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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 
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 
Nic Bakker          tel. 024 6420190 

 

Vormgeving Mariëtte Zikking 
Eindredactie Nelly Goebertus 
Druk  All-Print 
Veenhof  1507 
6604  AW Wijchen 
Fred Vermaat, tel. 6421061 
info@allprint-wijchen.nl 
www.allprint-wijchen.nl 
 
 

kopij 
Kan per E-mail naar de redactie 
worden gestuurd of per post. 
 
E-mail adressen: 
nelly.goebertus@zonnet.nl 
m.zikking@zonnet .nl 
nic_bakker@planet.nl 
 
Redactieadres: 
Veenhof 13-03 
6604 AT   Wijchen 
 
Verantwoording 
De verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van een geplaatst artikel 
berust bij de auteur. De redactie 
behoudt zich het recht voor een 
artikel te weigeren, een artikel te 
wijzigen of te bekorten, zolang dit het 
artikel niet inhoudelijk aantast. 
  
Aan de Nieuwsbrief werkten mee: 
Wim Kattenberg, Jacques Rommens,  
An Velter, Tess Doorewaard, 
Mariette Zikking en Nelly Goebertus 

     
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: 
‘Heerlijke’ sfeer rond een winters 
Leur 
 
Op de achterkant 
‘Verweende kwezels’, textiel en 
ander materiaal  
Textiele vormgeving Ans Verdijk  
 
 
Volgende Nieuwsbrief verschijnt in 
maart 2011, Kopij inleveren voor 15 
februari 2011. 

 



Inhoud: 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
PRIKBORD 
ACTIVITEITEN 
EXPOSITIES 
TEXTIEL IN DE VROEGE MIDDELEEUWEN 
HET OOSTELIJK RIVIERENGEBIED 
LAND VAN HEERLIJKHEDEN 
NIET ALLES IS KUNST (deel 2) 
DE WINTERTUUN 
KARREN  EN WAGENS (INTRODUCTIE) 
SPROKKELS 
MUSEA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Een hulstboom vol rode besjes in Wijchen 

hoeft over zijn nut beslist niet te liegen, 

want onthoud deze les: 

bij kerst hoort zo’n bes, 

of een vogeltje moet er mee zijn gaan vliegen  
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Redactioneel: 
Nelly Goebertus 

 
Het is 4 uur in de middag en de lucht begint zich in de winterse namiddag 
al rood te kleuren, alweer laatste dag van de maand. Morgen begint de 
laatste maand van het laatste jaar van het eerste decennium van de 21

e
 

eeuw. De 10 jaar die in het jaar 2000 nog in de toekomst lagen is dan 
verleden tijd geworden. We hebben in die jaren schokkende 
gebeurtenissen voorbij zien trekken. En dat zal gewoon zo doorgaan. 
Nauwelijks is de schreeuw om cultuur verstomd of de eerste 
schaatsmarathon op natuurijs is al  verreden. Ondertussen ligt de wereld 
en al haar geheimen toegedekt onder een witte deken. De winter is 
ingevallen, maar sinterklaas en de kerstman moeten nog komen. Het wordt 
zo langzamerhand de hoogste tijd om over de kerst- en nieuwjaarskaarten 
te gaan nadenken. We willen onze dierbaren immers het beste toewensen 
voor het nieuwe, dit eerste jaar van het tweede decennium. 
Vanzelfsprekend geldt voor onze vrienden: EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!! 
Elkaar het  beste toewensen is al een oud gebruik. In 16

