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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 € 6.00 
Gezin        € 10.00 
Postbank 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 
Jacques Rommens  024 6422232 

 
Vormgeving Mariëtte Zikking 
Eindredactie Nelly Goebertus 
 
kopij 
Kan per E-mail naar de redactie 
worden gestuurd of per post. 
E-mail : 
nelly.goebertus@zonnet.nl 
m.zikking@zonnet .nl 

Redactieadres: 
Valendrieseweg 12 
6602 GK  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, Fred van Heuven, 
Jacques Rommens, An Velter,  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: 
Een heilig huisje van Anna van 
Bohemen, te zien in de expositie 
‘Gevangen dromen’ 
. 
Bij de achterplaat: 
Kerst-ets ’Op weg naar de nachtmis’ 
van Dorus Arts uit 1916 
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Textielexpositie: Gevangen Dromen 
       Schilderijen:  Doets Boersma 
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De herfst is gekomen 

Je ziet het aan struiken en bomen 

Ga naar het bos voor de heerlijke geuren 

En de schitterende herfstkleuren 

Dat is gratis meegenomen 
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Redactioneel: 
Jacques Rommens 
 
Een biddende , doortrekkende ruigpootbuizerd, uit het hoge Noorden, 
vandaag buiten gezien. Het bewijst dat het volop herfst is. Ook vanuit de 
lucht moet er door onze gevederde vrienden naarstig naar voedsel gezocht 
worden. En ’s nachts zijn er, zowaar, nog nachtvlinders actief, zoals talrijke 
soorten uiltjes. Wat een verborgen wereld is er nog steeds. Kleurrijker dan 
anders is de natuur nu. Het is een pracht. In allerlei tinten met de wind, 
regen en zon als mede- of tegenspelers. Dat merk je als je buiten loopt 
onder hevig krakende kruinen van bomen.   
Laat ik beginnen met de redactie van de vijfde katern die onlangs uitkwam, 
te feliciteren. Een historisch thema, ‘Van Zaalkerk tot Pseudobasiliek’, 
gekoppeld aan de tentoonstelling, ‘Als de kerkklok luidt’, ondersteund op 17 
november door Henk Folmer met een lezing ‘Reformatie vanuit een 
historisch kader’, gepresenteerd voor een talrijk, aandachtig publiek in zaal 
‘De Ster’. Bij menigeen komen dan haarscherpe jeugdherinneringen aan 
die ‘verzuilde’ wereld uit  soms je eigen dorp boven. De  
BenoemingsAdviesCommissie van bestuur MKW , bestaande uit drie 
bestuursleden, aangevuld met Jacqueline van de Pol en twee 
werkgroepcoördinatoren, heeft de keuze voor een nieuwe leidinggevende 
van ons museum  nog niet afgerond. Er waren 38 kandidaten. Hij of zij 
volgt t.z.t. Jacqueline van de Pol op, die heel kundig sturing  aan ons 
Museum Kasteel Wijchen heeft gegeven na het vertrek van Fiona. Dat 
deed zij vooral door de werkzaamheid en creativiteit binnen de 
mogelijkheden aan te spreken. Dank je wel Jacqueline voor je steeds 
aandachtige houding in deze ‘tussenperiode’ van MKW.  Iets anders; een 
onplezierig maar noodzakelijk besluit van het bestuur van de Vrienden. Ja, 
ja…de jaarcontributie gaat omhoog, meer informatie op Prikbord. Het 
bestuur hoopt dat u onze club en MKW desondanks trouw blijft ook in haar 
diverse, soms gezamenlijke activiteiten met MKW. Het mooie museum in 
het kasteel Wijchen moet de ware parel blijven! Wat treft u in dit 
decembernummer allemaal aan? In de ‘Van de bestuurstafel’ gaat onze 
voorzitter verder in op de belangrijkste zaken van onze stichting en vraagt 
eveneens uw aandacht voor de contributieverhoging. Er staan dit keer 
geen activiteiten gepland. An Velter gaat in haar bijdrage in op de 
onderdelen waaruit de winter textieltentoonstelling ‘Gevangen dromen, 
textiel in poëtische variaties’ is opgebouwd. De expositie blijft t/m 14 
februari 2010 in MKW. Er is een zekere traditie aan het ontstaan om in de 
wintermaanden een textieltentoonstelling te programmeren. Dat biedt echt 
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perspectieven. De  drie kunstenaars, Anna van Bohemen, Mieke Thijssen 
en Unni Nestvang legden samen met de voorbereiders uit de werkgroep 
W.B.K. de basis voor deze expositie. De titel is ontstaan omdat de drie 
kunstenaars uiting geven in hun werk aan een innerlijke droomwereld. 
Komt allen tesamen! Als vervolg op twee eerdere artikelen, schetst  Nelly 
Goebertus een beeld van de totstandkoming van recente, gemeentelijke 
plannen voor Beeldende Kunst in de woonomgeving binnen de gemeente 
Wijchen. Het is kunst heel dichtbij, maar buiten. Stap in 2010 daar maar 
van de fiets af en sta stil bij de nieuwe aanwinst. Vanaf maart 2010 te zien. 
Laurens Flokstra en Wim Kattenberg kunnen voluit spreken over hun 
gezamenlijke, grootste ontdekking van het afgelopen jaar. Het betreft de 
opzienbarende ontdekking van de oermotte van Kasteel Hernen. Hulde, 
aan deze deskundige vorsers. We komen erop terug! Op de valreep van 
het Darwinjaar gaat Nelly Goebertus vervolgens in op het leven en werk 
van de natuuronderzoeker Charles Darwin die de evolutietheorie 
ontwikkelde en daarmee het denken van de mensheid blijvend heeft 
beïnvloed. En dan: Nijmegen heeft een stadsdichter maar Wijchen een … 
Tuundichter: Fred van Heuven. Wat hij uit zijn Tuunhoed  telkens tovert 
met zijn ‘hommeltjes‘ is elke keer weer puntig en raak. In ‘Sprokkels’ 
verzamelen we nieuws uit de wereld van kunst , cultuur en archeologie 
voor u, weliswaar een keuze uit de kranten. Maar het gaat erom, dat u op 
de hoogte blijft van o.a. de archeologische ‘goudmijn’ die Wijchen is. Zo 
kun je iets van die permanente bewoning op onze plek ervaren. Tot slot  
een constatering, op persoonlijke titel; archeologische objecten van MKW 
zijn inhoudelijk in de voorbije Nieuwsbrieven (sinds 1992) iets te weinig 
uitgediept. We willen er meer aandacht aan schenken. Iedereen is van 
harte welkom zijn of haar bijdrage te leveren. Samen optrekken is een 
devies waarmee we verder kunnen. De Vriendenpasjes voor 2010, die bij 
het decembernummer zouden worden mee verstuurd, krijgt u dit keer pas 
bij het maartnummer 2010, meer informatie vindt u op Prikbord. Hopelijk is 
deze Nieuwsbrief een afwisselend en boeiend intermezzo voor u tijdens de 
komende tijd. Bestuur en redactie wenst u met Kerstmis en Jaarwisseling 
onvergetelijke dagen. En voor 2010,  met de bijzondere expositie van het 
Merovingische grafveld van Wijchen in het vooruitzicht, veel positiviteit  en 
een goede gezondheid. 
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Van de Bestuurstafel: 
Wim Kattenberg ( voorz.) 
 
Archief op orde 
Het is niet zonder emoties om het archief van de Stichting op orde te 
brengen. Het gaat om een intussen jarenlange geschiedenis, vanaf 1992. 
Er is in de jaren  veel gebeurd.  
Ik heb het gevoel dat het moment is aangebroken om daar afgewogen naar 
te kunnen kijken. Dat biedt de mogelijkheid een onderscheid te maken 
tussen wat in de hele gang van zaken doorslaggevend is geweest en wat 
goed en niet goed ging. Het is goed daar in de Nieuwsbrief af en toe eens 
aandacht aan te besteden. 
 
