met het afbreken van de tentoonstelling 
‘Het Water komt’. 
 
Symposium 
11 november was de dag van het symposium bij de huidige tentoonstelling 
‘Het water komt’.  Er waren drie sprekers en jammer genoeg niet erg veel 
belangstellenden. De bijdragen waren stuk voor stuk zeer de moeite waard. 
De onderwerpen die aan bod kwamen waren achtereenvolgens ‘Bemaling’ 
door Jan Reijnen namens het stoomgemaal de Tuut. Hij hield een boeiend 
betoog over bedijking en bemaling. Albert de Graaf van het waterschap Tiel 
over ‘Hedendaagse waterbeheersing en educatie’ benadrukte het belang 
van de acceptatie van dijkbeveiliging als een constante factor.  Eef van 
Hout, bracht vele bijzonderheden over ‘De overstroming ‘25/’26, 
ondersteund met foto’s en scans van dagbladen uit die tijd. Drie 
onderwerpen die stuk voor stuk veel nieuwe feiten opleverden en genoeg 
stof voor een geanimeerde discussie. 
 
 
Koninklijke onderscheiding voor Aleid Kamerman  
Zaterdag 16 november is Aleid Kamerman, door locoburgemeester Thijsen 
onderscheiden in de orde van Oranje Nassau. Aleid is als vrijwilligerster 
betrokken bij het Streekhistorisch Museum Tweestromenland in Beneden-
Leeuwen, het documentatiecentrum van de historische vereniging 
Tweestromenland, het MKW, het kunst- en cultuurprogramma van 
basisscholen, lid van de werkgroep Corpus en vanaf het eerste uur lid van 
de ‘Vrienden Museum Kasteel Stichting Frans Bloemen’. Uiteraard 
feliciteren wij Aleid van harte met deze welverdiende onderscheiding!  
 
Logo 
De plannen voor een nieuwe huisstijl en bijbehorend museumlogo zijn in 
een vergevorderd stadium. De ‘testcommissie’ bestaande uit staf, bestuur 
en coördinatoren hebben de laatste versies beoordeeld. Het nieuwe logo 
en de huisstijl zullen naar verwachting nog dit jaar gepresenteerd worden. 
 
Monumentenprijs 2013  
Het comité Open monumentendag van de gemeente Wijchen heeft de 
Monumentenprijs 2013 gewonnen voor het werk van de afgelopen jaren. 
Hieraan is een bedrag van € 750,- verbonden, bestemd voor de 
werkzaamheden voor komend jaar. Het MKW deelt een beetje mee in dit 
bedankje door de samenwerking met het comité Open monumentendag. 
Het bedrag zal komend jaar ten goede aan de gezamenlijke organisatie 
van de monumentendag.  
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Oproep voor de  tentoonstelling 'Dagelijkse Kost' 
 

De afgelopen eeuw maakte de lokale eetcultuur van Wijchen en omstreken 
een grote ontwikkeling door. Van traditionele moestuin en varken aan huis 
naar de supermarkten met diepvriesmaaltijden. Tegenwoordig is mondiale 
massaproductie niet meer weg te denken uit onze dagelijkse maaltijd. 
Tegelijk wordt de vraag naar ‘de smaak van vroeger’ steeds groter. De 
tentoonstelling ‘Dagelijkse kost’ in Museum Kasteel Wijchen belicht al deze 
facetten van de Wijchense eetcultuur door letterlijk een kijkje in de keuken 
te nemen. Voor de tentoonstelling 'Dagelijkse Kost' zijn we ook op zoek 
naar traditionele en/of opmerkelijke Wijchense recepten, maar eveneens 
naar objecten die passen in een typische boerenkeuken (1900-1950) of 
een supermarkt uit begin jaren '70. Te denken valt aan: 
Keuken (boerenkeuken 1900-1950) 
kookgerei, weckpotten, voorraadpotten, eetgerei etc, foto’s van een  
keuken met bewoners en uitrusting uit Wijchen of omstreken. 
Winkel (1950-1970) 
reclame-affiches voor supermarkt en/of voedingsmiddelen jaren '70, oude 
blikken van levensmiddelen van specifieke merken, 'spaarobjecten' voor 
supermarkten etc. 
 
Reacties graag naar Anne Mink, projectleider van 'Dagelijkse kost'. 
Email: minkanne@gmail.com. Telefoon 06-24881528 
 
 
Nieuwe Expositie ‘Dagelijkse Kost’ 
 
Begin maart zal de nieuwe expositie ‘Dagelijkse Kost’ in MKW voor het 
publiek open gaan. Onze dagelijkse kost heeft de afgelopen decennia een 
revolutie ondergaan. Enerzijds is ons voedsel gevarieerder geworden. 
Allerlei exotische producten vinden we regelmatig op ons bordje. 
Anderzijds horen groenten die in het verleden gewoon waren, nu tot de 
vergeten soorten. In de eerste helft van de 20e eeuw was, vooral buiten de 
steden, het heel gewoon om  in eigen basisbehoeften te voorzien. Toen na 
de 2e wereldoorlog de eerste zelfbedieningswinkels open gingen, al snel 
gevolgd door de supermarkten, veranderde langzaam maar zeker ons 
eetpatroon. Door de introductie van nieuwe producten en door onze grotere 
actieradius is ons dagelijks voedsel er heel anders uit gaan zien. Nu wordt 
de trend om die vergeten groenten in ere te herstellen steeds sterker. De 
expositie ‘Dagelijks Kost’ zal al deze aspecten op een verrassende en 
speelse wijze onder de aandacht brengen. Het leuke is dat u zelf een 
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bijdrage kunt  leveren aan de expositie. Dat zal zeer op prijs gesteld 
worden. (zie bovenstaande  oproep) 
 
 
 
Het raadsel 1928 
Sjef Daverveld 
 
Een simpele steen met het jaartal 1928 ingemetseld in de muur bij de 
ingang aan de rechterzijde van het kasteel roept de vraag op naar de 
betekenis hiervan. De steen bevindt zich naast een deur op een hoogte 
van ongeveer 1 meter, een paar decimeter er boven zit nog een gleuf in de 
muur die is dichtgezet met een houten latje, ooit de brievenbus? 
Deze vraag werd bij de Historische Vereniging Tweestromenland 
neergelegd. Zij hadden het antwoord niet paraat. Evenmin als de personen 
die veel met het kasteel bezig zijn of waren. ‘Geen idee’ was het 
gebruikelijke antwoord. De vraag bleef knagen bij Sjef Daverveld, lid van 
het bestuur van deze vereniging !. De eerste stap om dit raadsel op te 
lossen was het doorzoeken van de artikelen, die in de Gelderlander waren 
verschenen en waar het kasteel in genoemd werd. Een gelukkige 
bijkomstigheid was dat deze artikelen zich al in het archief van de 
Historische Vereniging Tweestromenland bevonden.  
 
De Gelderlander van 19 januari 1928 meldt:                
‘Naar wij vernemen, wordt het interieur van het kasteel te Wijchen geheel 
gerestaureerd en zal het tegen Augustus bewoond worden door den oud-
burgemeester van Deventer’. 
Een aanknopingspunt oftewel raak. Deze laatste bewoners, het gezin van 
Jhr. R.L. Humalda van Eijsinga, hebben er slechts twee/drie jaar gewoond.  
 