e
 en 17

e
 eeuw 

gingen gildenbroeders steeds vaker een kermis- of nieuwjaarsgroet 
verspreiden onder burgers en relaties in de vorm van een pamflet dat iets 
liet zien van het gilde met soms een wens in dichtvorm erbij. Een hele 
collectie van deze gildenwensen is bewaard gebleven.Op de laatste pagina 
van deze Nieuwsbrief een voorbeeld van zo’n gildenwens zonder het hele 
verhaal in dichtvorm, in dit geval van het gilde van de tamboers. Het begint 
als volgt:  
‘Nieuwe-Jaars Zegen-wensch, Aan de Edele Hooge Magten van ’s Lands 
en Stads Bestier, en de Manhafte Burgery, der vermaarde Koop- Stad 
Hoorn’.  
Gelukkig is deze collectie bewaard gebleven, veilig opgeborgen in een 
archief en toegankelijk voor het publiek. Musea zijn bij uitstek de plekken 
waar dingen bewaard worden en voor iedereen toegankelijk zijn. Ze zijn de 
schatkamers van een land. Voor alle musea geldt; EEN GOED 
NIEUWJAAR!! 
Niet ieder museum kan het hoofd boven water houden. In Nijmegen moest 
het Muzieum, het museum over zien en niet zien, zijn deuren sluiten 
wegens geldgebrek. Nu liggen er plannen voor een heel nieuw museum; 
het Museum van de 2

e
 wereldoorlog. Het wordt een samenwerking van drie 

bestaande musea. Kijk bij Sprokkels voor meer informatie. Het M.K.W. mag 
zich  gelukkig prijzen dat het voor de komende tijd verzekerd is van  
gemeentelijke steun. Voor het M.K.W nu en in de toekomst: EEN DRUK 
NIEUWJAAR!! 
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In Nieuwsbrief no.4, de laatste van dit decennium hebben we gestreefd 
naar een gevarieerde inhoud. De vaste rubrieken, zoals ‘van de 
bestuurstafel’, prikbord, activiteiten, exposities, sprokkels en musea geven 
weer veel informatie. In aansluiting op de op 5 december geopende 
winterexpositie met werk van twee textielkunstenaressen, volgt er een 
beschouwing over het textielgebruik in de vroege middeleeuwen. 
Textielresten uit het Merovingische grafveld werden onderzocht  door  
Christel Brandenburg. Ze bracht verslag uit in het onderzoeksrapport. Wim 
Kattenberg schrijft over de cultuurhistorische en toeristische ontsluiting van 
het Oostelijk rivierengebied. Er is vijf jaar gewerkt aan het project ‘Stappen 
in de toekomst’. Het regionaal toeristisch bureau KAN heeft een digitale 
gids, ‘Spannende geschiedenis’, ontwikkeld waar iedereen die binnen het 
KAN gebied,  toerist of inwoner, op pad wil gaan iets van zijn/haar gading 
kan vinden. An Velter vervolgt haar reeks kunstbeschouwing in deel twee 
van ’Alles is kunst’. Of is toch niet alles kunst? 
Oordeelt u zelf maar. De Tuun is in winterstand gegaan, maar dat betekent 
niet dat er niets valt te melden. Neem de jeneverbes, een heel gewone 
boom/struik, die zomaar voor verrassingen kan zorgen. De redactie was blij 
verrast toen er zich een nieuw redactielid aandiende en dat was erg nodig. 
Dat biedt de Nieuwsbrief nieuwe kansen! Welkom, Nic! Kijk voor meer 
informatie op Prikbord. De voltallige redactie wenst alle Vrienden Museum 
Kasteel Wijchen Stichting Frans Bloemen, medewerkers en vrijwilligers van 
het MKW en hun dierbaren: EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!! 
 

 
Van de Bestuurstafel 
Wim Kattenberg 

 
In een bijdrage verderop in dit nummer van de Nieuwsbrief ga ik in op het 
grote belang van twee projecten die er alles aan hebben gedaan en doen 
om ons gebied landschappelijk en cultuurhistorisch toegankelijker te 
maken. Onwillekeurig vraag je je af wat heeft het Museum Kasteel Wijchen 
en wat hebben wij als ondersteunende Stichting in dat opzicht al die jaren 
betekend. Zijn we met elkaar op de goede weg ?  