Deze keer wil ik het graag hebben over een gebeurtenis, die in feite alles 
bepalend is geweest voor de ontwikkeling van het toen nog Museum Frans 
Bloemen. Ik heb het over het besluit dat in de Gemeenteraad van 28 
januari 1994 werd genomen om zonder voorwaarden het door de 
Vriendenstichting via sponsoring verkregen bedrag voor de inrichting van 
het nieuwe museum op de zolders van het kasteel aan te vullen, opdat de 
geplande inrichting door kon gaan (het ging om in totaal ruim 300.000 
gulden). De Vriendenstichting heeft daarvan (samen met de Gemeente) 
ongeveer de helft uiteindelijk via sponsoring binnengehaald. 
Het besluit (zonder voorwaarden) werd in de Gemeenteraad niet zomaar 
genomen. Als bron gebruik ik hierbij een artikel in de Gelderlander van 14 
januari 1994 met als kop  ‘Extra geld Wijchen voor Frans Bloemen zonder 
voorwaarden’. Het besluit om de gemeentelijke bijdrage niet aan 
voorwaarden te binden, werd namelijk na een forse discussie in de 
Commissie Financiën genomen naar aanleiding van het door wethouder 
Peters op 13 januari daar ingediende ‘Voorstel’  tot het beschikbaar stellen 
van een bijdrage voor de omloop van museum en expositieruimte in het 
kasteel. In dit voorstel werd de gemeentelijke bijdrage uitdrukkelijk 
gekoppeld aan wat de sponsoractie op zou brengen. Dus niet zomaar.  
Op 28 januari ging de Raad met het standpunt van de Commissie mee. De 
Raad prees de inzet van de Stichting en vond dat het nog benodigde 
bedrag door de Gemeente zonder voorwaarden op tafel gelegd moest 
worden. Men had eerlijk gezegd ook twijfels of de Stichting twee ton via 
sponsoring wel zou kunnen binnenhalen. Het nieuwe museum was 
daarmee een feit.  
Graag wil ik deze Bestuurstafel eindigen met jullie te herinneren aan het 
feit, dat in de Jaarvergadering 2008 het besluit is genomen om de 
contributie te verhogen. Mag ik iedereen tenslotte een goed uiteinde en 
een gelukkig nieuwjaar wensen.  
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Prikbord: 
 
Vriendenbijdrage en ledenpasje 
Het bestuur van de Vrienden Museum Kasteel Wijchen deelt mee dat in de 
Jaarvergadering 2008 is besloten om de vriendenbijdrage met ingang van 
2010 te verhogen voor individuele leden van € 6 naar € 10 en voor een 
gezin van € 10 naar € 15. Het pasje dat vrienden het recht op gratis 
toegang geeft zal bij de Nieuwsbrief van maart zitten. Tot die tijd blijft het 
oude pasje geldig. Nieuwe leden die nog geen pasje hebben, kunnen zich 
melden aan de balie waar een ledenlijst zal liggen zodat hun lidmaatschap 
en de bijbehorende rechten vanaf 1 januari gewoon kunnen ingaan.  
 
Kwee gelei 
Voor de liefhebbers en dat zijn er velen, is er weer kweegelei verkrijgbaar 
en warm aanbevolen.  U moet er dus snel bij zijn. Zie voor meer informatie 
het artikel verderop in deze Nieuwsbrief.  
 
Stichting Wighene 
Vanaf dit najaar houdt de stichting Wighene op elke eerste zaterdag van de 

maand ‘spreekuur’ op de vide van het museum. Tussen 14.00 en 16.00 uur 

kunnen Wijchenaren langskomen om materialen te brengen of in te zien. 

 

Invulling nieuwe museumstaf 

Er is een projectassistent voor 10 uur per week aangesteld. De werving 

voor een nieuw hoofd museum verloopt voorspoedig. Er is een selectie 

gemaakt en daarna worden er sollicitatiegesprekken gevoerd. 

 

Op de achterkant: Op weg naar de nachtmis. De Hernense Dorus Arts 
(1901 – 1961) maakte deze ‘kerstets’ waarschijnlijk rond 1916 . Hij maakte 
zich in Neerbosch de etstechniek eigen bij Jan van Vucht Tijssen. Van 11 
november 2001 t/m 6 januari 2002 werd de  tentoonstelling ‘Verstilde 
landschappen van Dorus Arts’ in MKW gehouden. Een heel boeiende, 
succesvolle tentoonstelling, destijds georganiseerd door de Stichting 
Kohesie Kunstbehoud in samenwerking met de Culturele Raad van de 
Gemeente Wijchen. In het kort; Arts leefde en werkte in Hernen, Nijmegen, 
Ubbergen en Groesbeek  en na 1955 in Montreal (Canada).  Hij stond 
bekend  als een technisch zeer begaafd schilder die zijn vaardigheid wist te 
verbinden met een zeer persoonlijke visie op de natuur. Beroemd zijn de 
schilderijen die hij maakte van de Hatertse – en Overasseltse Vennen en 
de Nijmeegse Benedenstad.  
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Exposities: 
 
Textielexpositie 25 november 2009 – 14 februari 2010                 
‘Gevangen dromen. Textiel in poëtische variaties’ 
Buiten de archeologie-zalen met hun vaste collectie zijn er in Museum 
Kasteel Wijchen ook ruimtes waar wisselende exposities plaatsvinden, met 
als onderwerp beeldende kunst of regionale geschiedenis. Er is een kleine 
traditie aan het ontstaan om in de wintermaanden een textieltentoonstelling 
in te richten.  
Dit jaar is het motto: ‘Gevangen dromen. Textiel in poëtische variaties’.  
 
De titel is ontstaan nadat er drie kunstenaars waren aangezocht. Misschien 
is het wel aardig om de gang van zaken rond het opzetten van zo’n 
tentoonstelling toe te lichten.  
In de driemaandelijkse vergadering van de Werkgroep Beeldende Kunst 
(10 personen) kan ieder lid een of meerdere kunstenaars voordragen. De 
gezamenlijke leden bekijken of zij een kunstenaar kwalitatief kunnen 
waarderen en of hij/zij in het beleid van het museum past. Bij meerderheid 
van positieve oordelen wordt besloten tot een atelierbezoek en wordt een 
afspraak gemaakt. Meestal gaan er drie leden van de werkgroep naar toe. 
Zij praten met de kunstenaar, kijken rond en proberen zich een mening te 
vormen aan de hand van de verschillende indrukken die zij opdoen. De 
volgende WBK-vergadering wordt uitgebreid verslag uitgebracht en 
kritische vragen beantwoord. Daarna wordt gestemd over een wel of niet 
definitieve uitnodiging aan de kunstenaar. Valt dit positief uit, dan wordt er 
gekeken of de betreffende kunstenaar alleen of met een ander een 
expositie zal vullen en op welke termijn, bijna altijd ruim een jaar later. 
 

Bij de drie beeldende kunstenaars die inhoud geven aan deze textiel-
expositie is de gang van zaken gegaan als volgt. 
Begin 2008 werd het werk van Mieke Thijssen ingebracht, zij maakt 
velums. Bijna niemand wist wat het was: nieuwsgierig dus de meerderheid 
van de werkgroep. Mieke Thijssen exposeerde in de zomer in een 
boomgaard-tuin in Oosterhout. Er werd besloten tot een nadere 
kennismaking, die goed uitpakte. In de zomerzon stond in het gras een 
tuinbank en er boven een doorzichtig baldakijn van kleine wiegende 
onderdelen die het zonlicht filterde. Dat was een velum, gemaakt van 
horrengaas en bestand tegen regen en zon. In de huidige expositie laat 
Mieke Thijssen er drie zien, speciaal aangepast aan de binnenruimte in het 
museum. De plafonddoeken zijn aan de ene kant functioneel doordat ze 
het licht in een ruimte kunnen temperen, de akoestiek beïnvloeden en een 
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minder zakelijke sfeer creëren. Maar de esthetische kant staat voorop, de 
door haar gekozen vormen hebben een sterk beeldend karakter. Door de 
transparantie en lichtheid van het materiaal en de herhaling van de vormen 
ontstaat een beeld van rust en harmonie. 
 