Voor het zover is doen er, na het overlijden van mevrouw van  Andringa de 
Kempenaer, allerlei  geruchten de ronde over het lot van het kasteel dat 
vermaakt is aan familie, die niet weet wat ze ermee moeten beginnen. De 
gemeente zou het willen kopen, maar heeft er geen geld voor, er zou een 
school of een boevencel in komen, het voorplein zou een markt worden. 
Velen maken zich ernstig zorgen over het prachtige kasteel.  
Zelfs wordt gesuggereerd dat de regering het maar aan moet kopen om als 
buitenverblijf ter beschikking te stellen aan prinses Juliana. Dan op 20 
januari 1928 meldt de krant dat het kasteel in het najaar betrokken zal 
worden door den heer Jhr Mr R L Humalda van Eijsinga en gezin. Niet 
uitgesloten wordt, dat de heer Jhr A E Humalda van Eijsinga eveneens zijn 
intrek in het kasteel zal nemen. Zij zijn de rechtmatige erfgenamen van 
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mevrouw Andringa de Kempenaer. De bestaande afrastering van de tuin, 
die bestaat uit gegalvaniseerde platen, wordt opgeruimd en het geheel 
wordt  afgesloten door harmonicagaas, waarachter een groen blijvende 
haag wordt geplant. Het kasteel zal daardoor vanaf de straat duidelijk 
zichtbaar zijn, zodat iedere bezoeker van Wijchen het prachtige bouwwerk 
kan bewonderen. Augustus 1928 werd niet gehaald, maar begin maart 
1929 is het dan zover en kan de nieuwe eigenaar na een grondige 
verbouwing en restauratie het kasteel betrekken. In november van 
datzelfde jaar wordt de Wijchense bevolking in de gelegenheid gesteld om 
dit beroemde bouwwerk te bezichtigen. In de geheel gerestaureerde hal zal 
thee worden aangeboden en tegen betaling van 25 cent kan men de toren 
bezichtigen. De Harmonie D O V zal ‘hare medewerking verleenen’. De 
opbrengst is bestemd voor het Rode Kruis. Naar alle waarschijnlijkheid 
heeft het steentje met het jaartal 1928 te maken met de verbouwing en 
restauratie van het kasteel, maar een exacte verklaring is er niet. Niet veel 
later zal het, niet na het nodige geharrewar, opnieuw een andere 
bestemming krijgen en die heeft het tot op heden gedeeltelijk nog, als 
raadhuis van de gemeente Wijchen, maar het biedt ook onderdak aan, en 
dat is niet onbelangrijk, Museum Kasteel Wijchen. De feestelijke opening 
van het gemeentehuis na weer een verbouwing was op 1 juli 1933. 
Bewerking artikel Sjef Daverveld en diverse artikelen uit de Gelderlander tussen 
1928 -1933, met dank aan de Historische Vereniging Tweestromenland  
 
 

Dossier  Wijchen 
Samenstelling Nelly Goebertus  
 
Begin 20e eeuw was de kern Wijchen een klein dorp, omringd door 
verspreid liggende boerenbedrijven, enkele kerkdorpen en buurtschappen. 
Er waren geen verharde wegen alleen zandwegen. Het dorp heeft lang het 
agrarische karakter behouden, maar eind 19e eeuw was er in Wijchen toch  
sprake van veel verborgen werkeloosheid in de landbouw. In 1950 was 
34% van de inwoners nog steeds werkzaam in de landbouw. De meeste 
boerenbedrijven, vooral op het zand, waren klein. Maar liefst 56% van de 
bedrijven was niet groter dan 5 hectaren. De gezinnen waren groot. Velen 
moesten met hard werken de dagelijkse kost verdienen. Sommigen 
probeerden dat aan te vullen met een bijverdienste. Hoe was om te leven 
in het Wijchen van toen? 
 
Jans van Swam 
Jans van Swam(1836-1920) was zo’n voorbeeld van een vrouw, die met 
hard werken een klein(?) loontje bij elkaar liep. Oorspronkelijk stamde zij uit 
Brabant; vandaar haar bijnaam ‘moedertje uit Brabant’. Was haar man, die 
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stond ingeschreven als ‘karreman’, de vervoerder van weleer? Jans 
onderhield een postpakketdienst en bezorgde pakketten aan huis tegen 5 
cent. Op sommige dagen presteerde zij het om meermalen op klompen op 
en neer naar Nijmegen te lopen om pakketten op te halen en op het juiste 
adres af te leveren. Zij was een geziene en bekende persoonlijkheid en 
staat zelfs afgebeeld op een prentbriefkaart.  
Bron Canon van Wijchen 
 
De Heilige Stoel 
Niet iedereen koos voor een bijverdienste om een beter leven te krijgen. Er 
waren ook mensen, die er van overtuigd waren dat zij zelf schuld hadden 
aan hun lot en dat alles te wijten was aan hun verkeerde of zelfs zondige 
levenswijze. Op een boerderij aan de zandweg richting Leur, buiten de 
bebouwde kom, was dat ook het geval. De boer, zo gaat het verhaal, 
meende dat hij door de duivel was bezeten. Hij was ervan overtuigd dat de 
enige manier om daarvan verlost te worden was, om boete te doen en om 
vergeving te smeken. Hij besloot een voettocht naar Rome te maken. Toen 
hij terugkwam kreeg de boerderij de bijnaam ‘De Heilige Stoel’, naar de 
pauselijke woonplaats. De oorspronkelijke boerderij staat er niet meer, 
waarschijnlijk ooit in vlammen opgegaan, maar op diezelfde plaats staat 
nog steeds een boerderij met die naam, die op wonderbaarlijke (dankzij 
tussenkomst van hogere machten?) wijze niet is opgeslorpt door 
nieuwbouw. De naam leeft voort, een deel van Achterlo, heet zelfs zo.  
Diverse mondelinge bronnen. 
 