 
Bijstellen van een koers? 
Als je terugkijkt, wat overigens past bij einde van het jaar, dan is er echt 
wel veel gedaan. Wat het Museum de laatste jaren op de plank heeft 
gelegd is een lange serie van exposities op het terrein van moderne 
beeldende kunst. Dit alles van hoog niveau en van groot belang. Het 
Museum biedt hiermee aan kunstenaars, die terecht hun werk aan een 
breed publiek willen laten zien, een podium en geeft in algemene zin zicht 
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op een belangrijk aspect van de culturele ontwikkeling in ons gebied: de 
moderne beeldende kunst. Ook de harde werkers van de Tuun verdienen 
alle lof. Ondanks een aantal voortreffelijke tentoonstellingen op het terrein 
van de archeologie en geschiedenis, zoals onlangs die over de 
Merovingers, ben ik daarover minder enthousiast. Niet te vergeten 
overigens als zeer positief in dat opzicht te noemen, het bij de nieuwe start 
van het museum gerealiseerde depot voor met name archeologische 
artefacten. Het museum beschikt over een ‘’hervorragende’’ collectie.  
Het naar buiten brengen daarvan, niets ten nadele van de huidige 
permanente opstelling prehistorie en de Romeinen, kan en moet echter 
eigentijdser gemaakt worden wil deze collectie meer mensen trekken. Wat 
ook keihard gesteld moet worden is dat de regionale geschiedenis in feite, 
door het wegvallen van de vaste expositie in de binnentoren, marginaal is 
geworden. Het vraagt wat deze afdelingen betreft om een nieuwe koers. 
Wat de Stichting betreft is er, maar dat zijn krenten in de pap, de laatste 
jaren het nodige bijgedragen door lezingen en excursies met name op het 
vlak van de archeologie en geschiedenis. 

 
Nieuwe koers nodig!! 
Behalve dat er in het museum zelf een updating nodig is, wat betreft de 
afdelingen archeologie en geschiedenis, die ook veel beter op elkaar 
afgestemd moeten zijn, dient er in de komende jaren alles aan gedaan te 
worden om het museum aan te sluiten op het grote digitale megaproject 
‘www.spannendegeschiedenis.nl’ van het Regionaal bureau voor Toerisme 
van de Stadsregio Arnhem/Nijmegen ‘RBTKan’, dat onlangs van start 
gegaan is.    
Dit project heeft een mondiaal bereik. Iedere Japanner, Spanjaard of 
Mexicaan kan zich, als ze ons gebied willen verkennen, oriënteren via deze 
website. Dit kost geld. De Stichting Vrienden is bereid zich daar volledig 
voor in te zetten. 

 
 

Prikbord: 
 
Oproep 1 
U bent gewend om de Nieuwsbrief keurig op tijd in uw bus te vinden. Er 
gaan elke keer weer een aantal mensen op pad om daar voor te zorgen. 
Dat is wel een bedankje waard. Zij zijn het die er voor zorgen dat de 
Nieuwsbrief 4 keer per jaar op de juiste plek komt, zodat iedereen op de 
hoogte blijft. En dat willen we graag zo houden. Hulde!!! Dat mag wel eens 
gezegd worden. Voor de wijk Blauwe Hof, Aalsburg, Tienakker of een deel 
ervan, zijn we op zoek naar een vriend of vriendin  die dit leuke werk 
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(tijdelijk) op zich wil gaan nemen. Melden telefonisch of per e-mail bij Nelly 
Goebertus, bellen 6413180, mailen naar  nelly.goebertus@zonnet.nl 
 
Oproep 2 
De Werkgroep Beeldende Kunst is ook op zoek naar versterking. De 
groepsleden werken aan de hand van een functie-en taakomschrijving. De 
WBK is een enthousiaste en divers samengestelde groep kunstliefhebbers 
die actief op zoek is naar vernieuwing door middel van workshops, 
museumbezoek etc. Geïnteresseerden  kunnen contact opnemen, graag 
voor 31 december, met An Velter (a.velter@hetnet.nl). 
 