In het vroege voorjaar werd aan Unni Nestvang een atelierbezoek 
gebracht. Zij is meer op de zachtere kant van de textiele vormgeving 
gericht, hoewel zij ook met verschillende materialen zoals plastic werkt. Zij 
maakt kleine gedetailleerde objecten, de werken spreken voor zich. Zij 
heeft een 1e en een 2e prijs gewonnen in het tijdschrift Textiel Plus en heeft 
in binnen- en buitenland geëxposeerd, vaak in groepsverband. 
 
De transparantie van het werk van Mieke Thijssen en de aardkleuren van 
Unni Nestvang gaven ruimte aan het werk van een derde kunstenaar mits 
zij even subtiel als de andere twee te werk zou gaan. Textiele vormgeving 
is zo’n ruim begrip en hoe meer we daarvan kunnen laten zien, hoe meer 
inspiratie doorgegeven kan worden.  
Deze zomer maakten we kennis met Anna van Bohemen. Zij werkt vooral 
drie-dimensionaal, zo maakt zij torso’s van textiel, was, lijm en verf; haar 
eigen lichaam vormt de basis voor deze mooie perkamentachtige objecten 
Zij maakt ook grote sprookjesachtige insecten van alle mogelijke materiaal. 
Tenslotte ontwerpt zij heilige huisjes, al of niet op wieltjes gezet, waarin zij 
persoonlijke herinneringen verwerkt. Haar kleurengamma is natuurlijk en 
subtiel en daarmee in harmonie met de twee anderen.  
‘Gevangen dromen! Textiel in poëtische variaties’, een tentoonstelling 
waarbij veel te kijken en te bewonderen valt. Komt dat zien, komt dat zien!! 
An Velter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Werk van    Anna van Bohemen 
                   Mieke Thijssen en  
                   Unni Nestvang 
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Doets Boersma, schilderijen, 19 februari t/m 2 mei 
Doets Boersma, geboren in het Friese Wjelsryp, volgde een opleiding aan 
de Academie Minerva, Groningen (1985). In het onderwerp “ landschap” 
kan ze haar kunstenaarsschap kwijt: kleur, vorm, sfeer (van veelal het 
Friese landschap), dynamiek en abstracties! Dit resulteert in een 
bombardement van kleur, maar ze schuwt ook ingetogenheid niet. In haar 
schilderijen is figuratief werk te zien, alsook abstracties van landschappen. 
Dit werk bestaat steeds naast elkaar in haar carrière als schilder. In de 
jaren 90 opende ze het ‘Fryskskildershus’ in Leeuwarden, waar zij ook 
woont en werkt. 
 
 

Kunst in de openbare ruimte, van ontwerp tot werk in 
uitvoering 
 
vaste punten als houvast zodat ze precies boven elkaar komen. Nadat alle 
platen op deze manier op elkaar Overal in Nederland staan er kunstwerken 
met een grote K op pleinen, rotondes of andere markante punten in een 
stad of dorp en kan iedereen, jong of oud, rijk of arm van kunst genieten of 
het misschien juist verfoeien. Iedere gemeente voert een kunstbeleid en 
onze gemeente is daarop geen uitzondering. De gemeenteraad stelt een 
kunstenplan vast, waarin dat beleid is vastgelegd en er is een commissie 
Beeldende Kunst ingesteld die het college van B & W adviseert over de 
plaatsing van kunstwerken in de openbare ruimte in onze gemeente. Het 
kunstenplan bestrijkt  een periode van 10 jaar. Deze periode loopt in 2010 
af. Om kunst in de openbare ruimte te bekostigen is er een budget voor 
gereserveerd. Dit budget wordt samen met 1% van de bouwsom of 
aanlegkosten van projecten, waarin de gemeente een aandeel heeft, in een 
fonds gestort, het z.g. kunstfonds. Uit dit fonds worden de kunstwerken, die 
in de openbare ruimte een plek krijgen betaald. Een kunstwerk moet om 
een plek te verdienen aan een aantal criteria voldoen; zo moet het in de 
omgeving, in het landschap en bij de bebouwing passen. Andere criteria 
die de commissie hanteert, overeenkomstig het beleid dat door de 
gemeenteraad is vastgesteld, zijn; het kunstwerk moet een verfraaiing zijn 
van de plek waar het een plaats krijgt en er betekenis en herkenbaarheid 
aan geven, bijkomend voordeel is dat de bewoners of gebruikers van een 
buurt, wijk of ruimte kennis maken met kunst zodat het kunstwerk de 
drempel naar kunst verlaagt. Maar ook kan een goed gekozen kunstwerk 
een bijdrage betekenen voor de verhoging van de gemeentelijke goede 
naam en faam voor het bedrijfsleven, immers als de ruimtelijke omgeving 
met zorg is vormgegeven, komt dat het vestigingsklimaat voor bedrijven 
van een gemeente ten goede. Het toeval wil dat in februari 2010 er 
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opnieuw een kunstwerk een plaats zal krijgen binnen onze 
gemeentegrenzen. Dat staat er niet van de ene op de andere dag, dat 
vergt een lange tijd van voorbereiding. 
 

Het college van de gemeente Wijchen heeft in mei 2007 ingestemd met het 
voorstel van de commissie Beeldende Kunst om Twee Monumentale 
Hoofden van beeldend kunstenaar Elisabet Stienstra te plaatsen bij de 
hoek Graafseweg-Nieuweweg (twee vrouwenhoofden van elk 4 meter 
hoog). Er hadden 77 kunstenaars gereageerd op een landelijke werving 
voor deze opdracht. Drie van hen werden uitgenodigd een schetsontwerp 
in te leveren en in 2008 heeft de gemeente Wijchen aan beeldend 
kunstenaar Elisabet Stienstra de opdracht verstrekt voor twee 
monumentale beelden, die uitgevoerd zouden worden in baksteen. Deze 
kunstenares die is geboren in Gasselternijveen, kreeg haar opleiding aan 
de Academie Minerva in Groningen en de Rijksacademie voor Beeldende 
Kunsten in Amsterdam, waar zij ook woont en werkt. Om technische en 
financiële redenen is in het definitief ontwerp gekozen voor uitvoering in 
gegoten gekleurd beton, in de eindafwerking zal het werk als echte 
baksteen worden afgevoegd. Dat roept de vraag op of het kunstwerk nog 
wel kunst is, omdat er bakstenen worden gesuggereerd terwijl er beton is 
gebruikt. Beton heeft echter een aantal voordelen: het is makkelijker in 
onderhoud en houdt beter de kleur vast dan baksteen. Minstens zo 
belangrijk is het feit dat bij de uitwerking gebleken is dat de kunstenaar de 
artistieke kwaliteit beter in eigen hand kon houden bij het vertalen van het 
schaalmodel naar de beelden op ware grootte. Uitgangspunt was dat vorm 
belangrijker is dan materiaal. Het oorspronkelijke concept blijft overeind, 
ondanks dat er niet met echte bakstenen wordt gewerkt. De gekozen 
methode biedt de beste garantie om de sterke dynamiek van het model te 
behouden in het eindbeeld.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Work in progress 
Impressie van de twee monumentale hoofden bij de hoek Graafseweg/Nieuweweg 
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Met name de eerste fase van het werk (het uitwerken van het schaalmodel 
tot twee modellen op ware grootte) is een zeer arbeidsintensief proces 
gebleken. Het uitvoerend werk is gestart in oktober 2008. Het beeld van 4 
meter hoog wordt opgebouwd uit 67 lagen ‘baksteen’. Voor de 
laagsgewijze opbouw en om de horizontale lijn van de voeg goed te 
kunnen bewaken, is van het gipsen schaalmodel een 3D scan gemaakt. Dit 
is ook belangrijk om een exact spiegelbeeld te kunnen maken. De 
doorsnee van iedere laag is  met behulp van een beamer geprojecteerd op 
grote vellen papier, zodat van iedere laag een afbeelding op ware grootte 
ontstond. De tekening die zo van iedere laag gemaakt kon worden is 
uitgezet op 6 cm dik polystyreen schuimplaten, die naar dit patroon 
uitgesneden zijn en aan elkaar gelijmd. Op de lagen is op de buitenranden 
een baksteenpatroon getekend om later te kunnen bepalen waar de 
verticale voegen moeten komen. De lagen polystyreenschuim zijn op 
elkaar gestapeld met 2 vaste punten als houvast zodat ze precies boven 
elkaar komen. Nadat alle platen op deze manier op elkaar gestapeld zijn, 
wordt de eindvorm erin gemodelleerd. Als laatste worden de voegen 
uitgesneden en in een baksteenreliëf op het piepschuim aangebracht.  