Kind van de Teersdijk 
Van oudsher was de Teersdijk de verbindingsweg tussen Wijchen en 
Nijmegen. Bij de splitsing Woeziksestraat/Oude Graafseweg lag het 
buurtschap Teers, een geliefde pleisterplaats met een café, een paar kleine 
winkeltjes en boerderijen. In een van die boerderijen woonde een gezin 
met negen kinderen. Een meisje, vierde op rij en geboren in 1924, vertelt 
nu, anno 2013, hoe het was om daar als kind op te groeien.  
De meeste boeren hadden grote gezinnen. Het was hard werken, vooral in 
de zomermaanden In de winter was er minder werk maar was het in huis 
vaak ijzig koud. Alleen in de keuken brandde vuur in het kolenfornuis om 
op te koken en in de woonkamer stond een kachel. De slaapkamers waren 
onverwarmd. Meestal werd er vier keer per dag gegeten, ‘s middags warm 
en om vier uur een boterham. Buiten op het erf was een waterput, later 
kwam er een pomp in de keuken. De mensen die aan de Teersdijk 
woonden, dus een eind buiten de kern Wijchen, hadden weinig te maken 
met de dorpsbewoners. Bij elke boerderij hoorde een lap grond om groente 
en aardappelen op te verbouwen en soms een akker met rogge. In de stal 
stond een varken voor het vlees, een geit voor de melk en er waren een 
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paar kippen. Het overgrote deel van hun voedsel produceerden deze kleine 
boeren zelf en iedereen hielp mee. Groenten, zoals kool (voor de zuurkool) 
en snijbonen, gingen met zout in een ton die met een plank, verzwaard met 
een steen, afgesloten werd. Alles als voorraad voor de winter. Voor de 
andere dingen waren er in het buurtschap een paar kleine winkeltjes. 
Boodschappen konden ook aan huis bezorgd worden of de leveranciers 
kwamen langs met paard en wagen. De kinderen gingen in Alverna naar 
school en liepen een paar keer per dag op hun klompjes de afstand 
Teersdijk/Alverna. In november, de slachtmaand, kwam de slager langs om 
het varken te slachten. Dat gebeurde buiten, het karkas werd op een ladder 
gebonden en tegen de muur gezet, om uit te bloeden en te drogen. De 
volgende dag was het tijd om het vlees te verwerken zoals worst maken, 
gestopt in varkensdarm. Een poot ging in de erwtensoep. Het spek ging in 
de spekkist op zolder. Bijna alles werd gebruikt. In de spekkist hingen aan 
een lat de zijden ham en spek aan een touwtje om verder te drogen. Had je 
melk nodig dan was er altijd wel iemand in de buurt die een paar koeien 
had, waar je melk kon halen. Wie eieren overhad bracht ze naar de markt 
om te verkopen. Als de bakker melk nodig had, werd die in bussen op een 
karretje vervoerd en bij de bakker afgeleverd. In de zomer mochten de 
kinderen helpen bij het hooien. Dat was natuurlijk leuk. Was dit een zwaar 
bestaan? Ja, maar het was ook een overzichtelijk bestaan en je kon in 
moeilijke tijden altijd rekenen op je buren. De mensen hielpen elkaar. Het 
was in die tijd in Wijchen en omstreken geen uitzonderlijk bestaan. 
Anonieme bron 

   
Teersdijk  
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De trein uit Kevelaer 
Als enig kind uit een gezin en uit een straat in Hees, waar weinig kinderen 
woonden, ging ik vaak naar Wijchen naar mijn neefjes, die daar woonden 
om daar te gaan spelen. Het was in de dertiger jaren van de vorige eeuw. 
Als je de groene strook tussen Nijmegen en Wijchen gehad had, fietste ik 
langs de Teersdijkse café’s, daarna lagen links en rechts van de weg 
aspergevelden, vervolgens een garagebedrijf, het protestantse kerkhof. 
Nog iets verderop bij de smederij van Thijs de Kit begon een 
zandweggetje, dat de ‘Wellekes’ genoemd werd. Later kwam ik erachter 
dat de officiële naam de ‘Walletjes’ was 
Via de ‘Wellekes’ gingen we nogal eens naar de Meulenberg. Wat we er 
vaak deden was: uitgestrekt op de grond gaan liggen om daarna om je 
lengteas naar beneden te rollen, al of niet als wedstrijd, wie dat het vlugste 
kon. Op een van die keren was het in de buurt wat druk met muzikanten en 
jawel, kort daarop zette de harmonie in; de Kevelaerse processie uit 
Wijchen kwam terug. Ja, het werd feest: voor velen was dat hun eerste 
buitenlandse reis geweest. De extra trein, barstensvol, was uit Wijchen  
vertrokken. In Nijmegen werd de locomotief ontkoppeld, gedraaid op de 
draaischijf en daarna aan het andere einde van de wagons vastgemaakt. 
Zo ging het door de Groesbeekse bossen via Kleef naar Kevelaer. Op 
terugweg werd de trein versierd en zo zagen we, boven op de Molenberg,al 
van heel verre een links en rechts witte stoomblazende en zwarte rook uit 
puffende trein, fluitend met aan beide kanten een rood-wit-blauwe vlag 
langzaam dichterbij komen. Hierna gingen de processiegangers met hun in 
Wijchen achtergebleven aanhang en begeleid door de harmonie naar de 
kerk.  Het zal 1939 of 1938 geweest zijn een zonnige, feestelijke dag, nu 
onvoorstelbaar om het prachtge uitzicht op de Wijchense Meulenberg. Ik 
zou het jammer vinden, als dit gebeuren, waaraan bijna het hele dorp 
deelnam, voorgoed zou worden vergeten. 
Bron Th.G. Welle. 
 
Noot van de redactie: Als aandenken aan de bedevaart naar Kevelaer 
brachten de bedevaartgangers vaak een koek mee, versierd met roze en 
witte muisjes of een kaart met een afbeelding van het Mariabeeldje. 
 
Vorstenhuis en volk 
In het boek Vorstenhuis en Volk in het Wijchense kasteel. De 
geschiedenissen van de bewoners van 1609-1995 door Johan Jansen en 
Arno van Eldijk wordt de herinnering beschreven van een van de dochters 
van de laatste bewoners van het kasteel. Het verhaal laat goed zien hoe er 
in die jaren gewoond en geleefd werd in het kasteel en welke plaats het 
kasteel innam binnen Wijchen. Hoewel mevrouw Humalda – van Eysinga 
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slechts enkele jaren in het kasteel heeft gewoond, herinnert zij zich toch 
nog een aantal bijzonderheden. Ten tijde van het gesprek was zij 69 jaar. 
Het boekje kwam uit in 1995. Enkele fragmenten uit het verhaal: 
‘Mijn vader en moeder hebben de schuttingen om de tuinen en het bos 
weggehaald, zodat de mensen er konden wandelen. Ook de poort stond 
altijd open. Ik kan me nog herinneren, dat ’s winters, als de gracht bevroren 
was, alle kinderen uit het dorp bij ons schaatsten. En dat de tuinknecht, die 
naast ons woonde van mijn moeder op warme chocolademelk mocht 
trakteren’ Zij weet dit nog precies omdat ze de jonge tuinman zo benijdde 
om diens schaatskunst. ‘Hij zwierde met een vol blad over de gracht en ik 
kon me achter een stoel nauwelijks staande houden’.  
Het Rozenlaantje in de kasteeltuin herinnert ze zich ook nog: ‘Ik speelde 
daar graag’ Ze weet nog, dat ze als het water in de gracht niet te hoog 
stond, daar samen met haar broer mocht roeien. ‘Maar het kindermeisje 
was er dan wel altijd bij in de buurt’. Als er bezoek was, dan namen ook 
haar moeder en de visite nog wel eens plaats in het bootje. Toen mevrouw 
van Humalda van Eysinga vijf of zes jaar was moest de familie verhuizen. 
‘Het waren de crisisjaren. Om financiële redenen moesten we het kasteel 
uit. We zijn toen naar Domburg gegaan, naar zee. Ik vond dat jammer. Ik 
had vriendinnetjes in Wijchen, die ik me nog herinner’. 
De doortocht van de vierdaagse was een jaarlijks terugkerend evenement. 
Haar vader en moeder plaatsten dan voor het kasteel aan de Kasteellaan 
een tafel met een lampetkan en een stapeltje handdoeken, zodat de 
wandelaars hun voeten konden wassen. ‘Ik vond dat maar een vreemd 
gezicht. Wat ook veel indruk op me maakte, was een kerstviering in de hall. 
In mijn herinnering kwamen daar zowel de pastoor als de dominee en alle 
kinderen van het dorp’. De vijftigste verjaardag van koningin Wilhelmina in 
1930 staat ook nog in het geheugen van mevrouw van Humalda van 
Eysinga gegrift. Haar vader had in één gevel van het kasteel in alle 
vensters een waxinelichtje laten zetten. ‘Een prachtig gezicht. Muzikanten 
van de harmonie speelden volksliedjes boven in de toren; en op het eind 
het Wilhelmus’. In wat nu de trouwzaal is, heeft haar vader de schouw laten 
installeren. De bouwtekeningen zijn er nog. In de schouw zijn de 
familiewapens van de families Sickinge en van Humalda van Eysinga 
aangebracht. Maar dan, in 1932 is het zover; het kasteel wordt verkocht 
aan de gemeente Wijchen, die het als raadhuis zal gaan gebruiken. Op 24 
en 25 mei van dat jaar is er een veiling van antiquiteiten en wat er daarna 
nog over is van de inboedel van de laatste bewoners mag zolang op zolder 
blijven staan. Hun vertrek wordt door de hele gemeente betreurd, zo 
voorspelt De Gelderlander. Nog een enkele keer is de famile Humalda 
terug geweest in Wijchen, zoals in de tweede wereldoorlog. Later komt ze  
enkele keren per jaar nog op bezoek bij haar oude buurvrouw.  
Bron, Vorstenhuis en Volk in het Wijchense kasteel  
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Johan Jansen en Arno van Eldijk 