Gelderse Museumdag 
Zaterdag 23 oktober 2010 waren veel Gelderse musea gratis toegankelijk. 
Zo'n 300.000 mensen kwamen naar een van de 68 deelnemende musea in 
Gelderland! Kinderen en hun ouders konden meedoen aan activiteiten 
waarbij het thema 'Ik zie, ik zie...' centraal stond. In Museum Kasteel 
Wijchen wisten rond 400 bezoekers de weg naar het museum te vinden. 
Het was gedurende de hele openingstijd een komen en gaan van 
bezoekers. Helaas moest aan het eind van de dag geconstateerd worden 
dat van de installatie van Marja Steinmetz in het torentje een vogel was 
gevlogen. 
 
Installatie ‘Vogels’ van Marja Steinmetz beschadigd 
Op 23 oktober tijdens de Gelderse museumdag is  een onbekende  er in 
geslaagd om in het museum een glazen zwaluw van een kunstwerk van de 
expositie ‘Feest’ van Marja Steinmetz los te knippen of te snijden. De 
installatie is onherstelbaar beschadigd. De gestolen vogel maakte 
onderdeel uit van een installatie van acht vrijwel identieke vogels. De 
meeste voorwerpen liggen in een vitrine of zijn te zwaar om mee te nemen. 
De vogels waren alleen te stelen, als je een schaar of mes bij je had. En 
dat had iemand. De expositie was tot 5 december te zien. 
 
Het M.K.W. naar een belevenismuseum? 
In het Coördinatorenoverleg, een bijeenkomst van coördinatoren van de 
verschillende werkgroepen, is door Wim Kattenberg voorgesteld om toe te 
werken naar een belevenismuseum, waar mensen de geschiedenis actief 
kunnen ondergaan, als het ware beleven. Het publiek ontwikkelt zich, wil  
meer dan alleen min of meer passief kennis nemen van het 
tentoongestelde. Dit initiatief heeft prioriteit gekregen in de ontwikkeling van 
beleid.  
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Nieuwe website 
De website is op veler verzoek toegankelijker, actueler en flexibeler 
geworden. Alle nodige informatie, voorafgaand aan een bezoek is er te 
vinden op een handige, overzichtelijke wijze gerangschikt en weergegeven. 
De website is het digitale visitekaartje en dus altijd vatbaar voor 
verbeteringen. Reacties worden op prijs gesteld! Sturen naar 
contact@museumwijchen.nl 
 
Redactie Nieuwsbrief 
De redactie zit al maanden te springen om nieuwe leden. Ettelijke malen 
heeft er in de Nieuwsbrief  een oproep gestaan. We zijn blij te kunnen 
melden dat we een nieuw redactielid kunnen verwelkomen. Zijn naam is 
Nic Bakker, al vele jaren trouw lid van de Stichting Vrienden. Welkom Nic! 
 
Museumpasje 2011 
Met de eerste Nieuwsbrief van 2011, in maart, wordt het ‘Vriendenpasje’ 
weer mee gestuurd. Tot dan blijft Uw pasje van 2010 geldig. 

 
 
Activiteiten: 

 
Lezing: Wijchen: stad? 
Positie van Wijchen in de stadsregio Arnhem/Nijmegen  
De lezing is bedoeld als een soort plaatsbepaling wat  betreft de positie van 
Wijchen binnen een steeds verdergaand verstedelijkend gebied. De lezing 
wil in dat opzicht een bijdrage leveren aan de discussie die in Wijchen al 
lang aan de gang is en belangrijke wijzigingen in de politieke verhoudingen 
in Wijchen tot gevolg heeft gehad. In de lezing wordt nagegaan hoe de 
positie van Wijchen veranderde onder invloed van landschappelijke, 
politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Een lange geschiedenis. 
Inleider: drs.Wim A. Kattenberg 
Datum en Tijd: 22 febr. 2011, 19.30 uur (Zaal open 19.00) 
Locatie: Museum  Kasteel Wijchen  
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Exposities: 
 
‘Tekst-stills’  Verhalen van verleden en verlangen 
Els van Baarle en Ans Verdijk - t/m 13 februari 2011  
Ze delen hun passie voor het vormgeven in textiel. Ze hebben dezelfde 
uitgesproken voorkeur voor het vertellen van verhalen. Maar hun 
inspiratiebronnen konden niet verder uit elkaar liggen: het verleden en het 
hier en nu. 
 