Eind september 2009 is begonnen met het maken van gipsen mallen van 
de hoofden. Ieder hoofd moet worden opgedeeld in ringen van 80 cm hoog 
en zal bestaan uit circa 40 tot 50 mallen. De mallen worden voor de 
stevigheid tijdens het transport gewapend met betonijzer. Voor het 
afwerken van het model tot het transport van de mallen is een kleine drie 
maanden uitgetrokken. Bij een betonfabriek worden de mallen per ring aan 
elkaar gezet, en voorzien van een houten bekisting opgevuld met zand, om 
de druk van het beton te kunnen opvangen. Daarna worden de mallen 
gevuld met gekleurd beton. Na uitharding worden de mallen verwijderd. Op 
alle betonnen ringen wordt een pen en gat verbinding aangebracht, zodat 
de delen exact op elkaar passen. Met dit hele proces zijn ongeveer acht 
weken gemoeid. Na een proefopstelling bij de betonfabriek, gaan de ringen 
op transport naar hun plaats in Wijchen en worden de beelden ter plekke 
opgebouwd.  Daarna wordt het geheel afgevoegd, zoals bij echte baksteen. 
De funderingen worden alvast voor de winter geplaatst, zodat de twee 
beelden volgens verwachting van de kunstenaar eind februari 2010 kunnen 
worden geplaatst. 
De 1e week van november zijn de mallen van het eerste hoofd af en 
worden de mallen van het beeld afgehaald en vervoerd naar het 
betonbedrijf. In november moet hoofd 2 klaar zijn voor de eindmodellering 
en wordt het hele proces herhaald. 
 
De beelden zullen zeker een prominente plaats gaan innemen op die plek. 
De hoofden in spiegelbeeld, die actief in tegenovergestelde richting 
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gedraaid zijn, passen door de keuze voor ‘baksteen’ goed in de traditie van 
Wijchen als bouwdorp, maar ze stralen ook een zekere rust en klassieke 
schoonheid uit. Het ene hoofd is richting Wijchen gedraaid en het andere in 
de tegenovergestelde richting. Het komende jaar zullen we zelf kunnen 
oordelen en ons afvragen is het nu kunst of kitsch? Of moeten wij een 
kunstwerk gewoon ondergaan? Kunst in tijden van recessie. 
 
Gemeentelijke stukken: 
Voortgangsverslag, september 2009 
Besluit kunstcommissie, oktober 2002 
Besluit procedure kunstopdrachten, september 2002 
Percentageregeling, oktober 2002 
Locatie Kunstplan 2000-2010, september 2001  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Op zoek naar Darwin 
Nelly Goebertus 

Elisabet Stienstra in haar 
atelier, snijdt de voegen uit 
voor het baksteenreliëf op 
het  model van piepschuim, 
wat als vorm voor de gipsen 
mallen zal dienen. 
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Het zal niemand ontgaan zijn dat 2009 tot Darwinjaar was uitgeroepen. 
Waarom, wie was Darwin? Het is 200 jaar geleden, dat hij werd geboren, 
150 jaar geleden kwam zijn beroemdste werk ‘On the origin of species’ uit. 
Het boek waarin hij zijn evolutietheorie wereldkundig maakte en dat een 
revolutie in het denken in de westerse wereld tot gevolg had. Het werd een 
bestseller net zoals zijn eerste boek, The Voyage of the Beagle, dat 20 jaar 
eerder was verschenen. Maar wie was Charles Darwin, zijn persoon, zijn 
leven? Hieronder een vluchtige kennismaking met deze geniale, 19e 
eeuwse wetenschapper.   
Hij was de zoon van een welgestelde arts in Shrewsbury, een 
provinciestadje in midden Engeland. 
Vanaf zijn 8e jaar, toen zijn moeder, Susannah Wedgwood overleed, was 
hij leerling van de Anglicaanse kostschool Shrewsburyschool. Op zijn 16e 
schreef zijn vader hem in als student medicijnen aan de universiteit van 
Edinburgh. De studierichting had echter niet zijn liefde. Liever zwierf hij met 
vrienden door de dreven buiten de stad om te jagen en paard te rijden. Van 
jongs af aan was de belangstelling van Charles veel meer gericht op alles 
wat in de natuur te vinden was, vooral kevers hadden zijn warme 
belangstelling. Het verzamelen van insecten was geen uitzonderlijke hobby 
in de 19e eeuw, integendeel; er heerste een ware verzameldrift en niet 
alleen van dode insecten. Veel museumcollecties hebben een 19e eeuwse 
verzameling als basis.  
De studie medicijnen wordt geen succes. Charles mag het nog eens 
proberen aan de universiteit van Cambridge, nu met theologie als 
studierichting. Tijdens zijn studie in zowel Edinburgh als Cambridge volgde 
Darwin ook al colleges in natuurhistorie en geologie. Hij nam ook deel aan 
veldonderzoek en zijn enthousiasme voor deze wetenschappen bleef niet 
onopgemerkt. In 1831 kreeg hij een brief van John Henslow, botanicus en 
professor aan Cambridge University, die hem voorstelde mee te gaan met 
de reis van het marineschip de ‘Beagle’. Zijn vader gaf hem aanvankelijk 
geen toestemming om met zo’n reis vol gevaren en onzekerheden mee te 
gaan. Pas na tussenkomst van zijn oom kon zijn vader overgehaald 
worden. De Beagle werd door de Britse marine naar het gebied rond Zuid-
Amerika uitgezonden om de kusten in kaart te brengen. De kapitein van het 
schip, Robert Fitz-Roy, wilde zijn bemanning aanvullen met een 
wetenschapper, waar hij iets aan had als gesprekspartner op de lange 
zeereis. Dat werd de jonge Darwin. Toen hij nog in Edinburgh studeerde 
had hij, buiten zijn studie om, geleerd hoe je dieren moest opzetten en 
prepareren, kennis die hem tijdens de reis van de Beagle uitstekend van 
pas zou komen. Het was altijd een droom van hem geweest om ooit samen 
met vrienden de tropische plantengroei te bestuderen en de plannen voor 
een reis naar Teneriffe lagen al klaar. De eerste pleisterplaats op de reis 
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zou zijn.......Teneriffe!! Op 27 december 1831 voer de Beagle, een snel en 
wendbaar zeilschip, bij Plymouth aan de Engelse zuidkust het zeegat uit 
om koers te zetten naar de Canarische eilanden. Maar de bemanning 
kreeg geen toestemming van de autoriteiten om daar aan land te gaan, 
omdat er gevreesd werd voor besmettelijke ziekten, zoals de cholera. De 
Kaapverdische eilanden werden de eerste pleisterplaats. In zijn bagage 
had Charles Darwin een flinke voorraad wetenschappelijke werken en 
handboeken van zijn favoriete schrijvers. Vanaf het begin van de reis, die 5 
jaar zou duren, hield de jonge wetenschapper een dagboek bij, verzamelde 
hij waar hij de kans kreeg, wetenswaardigheden over het planten- en 
dierenleven in het water, op het land en in de lucht. Hij voerde 
experimenten uit in zijn hut onder het achterdek, waar hij zijn boeken, 
meetinstrumenten, schrijfmateriaal en alles wat hij nodig had, 
ondergebracht had. Slapen deed hij in een hangmat, die overdag aan de 
kant geschoven werd, in diezelfde hut, die hij moest delen met een paar 
anderen. Delen van dat dagboek, reisverslagen, nieuwe specimen van 
insecten of gelede of ongelede dieren die hij onderzocht en ontleed had, 
gingen alvast naar het thuisfront. Een groep wetenschappers, aangevoerd 
door professor Henslow, die de hele reis met bijzondere belangstelling 
volgde, publiceerde al tijdens de reis delen van de reisverslagen over 
ontdekkingen die hij beschreef, de gedachten die hem bezig hielden. Zo 
kon het gebeuren dat Charles Darwin, terug op vaderlandse bodem tot zijn 
verbazing al een bekend wetenschapper en schrijver was. 
Als het maar even kon ging Darwin aan land, maakte tochten, soms 
wekenlang door de oerwouden van Brazilië, over de pampa’s van 
Argentinië, de grindvlaktes van Patagonië. Hij ontdekte fossiele 
zeeschelpen hoog boven een rivieroever op grote afstand van een kustlijn, 
vond versteende botten van een paard die dateerden uit een tijd ver 
voordat de Spanjaarden het paard in de Amerika’s hadden geïntroduceerd, 
ontdekte de fossiele schilden van gordeldieren zo groot als een nijlpaard, 
zag dat heel verschillende diersoorten op verschillende plaatsen, maar 
onder vergelijkbare omstandigheden, een zelfde soort oplossing hadden 
ontwikkeld om hun voedsel te bemachtigen en te overleven. Al deze 
ervaringen zetten hem aan het denken over de ouderdom van de aarde en 
het ontstaan van soorten. Al in 1837 maakte hij een krabbeltje van een 
evolutionaire stamboom over de ontwikkeling van het leven, zoals hij het 
zag, in een van zijn geheime notitieboekjes.  