 
Roeien op de gracht met enkele familieleden  
 
 

 
Vader Humalda aan de vleugel in wat nu de Raadszaal is 
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URNENGRAVER VAN HET EERSTE UUR  
Iedereen in Wijchen, maar ook daar buiten, die maar iets met archeologie 
te maken heeft of ermee te maken heeft gehad kent de naam Hent Hein 
Jansen, 76 jaar geleden werd hij geboren als Henk Jansen in de kleine 
boerderij die er nog steeds staat naast de school op de Homberg. Hij werd 
66, maar wist iedere minuut van die 66 jaren volledig uit te buiten. Naar 
school gaan vond hij maar niks en als jongen zwierf hij liever door de 
velden dan stil te zitten in de schoolbankjes. Zijn vader, die grondwerker 
was, nam hem al vroeg mee als er grond verzet moest worden. Hij was het, 
die regelmatig de meest fascinerende dingen mee naar huis bracht, die 
naar boven waren gekomen. Wat is dat en hoe is dat daar in de grond 
terecht gekomen? Kijk, dat waren de vragen die de jonge Hentje in hoge 
mate interesseerden, veel meer dan schoolse kennis.  Hij ging al gauw 
graag mee om op onderzoek te gaan. De naam Hein kwam er eigenlijk 
vanzelf bij. Het was de naam van zijn moeder en die naam was verbonden 
met het huis waar zij woonden, de naam verhuisde mee. De hartstocht en 
de drang naar kennis bleef niet beperkt tot bodemschatten. Hij werd 
huisschilder, kreeg een huis samen met zijn vrouw in Wijchen-Noord, waar 
ooit een zandduin lag, dat voor woningbouw werd afgegraven. Daar 
werden ook hun kinderen geboren en overleed hij 10 jaar geleden. Hent 
hield het niet bij archeologie alleen. Na een val van de ladder bij het werk 
kon hij zijn vak wel vergeten. Er kwamen nieuwe hobby’s die zijn volle 
aandacht kregen, voor in de plaats. Hout bewerken, schilderen. Nu 
getuigen in de huiskamer nog steeds de meubelen die Hent ontworpen en 
eigenhandig in elkaar heeft gezet daarvan. Van een poppenhuis dat hij 
minutieus na bouwde voor zijn dochters, is alleen het wiegje nog over, 
maar dat getuigt nog steeds van de liefde en zorg die hij er in legde. 
Schilderijen in de trant van 17e eeuwse meester-schilders sieren de muren, 
zodat Hent in de geest nog steeds aanwezig lijkt te zijn. Maar de 
archeologie, zijn eerste liefde, bleef een belangrijke plaats innemen en hij 
bracht die liefde op zijn beurt op zijn beide zoons over die hij van jongs af 
aan meenam op zijn zoektochten. Het was zijn zoon Danny die het 
paardenkopje in de buurt van het tankstation langs de Randweg Noord 
vond en dat als basis heeft gediend voor het ontwerp van de stichting 
‘Vrienden’. Het was Hent die signaleerde dat op het terrein bij het klooster 
Tienakker, Romeinse bebouwing gelegen moest hebben, omdat er heel 
veel delen van Romeinse dakpannen te voorschijn waren gekomen en die 
vind je niet op een afvalhoop. Hij herkende deze als Romeins, niet omdat 
hij over aangeboren kennis kon beschikken, maar omdat hij sinds zijn 
schooljaren zijn kennis zelf had opgebouwd door veel te lezen en te kijken. 
Hij ontwikkelde zich gaandeweg tot een erkende autoriteit op het gebied 
van archeologische vondsten en speciaal; glas. Zijn collectie gekleurde 
armbandfragmenten van het  La Tène type was vermaard. De grootste  
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collectie van Nederland lag in zijn woning. Veel van dit glaswerk is in 
musea terechtgekomen. De mooiste stukken van zijn archeologische 
vondsten waren uitgestald in de vitrinekast in de huiskamer. Hent en zijn 
vrienden behoorden niet tot diegenen die wat zij vonden als hun persoonlijk 
eigendom beschouwden. Deze groep enthousiastelingen was bijna iedere 
zaterdag te vinden op plekken in Wijchen of omgeving waar de schop in de 
grond moest voor wegenaanleg, riolering, huizenbouw, een afgraving of 
een parkeerterrein. Zij hielden deze plannen nauwlettend in de gaten en als 
het zover was, waren zij daar te vinden om een urn, scherven van terra 
sigulata, munten of fibulae in veiligheid te brengen. Er is heel veel uit de 
grond gekomen want Wijchen, gelegen op het stuifduingebied, is al sinds 
de steentijd bewoond. Aan het einde van zo’n graafzaterdag werd het 
oergezellig in huize Jansen bij de nabeschouwing met de vrienden van de 
vondsten van de dag. Ieder had zijn eigen verzamelterrein; glas, metaal of 
aardewerk. Later waren de zonen ook van de partij. De vondsten 
beschrijven en rubriceren was weer een andere taak die net zo belangrijk is 
als het vinden zelf. Als hij niet met vrienden, autoriteiten op het gebied van 
de archeologie in overleg was, was daar de andere belangrijke hobby, het 
schilderen. Geen moderne kwastvoering, maar uiterst zorgvuldige 
penseelstreekjes op voorgeprepareerde houten panelen, zoals er in de 17e 
eeuw werd gewerkt. Ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag is er een druk  
bezochte expositie van zijn schilderijen geweest in kasteel Hernen. Er is 
een drieluik met een dwarsdoorsnede van een landschap, een tafereel op 
een boerenerf en bloemstillevens. Het ging hierbij net zoals bij de 
archeologie, hij maakte zich deze technieken zelf eigen. Voor de opbouw 
van alle kennis was Hentje Hein altijd op zoek naar boeken.  
 