 

16 

 

                  
passen aan mensen uit de christelijke wereld als onaantastbaar werd 
gezien. Deze gedachte durfde hij niet openbaar te maken. maar hield dat 
bij in geheime notitieboekjes. Op 2 oktober 1836 was de Beagle terug in 
Engeland, na zowat alle wereldzeeën en oceanen te hebben doorkruist, 
vele eilanden en continenten te hebben aangedaan. De reis van de Beagle 
heeft Darwins hele verdere leven beheerst. Alleen al met het uitzoeken, 
ordenen en publiceren van al zijn aantekeningen en verzamelingen, waar 
ook andere wetenschappers aan meewerkten, kon hij jaren vooruit. 
Tegelijkertijd bleef hij zoeken naar bewijzen voor zijn theorie. Hij maakte 
kennis met geleerden van naam, kreeg erkenning als natuurwetenschapper 
en schrijver. Hij publiceerde een hele reeks boeken over onderwerpen uit 
de natuurhistorie, geologie enz. zoals over het ontstaan van koraal 
eilanden. Omdat Charles en zijn vrouw Emma Wedgwood, zijn nicht met 
wie hij in januari 1839 getrouwd was, behoefte hadden aan rust en ruimte 
gingen ze op zoek naar een huis in een landelijke omgeving. Ze hadden 
toen twee kinderen, het zouden er 10 worden. In 1842 was dat huis 
gevonden in het plaatsje Downe, iets ten zuiden van Londen. Hier zou 
Darwin zich in alle rust kunnen concentreren op zijn werk. Hij legde een 
tuin aan, kweekte planten, liet een plantenkas bouwen om er orchideeën 
en vleesetende planten te bestuderen. Omdat hij regelmatig problemen 

Toen de ‘Beagle’ de eilanden van 
de Galapagosarchipel in de Grote 
Oceaan aandeed troffen ze een 
heel speciale planten en 
dierenwereld aan. De plant- en 
diersoorten op de eilanden leken 
een eigen ontwikkeling te hebben 
doorgemaakt. Er waren vinken, 
maar op elk eiland was het beestje 
anders, vooral in de vorm en 
grootte van de snavel. Ze hadden 
een snavelvorm ontwikkeld, die 
precies geschikt was om het 
voedsel dat op dat eiland te vinden 
was, te bemachtigen. De 
Galapagos eilanden zijn 
geologisch gezien een jong en 
geïsoleerd gebied. Darwin 
concludeerde dat een soort dus 
niet onveranderlijk is maar zich 
door natuurlijk selectie aan kan 

tekening van Charles Darwin uit 1837 
van de evolutionaire stamboom   
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had met gezondheid bleef hij het liefst in eigen huis en ontving liever daar 
zijn gasten dan zelf naar Londen te gaan. Hij voerde een uitgebreide 
correspondentie met vele wetenschappers. Darwin maakte zich niet alleen 
zorgen over zijn eigen gezondheid, misschien een gevolg van een infectie 
of parasiet, opgelopen tijdens zijn verblijf in de tropen, maar ook over die 
van zijn kinderen. Hun derde kind stierf al twee weken na de geboorte, zijn 
oudste dochtertje werd niet ouder dan 10 jaar en later stierf er nog een 
zoontje. Hij vroeg zich af of het feit dat hij en zijn vrouw nauw met elkaar 
verwant waren daar iets mee te maken had. De families Wedgwood en 
Darwin onderhielden al generaties lang nauwe banden. De dood van zijn 
dochtertje was de aanleiding om zijn geloof aan een god van liefde 
definitief los te laten. Charles Darwin was met hart en ziel vader. Zijn 
kinderen mochten naar hartelust spelen en ravotten. Ze mochten hem 
helpen met zijn onderzoekswerk in de kassen en de tuin, hij paste niet in 
het Victoriaanse keurslijf van de strenge, vormelijke vader.  

 
 
Zijn eigen werkkamer was verboden terrein voor de kinderschaar. Daar had 
hij zijn boeken en zijn werktafel onder handbereik. Daar stond ook zijn 
geliefde armstoel, waar hij het liefst zat als hij aan het werk was. Over de 
armleuningen van deze stoel lag altijd een schrijfplank zodat hij, zittend in 
zijn stoel kon schrijven of lezen. De stoel en zijn werktafel, staan er nog 

 
de werkkamer van Charles Darwin, Downhouse 
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steeds precies zo bij, alsof hij even zijn studeerkamer heeft verlaten voor 
de ‘sandwalk’, een wandeling door de tuin, om zijn hoofdpijn dragelijk te 
maken of om beter te kunnen denken. Ook tegenwoordig is het huis nog 
rustig gelegen aan een smal landweggetje en nog steeds ver verwijderd 
van het stadsgewoel. De aanwezigheid van de familie Darwin is bijna 
tastbaar, vooral op de benedenverdieping. Daar prijkt op de eettafel in de 
eetkamer het speciaal voor het Down House ontworpen Wedgwoodservies. 
De salon waar de gasten ontvangen werden, de biljartkamer, het is er 
allemaal nog. Wie de trap opgaat naar de1e verdieping meent zelfs even 
oog in oog te staan met de jonge Darwin in levende lijve. Het gaat echter 
om een 3d film, die hem in zijn hut aan boord van de Beagle laat zien. Er is 
meer te zien; de dagboeken, de boeken die Darwin heeft gepubliceerd, 
foto’s, documenten, een kast vol opgezette, vogeltjes, de familiestamboom 
van de Darwins en de Wedgwoods en natuurlijk  de 1e druk van ‘On the 
origin of species’. Dat Darwin tot 1859 gewacht heeft met de publicatie van 
zijn evolutietheorie heeft alles te maken met de weerstand die deze theorie, 
vooral van kerkelijke zijde, zou oproepen. Darwin had ook veel 
medestanders en was een populair schrijver. Geleerden van naam bleven 
hem steunen, maar in de kranten verschenen ook spotprenten. Zijn 
grootste opponent  was de bisschop van Oxford, die een beschaving op 
basis van Darwins hypotheses hard aanviel. De weerstand is zo goed als 
verdwenen, maar de discussie gaat nog onverminderd door. Darwin kon de 
uitgave van zijn boek echter niet langer uitstellen omdat de 
natuuronderzoeker Alfred Russel Wallace hem in juni 1858 in een brief liet 
weten tot welke conclusies hij was gekomen op basis van onderzoek in 
Azië. Die conclusies vertoonden veel overeenkomst met die van Darwin. 
Deze brief gaf de doorslag. Om niet na Wallace met zijn evolutietheorie 
naar buiten te komen werd mede op aandrang van zijn vrienden, besloten 
om een gezamenlijke presentatie van hun ideeën te houden. De reacties 
waren lauw. Darwin was op dat moment tot op tweederde van zijn boek 
gevorderd en hij ging met dubbele inzet aan de slag om het te voltooien.  
Het bleef kwakkelen met de gezondheid van Darwin, maar ondanks dat 
ging hij door met schrijven en onderzoeken. Soms als hij zijn woorden zelf 
niet op papier kon krijgen, was het Emma die wat hij dicteerde voor hem 
opschreef. In april 1882 liep hij tijdens zijn dagelijkse tuinwandeling een 
keelontsteking op, die hem sloopte en waarvan hij maar niet herstelde. Op 
19 april 1882, 73 jaar oud, overleed hij omringd door zijn familie in de 
vertrouwde omgeving van Down House. Hij kreeg een staatsbegrafenis in 
de Westminster Abbey in Londen, die bijgewoond werd door de meest 
toonaangevende wetenschappers en hoogwaardigheidsbekleders uit het 
Victoriaanse Engeland. Zijn graf bevindt zich naast dat van grootheden als 
John Herschel en Isaac Newton. Darwin heeft de wetenschap een grote 
stap vooruit geholpen. Misschien brengen nieuwe ontdekkingen in de 21e 
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eeuw aan het licht dat planeet aarde niet de enige planeet is waar leven is 
ontstaan. 
Literatuur: De reis van de Beagle  
                 Down House: the home of Charles Darwin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mythologie, 
In het oude Griekenland was kwee het symbool voor liefde, geluk, 
vruchtbaarheid, wijsheid, schoonheid en eeuwigheid. In de Griekse 
mythologie is de kweeappel de vrucht van het noodlot, speelgoed van de 
goden en halfgoden. Hij was de vrucht van Aphrodite (godin van 
schoonheid en liefde) en Gaia (Godin van de aarde). De Tojaanse prins 
Paris overhandigde Aphrodite een Kweeappel (de gouden appel), want hij 
had haar gekozen als mooiste aller godinnen. Zij ‘schonk’ hem als beloning 
de mooie Helena, waardoor de Trojaanse oorlog veroorzaakt werd. Een 
Griekse bruid hield bij haar huwelijk een kweepeer in haar hand als 
symbool van haar plicht, haar echtgenoot liefde en geluk te schenken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gerst is geoogst en gedorst                                                                                               

Ruim voor de regen en de vorst 

Dit graan wordt heet gemout 

En naar de brouwer gesjouwd 

Die er bokbier van brouwt, voor de dorst 

 
 

 

 

Kweegelei 
Ze zijn er weer,  in de 
museumwinkel , heel wat 
potjes met de rode gelei, die je 
verleiden om ze te kopen voor 
de feestdagen. En dit jaar ook 
in de Molen, naast de 
verschillende soorten meel en 
andere artikelen. Het was een 
rijke oogst dit jaar. Nog even 
iets over de geschiedenis van 
de Kwee. 
 
Kwee werd door de Romeinen 
vanuit Kreta en Griekenland 
naar Europa gebracht. 
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De twee kastelen in Hernen  
In Hernen lagen ooit twee kastelen op korte afstand van elkaar: de 
Hernense oerburcht aan de Elst en het later gebouwde kasteel van 
Hernen. Van het oerkasteel (de motte) is niets over. Het latere kasteel 
trotseerde de eeuwen. De burcht van de eerste Heer van Hernen moet in 
de middeleeuwen de omwonende horigen beschermd hebben. In tijden van 
gevaar was deze motte ook voor hen een toevluchtsoord, veilig binnen de 
gracht en palissaden. Bovengronds is er niets meer van te zien. Even 
oostelijker is het kasteel Hernen te zien. Volgens de Wijchense archeoloog 
Laurens Flokstra was in de jaren vijftig de gracht van de motte nog te zien. 
Hij is een van de ontdekkers van de Hernense oerburcht en hij ontdekte 
min of meer bij toeval een cirkelvormige structuur op een oude luchtfoto 
van de R.A.F. (Britse  luchtmacht) uit de tweede wereldoorlog. De 
ontdekkers L. Flokstra  en W. Kattenberg, hebben kunnen achterhalen dat 
de gracht pas in 1966 is gedempt. De boer op wiens land de motte ligt, wil 
de exacte locatie buiten de publiciteit houden. Dat zal gerespecteerd 
worden.  Hoewel ze dit ook jammer vinden en het helemaal mooi zou zijn 
als het kasteel weer deels zichtbaar gemaakt kon worden. Dat is voorlopig 
niet aan de orde. Nu zijn de onderzoekers vooral blij dat ze de juiste plek 
hebben gevonden. Een plek die in de vroege 12-de eeuw niet zo maar is 
gekozen. De burcht lag op de overgang van de hogere rivierduinen naar de 
lage komgronden. ‘Een strategisch geraffineerde plek aan het riviertje De 
Elst, waar water bij de hand was. Over de hogere rivierduinen liepen de 
wegen en je keek uit over het lager gelegen land’. is de conclusie van Wim 
Kattenberg (historicus). Dat de motte er kwam, was ook het resultaat van 
strategie, die echter elders werd bepaald. De aartsbisschop van Keulen 
wilde de macht in het belangrijke gebied tussen Waal en Maas in handen 
krijgen. Als stroman schoof hij de Heer van Hernen naar voren. Die Heren 
van Hernen  begonnen als dienstadel, maar ontpopten zich steeds meer 
als onafhankelijk opererende adel. De echte hoge heren maakten 
uiteindelijk in 1398 ook weer een einde aan Hernens oerkasteel. De graaf 
van Gelre had zijn eigen leenmannen, de Van Driels, in het nu nog 
bestaande kasteel van Hernen geposteerd, terwijl de motte tot de Kleefse 
invloedsfeer behoorde. Daar woonden de Van Boetzelaers en later de Van 
Heumens, beide families waren vazallen van Kleef. De graaf van Gelre 
maakte in 1398 met geweld een eind aan de Kleefse invloed. Hij 
verwoestte de motte. Dat gebeurde zo grondig dat zelfs de fundamenten 
van dit kasteel werden uitgebroken, zo ontdekten de beide onderzoekers. 
Zij vonden ook houtskool en verbrande leem, resten die wijzen op de totale 
vernietiging van Hernens oudste burcht. Onderzoek met grondradar 
onthulde een aantal geheimen, zoals; een fors uitgevoerde gracht van 2,5 
tot 15 meter breed en meer dan 2 meter diep. De diameter van 
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binnenterrein en gracht was 65 meter. Daarmee is de grootte van de motte 
vergelijkbaar met het kasteel van Batenburg. ‘Er lijkt sprake te zijn van een 
soort standaardmaat‘, denkt Flokstra. Het eerdere vermoeden dat de motte 
een stuk westelijker bij het ‘Bethlehembosje’ gelegen heeft, blijkt niet te 
kloppen. De ontdekkers hebben ook de vermoedelijke motte van Leur 
onderzocht met radar. Daar hebben ze nog geen kasteel kunnen aantonen. 
‘Wel is duidelijk geworden dat er onder de huidige heuvel een oudere 
heuvel ligt’, vertelt Flokstra. Boren in die heuvel is de wens die nu 
bovenaan het lijstje van het onderzoeksduo staat. 
Zie ook Nieuwsbrief: Jaargang 17, nr. 1, Sprokkels (pag. 23) . 
Bron: de Gelderlander, september 2009  
 