 

 
Gouden fibula, afkomstig  uit de modder van het Wijchens Meer, misschien wel zijn mooiste 
vondst. 
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Zo heeft hij een respectabele bibliotheek opgebouwd, die nog steeds is te 
vinden op de planken van de zelfgemaakte boekenkast. Een interview dat 
Hent had in 1973  met ‘De Wegwijs’ besluit hij met de woorden: ‘Ik mag wel 
zeggen, dat ik als enig doel heb om op mijn manier een kleine bijdrage te 
leveren aan de rijke Wijchense historie’. Hij wist iedereen om zich heen te 
boeien met zijn humor en vrolijkheid, die hij tot aan zijn dood wist te 
bewaren. Wat Hent gekozen zou hebben als zijn mooiste vondst zullen we 
nooit te weten komen, maar die gouden fibula of dat bronzen bordje die uit 
het Wijchens meer opgebaggerd zijn, zouden een goede kans maken. 
Eigenlijk kon iedere nieuwe vondst bij Hent voor die titel in aanmerking 
komen  
Bron Alie Jansen 
 
De koortsboom 
  
In de bossen bij Overasselt ligt de kapel van St. Walrick met daarnaast de 
enige 'echte' koortsboom van Nederland. Deze kapel werd in de vijftiende 
eeuw gebouwd als onderdeel van een kloostercomplex van de abdij van St. 
Valery. In de eerste helft van de zeventiende eeuw is de kapel vervallen tot 
ruïne. De kapel was gebouwd ter verering van St. Walrick, stichter van de 
Franse abdij en beschermer van de zieken. De talrijke bedevaartgangers 
kwamen naar de kapel om te offeren en te bidden voor genezing van 
ziekte. Van lintenhangers was nog geen sprake. In de negentiende eeuw 
raakte St. Walrick op de achtergrond en ging men St. Willibrordus bij de 
ruïne vereren. Tegen het einde van de 19e eeuw publiceerde de Wijchense 
onderwijzer Gomarius Mes (Wijchen) de legende van de kapel van St. 
Walrick in de Katholieke Illustratie. Hierin wordt verhaald hoe een dochter 
van een heidense hoofdman van de zogeheten 'Hoemannen' - rovers die 
het gebied rond Heumen onveilig maakten – door hoge koorts getroffen 
werd. Zij woonden in een boshut op de plek, waar later de St Walrickkapel 
zou verrijzen. Haar vader deed een beroep op Willibrord, die juist in het 
gebied rond trok. Willibrord probeerde niet alleen de man tot inkeer te 
brengen, maar gaf hem ook de opdracht een haarband van zijn dochter 
aan een boom te binden. Dat gebeurde en de dochter bleek genezen. 
Vader en dochter bekeerden zich tot het christendom, tot woede van de 
andere Hoemannen. Uit wraak werd het huis plat gebrand, waarbij de 
hoofdman en zijn dochter een verschrikkelijke dood stierven. Sindsdien 
werd deze plaats een pelgrimsoord waar zieken, vooral koortslijders, op 
voorspraak van St. Willibrord genezing vonden. In 777 zou ook Karel de 
Grote, tijdens een verblijf op het Valkhof, de wonderbaarlijke kracht van 
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deze plaats hebben ervaren. Uit dankbaarheid voor zijn herstel liet hij er 
toen een kapel bouwen, die gewijd was aan St. Willibrord. 
De legende wil dat de ruïne een overblijfsel is van die vroegmiddeleeuwse 
kapel. Bodemkundig onderzoek uit 1951 heeft echter onomstotelijk 
aangetoond dat de resten van de kapel uit de 15e eeuw stammen. 
Aanvullend historisch onderzoek heeft uitgewezen dat de heilige ter ere 
van wie de kapel is gesticht niet St. Willibrord, maar St. Walrick was. De 
kapel hoorde bij de kloosterboerderij van de benedictijnerabdij St. Valery-
sur-Somme, die sinds 952 rechten had op  grond bij Overasselt. Er werd 
een uithof met kapel gesticht, die later tot priorij werd verheven. Het 
Overasseltse klooster raakte vanaf 1389 in verval  en in de 15e eeuw werd 
een nieuwe kapel op het kloosterterrein gesticht. De kapel werd genoemd 
naar de heilige Walrick (of Walaricus), die rond 611 de basis legde voor de 
abdij St. Valery. Mogelijk nam juist in die tijd de verering van deze heilige, 
patroon van zieken en vooral koortslijders, in Overasselt toe. De nieuwe 
kapel kon als centrum voor de pelgrimages dienen. 
 
Hoewel de kapel een ruïne was, is zij nooit gesloopt. De kapel werd in 
toenemende mate met St. Willibrord geassocieerd en de heilige Walrick 
verdween naar de achtergrond. In deze periode zal ook de legende rond 
het ontstaan van de koortskapel ontstaan zijn met Willibrord in de hoofdrol.  
Het in wezen animistische ritueel van het 'afbinden' wortelt in de 
geloofsvoorstelling dat ook levenloze zaken bezield zijn en daardoor het 
vermogen hebben om bijvoorbeeld ziektes over te nemen van mensen. Dit 
'afbinden' werd gevolgd door gebed. 
Was er in een buurtschap of in het dorp een zieke, dan trokken de buren 
biddend naar de kapel. Tevoren was er dan al een strook van de kleding 
van de zieke in een boom of struik gebonden. Voor het welslagen van de 
onderneming was het vereist dat niemand mocht zien dat men 'afbond', en 
men moest vertrekken zonder omkijken. In de tweede helft van de 19e 
eeuw werd de kapel ook aangedaan door pelgrims uit andere delen van het 
land. Ook zieken zelf togen naar de kapel, van oudsher werd er  
plaatsvervangend voor de zieken gepelgrimeerd. In de 19e en tot eind 
jaren vijftig van de 20e eeuw vonden er groepsgewijze bedevaarten plaats; 
sindsdien komen pelgrims meestal alleen. 
Nog steeds worden er lapjes aan de boom gehangen; of dit altijd vanuit 
een religieuze motivatie geschiedt, is niet duidelijk. Intenties zijn intussen 
veranderd: niet alleen genezing van koorts of andere lichamelijke klachten 
wordt gevraagd, maar bijvoorbeeld ook van examenvrees. Sinds het 
midden van de jaren '90 is dit gebruik, mede onder invloed van aandacht 
van de media voor deze curieuze boom, sterk toegenomen. 
Bron Meertens Instituut  
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Een bezoek aan de Hatertse Vennen 
Piet van Steekelenburg 
 
In de Nieuwsbrieven van juni en september van dit jaar heb ik in mijn 
bijdragen de aandacht gevestigd op ‘bijzondere tuinen’. Omdat we nu de 
winter ingaan en een bezoek aan tuinen, zoals eerder beschreven, dan niet 
zo de aandacht verdient, wil ik nu voor de lezer en anderen een gids zijn bij 
een bezoek aan de Hatertse Vennen. Duidelijk geen voorbeeld van een 
‘bijzondere tuin’, waarover het volgend jaar mogelijk meer, maar wel een 
voorbeeld van een ‘bijzonder natuurgebied’, dat een waarschijnlijk voor 
velen hernieuwd bezoek, wandelend of op de fiets, ook in de winter, zeker 
de moeite waard blijft 
.  
Het gebied is een stuifzandcomplex. De stuifzanden zijn op rivierleem 
afgezet. Deskundigen beweren dat het leem meer dan 11.000 jaar geleden 
zou zijn  afgezet door de rivieren de Rijn en de Maas. Bij de laatste IJstijd 
werd het stuifzand vanuit de dan droge bedding van de Maas bij sterke 
wind in grote hoeveelheden afgezet. Zien we nu bij ons bezoek aan het 
gebied, het reliëf, dan is de conclusie dat dit dan later moet zijn ontstaan 
tijdens een warme en droge periode. De wind kreeg dan opnieuw vat op 
het uitgedroogde en het veelal schaars met gras begroeide land. Daarbij 
ontstond een patroon van diepe zogenaamde duinpannen en hoge 
zogenaamde duinruggen. Vervolgens werden op bepaalde plaatsen de 
duinpannen zodanig door de wind ontzand, dat in een meer natte periode 
erna de stijging van het grondwater heeft geleid tot de vennen in hun 
huidige vorm. 
 