Sprokkels: 
Nelly Goebertus/Jacques Rommens 
 
Nieuw dak voor’ Vlaamse’ schuur Leur  
Ook Leur heeft een eigen ‘Vlaamse’ schuur. Begin oktober heeft deze 
schuur een nieuw dak gekregen. De rietdekker heeft er volop werk aan 
gehad om het totaal lekke en vervallen dak weer waterdicht te maken. De 
schuur wordt omgebouwd tot bezoekerscentrum voor het Geldersch 
Landschap. Er zijn nog vrijwilligers nodig om het centrum open te houden. 
Oproep vrijwilligers voor het bezoekerscentrum: 
Wie interesse heeft om medewerker te worden, kan zich melden bij Nicole 
Burgers van Geldersch Landschap: tel. 026-3552564, 06-53269547 of 
n.burgers@mooigelderland.nl 
Bron: De Gelderlander, september 2009 
 
Museumpark Orientalis  
Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting sluit voor anderhalf jaar de 
deuren. Orientalis voert in die periode een grootscheepse restauratie uit 
van het monumentale complex. Het museum, dat jaarlijks zo'n 80.000 
bezoekers trekt, bezint zich de komende periode ook op de financiële 
toekomst. Het komt elk jaar vele tonnen tekort en wil nieuwe 
inkomstenbronnen aanboren. Ook zoekt het museum manieren om de 
daling van de bezoekersaantallen te keren. Voor de 57 mensen die voor 
het museum werken, waarvan een kleine 20 in vaste dienst, is ontslag 
aangevraagd. Volgens bestuursvoorzitter Egbert Schröder gaat het 
Museumpark in 2011 zeker weer open. Dan viert het voormalige katholieke 
devotiepark, waarvan het Museumpark deel uitmaakt, het eeuwfeest.  
Bron: De Gelderlander, november 2009  
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Onder onze voeten 
‘Onder onze voeten’ is een prachtig geïllustreerd en helder geschreven 
overzichtswerk over de archeologie van Nederland, waarin de laatste stand 
van het onderzoek, nieuwe inzichten, bijzondere ontdekkingen en 
topvondsten worden beschreven. Het behandelt de belangrijkste 
ontwikkelingen in de prehistorie, de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de 
periode daarna – van de oudst bekende vondsten van 300.000 jaar 
geleden tot historische scheepswrakken en loopgraven uit de Tweede 
Wereldoorlog Het is geschreven door Leo Verhart en Evert van Ginkel 
Evert van Ginkel (1955) studeerde prehistorie in Leiden en heeft sinds 
1987 een eigen archeologisch en cultuurhistorisch presentatiebureau. Hij 
schrijft boeken, maakt tentoonstellingen en verzorgt educatief en 
audiovisueel materiaal over de Nederlandse archeologie. 
Leo Verhart (1952) is oud-conservator van het Rijksmuseum van 
Oudheden en momenteel verbonden aan het Limburgs Museum in Venlo. 
Hij is prehistoricus, auteur van populairwetenschappelijke publicaties en 
maker/presentator van televisieprogramma’s over de archeologie. 
 
Werk Beuys weg uit museum? 
Een groep van 64 personen uit de kunstwereld eist in een open brief in de 
Duitse krant Welt am Sonntag dat 1200 tekeningen van de kunstenaar 
Beuys worden weggehaald uit het museum Schloss Moyland. De werken 
zouden schade oplopen doordat ze al 12 jaar onafgebroken in een te lichte 
omgeving hangen. Volgens de ondertekenaars betekent dit de ondergang 
van het werk. In de brief vragen de kunstliefhebbers de minister-president 
van de deelstaat Nordrhein-Westfalen de tekeningen elders onder te 
brengen. De brief is ondertekend door ondermeer Jeff Koons, Cy Twombly 
en Damien Hirst. De weduwe van de in 1986 overleden Beuys en een 
aantal kunstkenners klagen al jaren over de manier waarop het museum 
het erfgoed van Beuys behandelt  
 
Vondst tweede IJzertijdgraf in Oss 
Archeologen van de Universiteit Leiden hebben op de Maashorst in Oss 
een grote vondst uit de vroege IJzertijd gedaan. In de omgeving van de 
grootste grafheuvel van Nederland werd het graf van een prehistorische 
vorst gevonden. Dat het om het graf van een vorst gaat blijkt uit het feit dat 
in het graf honderden minuscule bronzen voorwerpen werden aangetroffen. 
Het vorstengraf is niet ter plekke uitgegraven, maar in blokken gelicht, die 
vervolgens in een laboratorium zijn onderzocht. Met behulp van 
röntgenonderzoek werden de minuscule bronzen voorwerpen gevonden. 
De in totaal 525 voorwerpen zijn inmiddels geprepareerd en 
geconserveerd. De vorst werd ongeveer 2600 jaar geleden begraven. 
Duidelijk is dat 2600 jaar geleden een grote brandstapel werd gebouwd op 
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een hoger gelegen plek in het landschap waar rondom de begroeiing was 
weggehaald. Met palen was een kleine processieweg gemarkeerd. Het 
lichaam van de overledene, een jongeman van tussen de 25 en 40 jaar, op 
de brandstapel, werd samen met rijkelijk met brons en tin beslagen leidsels 
van een paardenspan gecremeerd. Nabestaanden ruimden de 
processieweg op en de resten van de brandstapel en het paardentuig 
werden afgedekt met heideplaggen. De stoffelijke resten werden verzameld 
in een urn die tussen de plaggen werd geplaatst. De grafheuvel bevindt 
zich in het gebied waar in 1933 al een vorstengraf werd gevonden en wordt 
van oudsher aangeduid als Zevenbergen. Vermoed wordt dat onder een 
andere grafheuvel die in 2004 onderzocht is een derde vorst begraven ligt. 
 

Speelgoed ADO voor Apeldoorn behouden 
Hoeveel de verzameling van driehonderd stuks speelgoed van het merk 
ADO heeft gekost, wil CODA Museum in Apeldoorn niet kwijt. Conservator 
Margot Jongedijk van het museum is trots op de aankoop, waar lange tijd 
aan is gewerkt. Het museum zal drie vitrines ADO-speelgoed laten zien, 
enkele objecten zullen deel gaan uitmaken van de vaste historische 
collectie, replica's van het speelgoed krijgen een plek in het kinderatelier 
van het museum. Een grote overzichtstentoonstelling laat nog ruim een 
jaar op zich wachten.Op die tentoonstelling wil CODA ook de 
achtergronden van het speelgoed laten zien. Het speelgoed is verwant aan 
de kunststroming De Stijl en aan het werk van Rietveld. Ook past het in de 
pedagogische stroming van Montessori en Fröbel, die met elementaire 
vormen en kleuren veel aan de fantasie van het kind wilden overlaten. 
Maar voor Apeldoorn is het ook historisch van waarde, omdat het in 1923 
in de werkplaats van het sanatorium Berg en Bosch is ontstaan. Dat zieken 
in de laatste fase van hun behandeling werkritme op konden doen was 
nieuw. ADO stond in die tijd voor Arbeid door Onvolwaardigen, maar dat is 
in de jaren zestig veranderd in Apart, Doelmatig en Onverwoestbaar. 
De verzameling is afkomstig van Guus Verzuu, zoon van de 
hoofdontwerper van ADO.  
 