Waterhuishouding en bodemgesteldheid 
Het waterdoorlatende zand en de eronder liggende, op sommige plaatsen 
tot wel een meter dik, min of meer  waterondoorlatende  leemlaag, heeft in 
het vennengebied geleid tot een geheel eigen waterhuishouding. 
Samengevat kun je hier spreken  van een drietal waterniveau’s als volgt:  
- De hoogst gelegen waterstand van de vennen zelf vormt het eerste 
  niveau 
- In het zandpakket rond de vennen is een waterniveau, dat wordt bepaald 
  door de hoeveelheid neerslag en de ondoorlatende leemlaag, het 
  middenniveau 
- Het derde waterniveau bevindt zich onder de leemlaag, waar we dan te 
  maken hebben met het normale regionale grondwater. 
Verderop in dit artikel wordt nog stilgestaan bij maatregelen tegen de nu 
ernstige verdroging van het gebied. 
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De voedselsituatie , tezamen met de rol van het water. 
Gesproken kan worden van een matig tot zeer voedselarm gebied Het 
zandige en daardoor goed waterdoorlatend bodemprofiel van het gebied 
betekent dat het, buiten de vennen en hun directe omgeving, tamelijk droog 
is. Voorts zijn er dan nog de hoogteverschillen van het gebied, die tot grote 
droogteverschillen leiden.  
 
Het vennengebied aan verdroging onderhevig 
Het zal weinigen, mede door de berichtgeving hierover, ontgaan zijn dat 
het vennengebied ernstig verdroogt. Zonder ingrijpen zou de kwaliteit van 
het natuurgebied en daarmede ook de biodiversiteit en de landschappelijke 
waarde verloren gaan. De Provincie Gelderland, Staatsbosbeheer en het 
Waterschap Rivierenland besloten dit probleem gezamenlijk aan te pakken. 
Boskap is het belangrijkste speerpunt hierbij omdat  bomenpopulaties rond 
de vennen genoemde uitdroging tot gevolg hebben. De uitvoering van het 
ontwikkelde beheersplan kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Men 
stuitte op weerstand van in- en aanwonenden en anderen, waarbij met 
name de boomkap punt van discussie vormde. Ook de dan veranderende 
waterniveau’s waren voor inwonenden soms bezwaarlijk.  Intussen zijn we 
verder in de tijd en is de uitvoering, na enige aanpassingen, ter hand 
genomen en zo goed als uitgevoerd.  Circa 11 % bos (ongeveer 37 % van 
het bomenbestand) is omgevormd naar heide, door vooral rond vennen 
bomen te kappen, om de uitdroging tegen te gaan. Het regenwater komt zo 
beter ten goede aan de vennen. Het zijn vooral naaldbomen, die verwijderd 
zijn en werden loofbomen gespaard. Tevens werd een 4-tal dichtgegroeide 
vennen uitgebaggerd. We zien nu, dat langs vennen open plekken zijn 
ontstaan. Mede hierdoor  heeft het bewerkte gebied weer zijn ‘open 
plekjes’ terug. Natuurlijk duurt het nog enige tijd, voordat de echte 
resultaten zichtbaar zijn b.v. in de vorm van tapijten van  vernieuwde 
heideplanten. Over 5 tot 10 jaar staat ons dan een samen gaan van een 
afwisselend heide- en bosgebied met fraaie vennen te wachten. U wacht 
daar natuurlijk niet op om reeds nu van de vernieuwde inrichting van delen 
van de Hatertse Vennen kennis te nemen. 
 
Een aanbeveling voor een bezoek aan de Hatertse Vennen  
Een vertrekpunt kan zijn het  kantoor van Staatsbosbeheer, regio Oost Rijk 
van Nijmegen-Zuid (informatie over gebied daar te verkrijgen), gelegen aan 
de Donderbergweg 3, 6611 KL te Overasselt. Voor openingstijden  telefoon 
024-6222556/ bgg 024-6221397. Via verschillende wandelroutes gaat U 
genieten van een voor velen dierbaar vennengebied, wellicht afgesloten 
met een bezoekje aan de ruïne van St Walrick of het gelijknamige 
restaurant .  
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‘De ziel is eruit gehaald’ 
 
Er is ophef ontstaan over archeologische vondsten in de Overasseltse en 
Hatertse Vennen. Voor de grote kapoperatie, waarbij duizenden bomen zijn 
verwijderd, is geen serieus archeologisch onderzoek gedaan. De gemeente 
Wijchen vond dit niet nodig omdat er niet dieper dan 30 centimeter 
gegraven zou worden. Wordt er dieper gegraven, dan is archeologisch 
onderzoek verplicht. Bovendien verwachtte de gemeente niet dat er veel 
bijzondere vondsten gedaan zouden worden. Amateurarcheologen van de 
AWN mochten 's avonds en op zaterdagmiddag wel zoeken. Volgens 
voorzitter Marijke Pennings van de afdeling Nijmegen van de AWN zijn er 
duizenden vondsten gedaan. Daaronder een prehistorisch crematiegraf 
met menselijke resten, een sikkel uit de late bronstijd en La Tène glas. Dat 
meldde de Gelderlander op 21 november. Ben Teubner zegt in een 
interview op 27 november dat in de 19e eeuw al bekend was dat er veel 
materiaal  ligt. Samen met Marijke Pennings en Harry van Enckevort, allen 
lid van de AWN, laat hij zien wat er allemaal gevonden is, tassen vol 
scherven, aardewerken spintolletjes, die werden gebruikt bij het spinnen 
van wol, een potje met opening naar twee kanten, waarvan deskundigen 
ook nog niet  weten wat het is. Er zijn vier grafheuvels ontdekt, maar er zijn 
ook grafheuvels afgeplagd door grote machines. Menselijke crematieresten 
zijn verspreid teruggevonden. Er is dieper gegraven dan de toegestane 30 
centimeter. Er is dus wel veel gevonden, maar door het kappen en graven 
is de bodem omgewoeld, waardoor de context van de vondsten weg is en 
alles door elkaar ligt. Harry van Enckevort en met hem de andere AWN-
ers, vindt dat op deze wijze de ziel uit het gebied gehaald is. De uitvoering 
van dit soort grootschalige plannen moet en kan  beter. Alsnog serieus 
archeologisch onderzoek is geboden en kan, maar dan wel snel, want de 
vondsten, het meeste daterend uit een periode van tussen de 1000 jaar 
voor en het begin van onze jaartelling, liggen nu aan de oppervlakte en 
vriezen kapot als het winter wordt.  
Bron de Gelderlander 
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Sprokkels: 
 