Romeins grafveld in Sperwerstraat (Nijmegen) 
Archeologen hebben een deel van een immens Romeins grafveld 
blootgelegd in de Sperwerstraat in de Nijmeegse wijk De Biezen. Het 
grafveld dateert uit de tweede en derde eeuw na Christus en moet enkele 
tientallen hectaren groot zijn geweest. Het grafveld was bekend. Het gaat 
om zogeheten  crematiegraven, waarvan er al enkele zijn gevonden. 
Volgens stadsarcheoloog van Enckevort is dit gebied zo’n honderd jaar 
geleden al door grafrovers omgespit. Gefortuneerde, professionele 
verzamelaars van oudheidkundige vondsten, zoals G.M. Kam - de 
naamgever van Museum Kam - pachtten stukken land van boeren en lieten 
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daarop graven. De vondsten kochten ze op voor hun verzameling. Naar de 
mening van de archeoloog is het heel goed mogelijk dat de basis van de 
archeologische collectie van Kam voor een deel afkomstig is uit de 
Sperwerstraat. Ook het Rijksmuseum in Leiden heeft spullen uit dit gebied. 
Bij het onderzoek zijn ook de verstoringen van een eeuw geleden 
aangetroffen. Er is echter nog genoeg materiaal voor nader onderzoek, 
zoals menselijke resten.  
Bron: De Gelderlander, 14 juli 2009 
  
Archeologische verwachtingskaart 
Bewoners  uit de gemeente Wijchen met eigen bouwplannen kunnen de 
archeologische verwachtingenkaart raadplegen. Op de verwachtingenkaart 
is te zien waar de meeste vondsten zijn gedaan en welke gebieden als 
kansrijk worden gezien voor meer historische vondsten. De kaart ligt ter 
inzage bij de balie Bouwen en Leefomgeving. De consulenten geven graag 
advies bij het raadplegen van de kaart. Indien nodig kan de gemeente 
Wijchen recente archeologische gegevens opvragen uit een landelijke 
databank. Met vragen over dit onderwerp  kunt u terecht bij de 
beleidsadviseurs archeologie, de heer M. Dalderup, telefoon (024) 
6492210, e-mail m.dalderup@wijchen.nl   of mevrouw E.van der Linden, 
telefoon 6492385, e-mail e.vd.linden@wijchen.nl   
 
 

Musea 
Museum Jan Cunen 
Molenstraat 65, Oss 
Zeven bergen of praalgraven?, tot 3/01/2010  
In het gebied Zevenbergen in het zuiden van Oss, hebben archeologen 
honderden minuscule bronzen voorwerpen gevonden in een tweede 
ongewoon rijk graf van een prehistorische vorst. De vondsten zijn uniek en 
de wijze van onderzoek is dat ook. De resten zijn niet ter plaatse 
opgegraven. De archeologen van de Universiteit Leiden en restauratoren 
van Restaura hebben in een laboratorium de vondsten onderzocht door 
middel van röntgenonderzoek en vonden daar 525 minuscule en zeer 
fragiele bronzen voorwerpen. Een voor een werden deze voorwerpen 
geprepareerd en geconserveerd. Zo werden de details van een 
prehistorische begrafenis uit de vroege ijzertijd gereconstrueerd zoals dat 
maar zelden lukt. Kijk ook voor meer informatie in de rubriek ‘Sprokkels’. 
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NoordBrabants Museum 
Verwerstraat 14, ’s Hertogenbosch 
De Fantasiefabriek- Animatie in Nederland, 23/01/2010 t/m 23/04/2010 
De Fantasiefabriek toont een greep uit de schatkamer van de Nederlandse 
animatie. Van Loekie de Leeuw tot Minoes en van Oscarwinnaar Father & 
Daughter tot afstudeerproject Volgens de Vogels. Je ziet films, making ofs 
en artwork, maar ook beeldende kunst, commercials, games en videoclips. 
Een unieke tentoonstelling van een actueel fenomeen. Met veel moois om 
naar te kijken en gelegenheid om te genieten. Animatie is ongekend 
populair en wordt overal ingezet: bij kunst en cultuur, amusement, reclame, 
onderwijs, voorlichting, etc. Soms besef je niet eens dat je naar een 
animatie kijkt. De modernste 3D-animaties lijken levensecht. Zelf een 
animatie maken? In de animatiekeuken van de tentoonstelling kun je direct 
aan de slag. 
 
Valkhof Museum  
Kelfkensbos 59, Nijmegen 
De wereld van Kartherina, demonen en dagelijks leven in de 
middeleeuwen, t/m 3/01/2010 
Katherina van Kleef, hertogin van Gelre (1417-1476) was rijk, eigenzinnig 
en heerszuchtig. Maar ook vroom en ze had smaak. In de politiek en het 
kunstleven van Noordwest Europa speelde ze een dominante rol. Ze gaf 
opdrachten aan diverse kunstenaars. Het getijdenboek van Katherina van 
Kleef, het belangrijkste gebedenboek met miniaturen uit de Noordelijke 
Nederlanden van de 15e eeuw, is haar beroemdste opdracht. Het 
getijdenboek is tijdelijk van New York naar Nijmegen gekomen, waar 
Katherina indertijd resideerde. De kunstenaar is onbekend, maar geldt als 
een absolute meester. 
Het getijdenboek (1442/43) vormt het hoogtepunt van de tentoonstelling. 
Omdat het topstuk uit de collectie van The Morgan Library & Museum uit 
New York voor onderzoek uit elkaar is genomen, kan het Europese publiek 
maar liefst 100 losse bladen uit dit meesterwerk zien. Voor de eerste en de 
laatste keer, het boek wordt na terugkeer in New York weer ingebonden.  
 
 
Museum voor Moderne Kunst 
Utrechtseweg 87, Arnhem 
Edgar Fernhout – modernist, t/m 14/02/2010 
Het Museum voor Moderne Kunst Arnhem presenteert t/m 14 februari 2010 
de tentoonstelling Edgar Fernhout modernist. ‘De sprong is nu gemaakt’. 
De overzichtstentoonstelling brengt aan de hand van een honderdtal 
werken Fernhouts sprong van realisme naar abstractie in beeld. 
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Het Nieuwe Versieren- Nederlandse sieraden van 1965 tot nu, t/m 
28/02/2010 
Vanaf de zestiger jaren heeft het Nederlandse sieraad zich op fascinerende 
wijze ontwikkeld. Het museum volgde deze ontwikkelingen op de voet en 
put uit de eigen rijke collectie om deze sieraadgeschiedenis te laten zien. In 
de tentoonstelling is werk te zien van onder anderen: Gijs Bakker, Emmy 
van Leersum, Nicolaas van Beek, LAM de Wolf, Nel Linssen, Ruudt Peters, 
Herman Hermsen, Maria Hees, Felieke van der Leest en Ted Noten. 
 
Breda’s Museum 
Parade 12-14, Chassépark, Breda 
Voortborduren, tot 3/01/2010  
De internationale taal van het borduren, in de expositie is de grote variëteit 
maar vooral ook de overeenkomsten van borduurwerk uit Nederland en uit 
andere landen te zien. Vele culturen kennen eigen borduurtradities. 
Vaardigheden die vaak al op jonge leeftijd zijn aangeleerd. Bijzonder is de 
confrontatie van de Nederlandse ‘souvenirs de ma jeunesse’ met 
voorbeeldlappen uit Hongarije, Roemenië, Marokko en China. 
Fragile, tot 24/01/2010 
De Bredase kunstenaar en keramist Johan van Loon (Rotterdam, 1934) is 
internationaal beroemd om zijn eigenzinnige en vernieuwende vormtaal. 
Fragile toont op de eerste plaats recente werken van zijn hand. Vooral 
keramiek met een sculpturaal karakter vormt daarin een nieuwe wending in 
zijn werk. 
 
Parochiemuseum de Kijkzolder 
Parochieel Centrum, Oosterweg 4,  Wijchen. 
Elke laatste zondag van de maand, geopend van 12.00 tot 13.30 uur. U 
ziet het kerkelijke/godsdienstige leven van een katholiek gezin van vóór 
1965. Voor groepsbezoek, b.v. familie reünie, kunt u een afspraak maken 
voor een bezoek op een ander tijdstip met Ria te Riele tel.: 024 – 6414659. 
U bent van harte welkom.  
 
 
De volgende Nieuwsbrief zal in Maart 2010 verschijnen. Kopij inleveren 
voor 15 februari 2010. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paddenstoelen kleine en grote 

En heel veel beukennoten 

Je vindt het allemaal in het bos 

Langs paden, tussen struiken en op het mos 

Daar kan door ieder van worden genoten. 
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Museum Kasteel Wijchen 
 
Kasteellaan 9 Wijchen 
Postadres: postbus 189,  6600 AD  Wijchen 
Tel: 024 6424744 
Contact@museumwijchen.nl 
Website:www.museumwijchen.nl 
 
OPENINGSTIJDEN: 
Woensdag 13.00 tot 17.00 uur 
Donderdag 13.00 tot17.00 uur 
Vrijdag 13.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag en zondag 13.00 tot 17.00 uur 
En op afspraak 
 

 

 

Anna van Bohemen 

Torso 
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