LEUR - Een golftee met klasse. Dat is wat Otto baron van Verschuer uit 
Leur voor ogen heeft met zijn Royal Tee. Hij wil de gadget graag 
wereldwijd op de markt brengen. Eerst via crowdfunding geld bijeen zien  
te brengen.. De tee is het pinnetje waar de golfbal op gelegd wordt bij de 
afslag.. Het afslagpinnetje dat Otto van Verschuer met zijn Bussumse neef 
Karel Labouchere heeft ontwikkeld, is van hout met een zwarte schacht en 
een gouden kroontje: Royal Tee. De naam is een woordspeling en verwijst 
naar het kroontje: royalty. Otto van Verschuer is samen met zijn drie broers 
eigenaar van de Heerlijkheid Leur. Via crowdfunding probeert hij geld bij 
elkaar te krijgen voor de introductie.  
De Gelderlander 29/09/2013 
 
MOOK – Eigenlijk is het niet meer dan een plas water in een weiland. En 
een stukje verderop een door varens en doornige braamstruiken 
overwoekerde zandkuil. En toch vormt dit postzegellandschapje op de 
grens van Gelderland en Limburg de bakermat van De Biesselt, de 
buurtschap halverwege Groesbeek en Mook. Staatsbosbeheer en de 
Vereniging Natuurmonumenten beginnen aan het herstel van De Biessael. 
De weilandpoel wordt opgeschoond en uitgediept, en de kuil tegenover het 
watertje wordt ontdaan van struiken en bomen. Als de klus er op zit heeft 
het Rijk van Nijmegen er een bescheiden wandelroute bij: Rondje Biessael. 
De kuil is in de Romeinse tijd waarschijnlijk gebruikt als leemgroeve, en 
later als drinkpoel voor het vee. 
De Gelderlander 30/09/2013 
 
ZURICH - Bloeiende planten kwamen 240 miljoen jaar geleden al voor. Dat 
suggereren wetenschappers aan de hand van fossiele resten van 
stuifmeelkorrels. Het betekent dat de dinosaurussen mogelijk al tussen de 
bloemetjes rondliepen. Bloemplanten zijn de jongste groep planten en zijn 
sinds 90 miljoen jaar de dominantste plantengroep. Bloeiende planten 
stammen af van een uitgestorven plantensoort die weer familie is van 
coniferen, ginko's, palmvarens en zaadvarens. De oudst bekende fossielen 
van bloemplanten zijn stuifmeelkorrels. Deze zijn klein, robuust en talrijk, 
waardoor ze gemakkelijker dan bladeren en bloemen fossiliseren. De 
bevindingen over de bloemachtige, gefossiliseerde pollen zijn dus erg 
belangrijk. De fossielen werden in het noorden van Zwitserland ontdekt. Na 
onderzoek concludeerden de onderzoekers dat deze waarschijnlijk 
afkomstig zijn uit het Trias, de periode in de geologie die duurde van 
ongeveer 252,2 tot 201,3 miljoen jaar geleden. Aan de structuur van de 
pollen te zien lijkt het erop dat de bloemen werden bestoven door andere 
insecten dan bijen, waarschijnlijk kevers; bijen evolueerden zich namelijk 
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pas 100 miljoen jaar later, schrijft Science Daily. De oudere leeftijd van 
bloeiende planten kan wetenschappers helpen verklaren hoe de planten 
zich verspreidden, uitbreidden en hoe bloeiende planten de overhand 
kregen. 
De Volkskrant  02/10/2013 
 
NIJMEGEN - In het voorjaar van 2014 starten bij het Honigcomplex in 
Nijmegen zeer waarschijnlijk 'publieksopgravingen' naar het Romeinse 
verleden van deze plek. Volgens wethouder Hannie Kunst is de kans groot 
dat de provincie hieraan wil bijdragen. Daarmee is de financiering van het 
project rond. Afgelopen jaar zijn al enkele proefsleuven gegraven. Die 
hebben aangetoond dat een publieksopgraving, met rondleidingen en zelfs 
hulp van publiek, interessant is. Tweeduizend jaar geleden lag aan de 
Waal in West een Romeinse stad. Aan de opgraving worden ook 
educatieve projecten gekoppeld. 
De Gelderlander  05/10/2013 
 
HILVERSUM - Het geschiedenisprogramma Andere Tijden markeert de 
500e aflevering met de lancering van de Andere Tijden Histomap. De 
speciale Googlemap is onderdeel van de website geschiedenis 24.nl. 
Volgens de omroepen NTR en VPRO ontsluit Histomap een groot deel van 
het archief van Andere Tijden. Het geschiedenisprogramma ging in maart 
2000 van start. Aan de hand van een plattegrond kunnen kijkers 
uitzendingen van Andere Tijden aanklikken en bekijken.  
De Gelderlander 18/10/2013 
 
DE STEEG – Een werkgroep ontfermt zich sinds kort over de restanten van 
de IJssellinie in de gemeente Rheden. De verdedigingslinie kwam tot stand 
tussen 1938 en 1940. De werkgroep ontstond uit bezorgdheid over het 
verval van de kazematten. De initiatiefnemers zochten aansluiting bij een 
aantal ambtenaren van de gemeente, die de kazematten – zwaar 
versterkte ruimten die voorzien zijn van schietgaten en waarin kanonnen of 
mitrailleurs geplaatst kunnen worden – in kaart hadden gebracht.  
De Gelderlander 23/10/2013 
 
NUENEN - Het fietspad bij de plek waar Vincent van Gogh tussen 1883 en 
1885 heeft gewoond in Nuenen, wordt verlicht met duizenden lichtgevende 
steentjes. Het ontwerp van kunstenaar Daan Roosegaarde is geïnspireerd 
op Van Gogh’s Sterrennacht. Roosegaarde gaf een artist impression bij de 
Dutch Design Week in Eindhoven; een zeshonderd meter lang stuk van de 
Van Gogh fietsroute, die in totaal 335 kilometer lang is, wordt opnieuw 
geasfalteerd, en vervolgens bestrooid met duizenden glow-in-the-dark 
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steentjes. Deze laden overdag op, en geven ‘s avonds licht. Het pad moet 
in 2014 klaar zijn. 
N.R.C. 24/10/2013 
 
HOORN – In het Westfries Musem in Hoorn is de reconstructie van de 
steentijdman van Mienakker (ook wel ‘de Noord-Hollandse Ötzi’ genoemd) 
onthuld door de provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. In West-Friesland vonden archeologen in 1990 goed 
bewaarde resten uit de laatste fase van de Nieuwe Steentijd, zo’n 4500 
jaar geleden en het skelet van de ‘steentijdman’. Pas in 2012 kon alles 
worden bestudeerd. Het skelet  was van een volwassen man, tussen 26 en 
35 jaar oud. De schedel was tijdens de opgraving uiteengevallen, maar 
nadien gerestaureerd. In 2012 werd met een 3D-printer een kopie van de 
schedel gemaakt. Op basis van deze kopie heeft fysisch-antropologe Maja 
d’Hollosy het gezicht gereconstrueerd. Voor het maken van de kleding van 
de steentijdman keek men o.a. naar de kleding van de man uit het ijs: Ötzi, 
De steentijdman werd begraven in een zogenaamd ‘dodenhuis’.  
Historiek 08/11/2013 
 
NIJMEGEN - De Oversteek, de nieuwe Nijmeegse stadsbrug, die in 
november in gebruik is genomen, is vernoemd naar de heldhaftige operatie 
- 'The Crossing'- die de Amerikanen op 20 september 1944 uitvoerden. 
Toen staken soldaten in gammele bootjes de Waal over om de voor de 
operatie Market Garden cruciale Waalbrug te veroveren op de Duitsers. 
Dat lukte, ten koste van 48 doden. Namens De Gelderlander is Dorine 
Steenbergen, bijna zeventig jaar na dato een speurtocht begonnen naar 
die 48 doden. Woensdagmorgen 30 oktober om 9 uur is het eerste 
exemplaar van De Oversteek, de zoektocht naar 48 Amerikaanse 
oorlogshelden gepresenteerd. 
 
’S HERTOGENBOSCH - Bij de bouw van een parkeergarage in Den Bosch 
is het best bewaarde neanderthalerkamp uit de oude steentijd van 
Nederland gevonden. Het kamp is volgens voorlopige conclusies minimaal 
40.000 tot 60.000 jaar oud. Er is een groot aantal vuurstenen werktuigen 
en dierlijke botresten gevonden. Het gaat om botten van rendieren, 
neushoorns, reuzenherten, paarden en bizons en zelfs een onderkaak van 
een jonge mammoet. Stadsarcheoloog Ronald van Genabeek legde uit dat 
het gaat om een toevallige vondst. En zeldzame vondst van een 
neanderthalernederzetting. De vondst van zowel botresten als werktuigen 
die zo goed bewaard zijn gebleven is uitzonderlijk voor West-Europa. Het 
onderzoek op de vindplek gaat nog verder om de kennis over het leven van 
de neanderthaler een flinke stap vooruit te helpen. 
De Volkskrant 13/11/2013 
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Musea 
 
TextielMuseum  
Goirkestraat 96, Tilburg  
Talking Textiles. Curated by Lidewij Edelkoort -  t/m 26.01.2014 
Lidewij Edelkoort presenteert hedendaags textieldesign in Talking Textiles, 
waarbij innovatieve textieltechnieken centraal staan. Talking Textiles 
verruimt onze beleving van textiel: ‘De nabije toekomst brengt een enorme 
opleving van textiel in het interieur: op vloeren, muren en meubels’. De 
tentoonstelling heeft tot doel een discussie aan te wakkeren binnen de 
textielwereld. Het belang van creativiteit en educatie is groot. Designers 
zoeken steeds meer de grenzen op van textiel en maken gretig gebruik van 
nieuwe technologieën. Dat is terug te zien in de tentoonstelling: van textiel, 
tot multi-media installaties, films, animaties en digitale printtechnieken. 
 
Paleis het Loo 
Koninklijk park 1, Apeldoorn 
Wij Willem, de koningen die Nederland bouwden - t/m 27 april 2014 
In het kader van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden schetst Paleis Het 
Loo het verhaal van de koningen Willem I, II en III in hun tijd en hun rol in 
de geschiedenis. Met filmscènes, theatrale effecten en gebruik van 
multimedia vertellen deze koningen over het ontstaan en het voortduren 
van de monarchie. De expositie is opgebouwd als een zogenoemd 
objecttheater. Acteurs spelen hebben scènes na. Er reizen steeds 50 
bezoekers aan de hand van voorwerpen, beeld en geluid van scène naar 
scène. Koningin Emma voert hen naar de moderne tijd met koning Willem-
Alexander aan het roer. De tentoonstelling besteedt o.m. aandacht aan de 
Slag bij Waterloo, het huwelijk van koning Willem II, de invoering van de 
Grondwet en de regeerperiode van Willem III, de vader van koningin 
Wilhelmina. Een bezoek aan het objecttheater duurt 40 min. 
 
 
Rijksmuseum van Oudheden 
Rapenburg 28, Leiden 
Petra. Wonder in de woestijn – t/m 23.03.2014 
Meer dan 150 topstukken uit de beroemde Jordaanse woestijnstad Petra. 
Wandvullende foto’s van de ruïnes en een 3D-installatie laten de stad 
herrijzen. Petra, de hoofdstad van het oude volk der Nabateeërs is een van 
de wonderen uit de oudheid. De tentoonstelling is opgebouwd rond het 
beeldhouwwerk dat de gebouwen sierde met reliëfs met dieren- en 
plantenmotieven, portretten van goden, godinnen en fabeldieren, 
levensgrote beelden en sierlijk bewerkte zuilen. Er zijn fresco’s en verfijnd 
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aardewerk. De siq,  smalle bergkloof, geeft toegang tot de verborgen stad. 
Daarbinnen liggen o.a. heiligdommen, villa’s, het schathuis en de luxe 
residentie op de hellingen van het Umm al-Biyara-massief.  
 
Villa Mondriaan 
Zonnebrink 4, Winterswijk 
Waar het allemaal begon  
In de openingstentoonstelling van Villa Mondriaan worden vroege werken 
van Piet Mondriaan getoond, die hij schilderde of tekende tijdens zijn jeugd 
in Winterswijk en zijn opleiding aan de Rijksacademie in Amsterdam. De 
vroege werken van Piet Mondriaan verschillen van zijn latere werk. Het 
bestaat uit portretten, landschappen en vele boerderijen. Ook wordt werk 
getoond van zijn eerste leermeesters, zijn vader en oom. Werk van 
kunstenaars die zich nadrukkelijk hebben laten inspireren door het oeuvre 
van Piet Mondriaan worden ook tentoongesteld. De Nederlandse 
beeldhouwer Folkert de Jong en de Duitse fotograaf en 
installatiekunstenaar Thorsten Brinkmann zijn hier voorbeelden van. 
 
Streekhistorisch Museum  Tweestromenland 
Pastoor Zijlmansstraat 3, Beneden Leeuwen  
Moeder, de vrouw: mevrouw, huisvrouw, dienstbode.  
De vrouw als spil van het gezin rond de jaren '50 van de vorige eeuw staat 
centraal. Huishoudelijke zaken, foto's en documentatiemateriaal, maar ook 
voor persoonlijke verhalen. Olieverfschilderijen van steenfabrieken. 
In de vijftiger jaren van de vorige eeuw waren de steenfabrieken in de wijde 
omgeving nog volop in bedrijf. Er moest worden geproduceerd en dat vroeg 
om veel arbeidskracht. De zestiger jaren brachten modernisering en 
productieverhoging, die tot een grootscheepse sanering leidde. De ene na 
de andere fabriek doofde de oven. Ben Wasser heeft deze ontwikkeling 
vanaf de jaren zeventig als kunstenaar mee beleefd en in beeld gebracht. 
 
 
 
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief inleveren voor 15 februari 
 
 
             
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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                Aandenken aan een bedevaart naar Kevelaer 
 
 
 

MuseumKasteelWijchen Kasteellaan 9 Wijchen 
Postbus 189 6600 AD tel. 024 6424744 
contact@museumwijchen.nl  www.museumwijchen.nl 
Open wo.t/m zon. 13 00 uur tot 17 00 uur en op afspraak 
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Hent Jansen, boerenerf, olieverf op hout, 2000 
 
 
 
 

 
 