 
 
 
 
 
Ans Verdijk reageert met haar textiele creaties op wat haar hier en nu treft. 
Dat kan een politieke gebeurtenis zijn, maar evengoed een reactie op 
geijkte rolpatronen. Soms is het het materiaal zelf dat haar tot vertellen 
aanzet, zoals de stapel kinderbroekjes die op een markt haar aandacht 
trokken.  Haar verhalen zijn uiterst persoonlijk,  haar benaderingswijze is 
theatraal en haar keuze voor materiaal grillig. Zo werkt ze ook met blik, 
plastic poppetjes en foto’s. Maar haar technieken zijn die van textiele 
vormgeving.  Zij doceert tevens modevormgeving aan de Jan van Eyck 
Academie in Maastricht. 
 
 
 

 Els van Baarle is gefascineerd door de 
sporen die de geschiedenis nalaat op 
gebouwen en in teksten. Het mos op een 
verweerde muur. Het ooggetuigenverslag 
van de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius 
in het jaar 79 van onze jaartelling.  Maar 
ook de achtergebleven schrifttekens op 
een verregende krantenpagina en de 
tientallen enveloppen om brieven aan een 
geliefde., compleet met correcties, vlekken 
en poststempels. Voor haar zetten zulke 
sporen de tijd even stil, als een filmbeeld, 
zodat de aandachtige beschouwer de 
geschiedenis ervan kan lezen. Haar zijden 
doeken zijn dan ook opgebouwd uit talloze 
lagen: kleur over kleur, draad over was, 
papier over stof. Els van Baarle won er 
internationale prijzen mee en zij is een 
veelgevraagd gastdocent in de Verenigde 
Staten. 
 

 



 

10

Textiel in de vroege middeleeuwen 
Nelly Goebertus 
 
Textiel is een grondstof waarvan de mens zich al eeuwenlang bedient. 
Eeuwenlang waren  het vezels van plantaardige en dierlijke herkomst, 
zoals linnen en schapenwol waar in onze streken textiel van werd gemaakt. 
Hoewel in de bodem organische materialen zoals hout, bot en textiel, 
nauwelijks bewaard blijven, zijn in het Merovingische grafveld toch 
textielresten aangetroffen. Dat komt omdat de doden in hun graf metalen 
voorwerpen mee kregen, mannen bijlen en speren, vrouwen sieraden, 
mantelspelden en haarnaalden. Gespen en riembeslag, hoorden bij de 
kleding. Waar deze metalen voorwerpen raakpunten hadden met de 
kleding van de dode kon door roestvorming op het metaal een chemische 
verbinding tussen metaal en textiel ontstaan waardoor op die plaatsen 
textielresten bewaard zijn. De combinatie met metaal maakte het mogelijk 
om de textielresten vrij nauwkeurig te dateren en de functie ervan te 
bepalen. Meestal wordt een metalen vondst direct schoon gemaakt en van 
alle resten ontdaan om het voorwerp direct te conserveren. Deze vondsten 
hebben echter jarenlang opgeslagen  gelegen voordat er wetenschappelijk 
onderzoek naar werd gedaan, door deze ‘gelukkige’ bijkomstigheid waren 
de textielresten niet verwijderd. Deze fragmenten van soms niet meer dan 
een vierkante centimeter, die werden aangetroffen onder of op een dolk, 
een schoengesp of een mantelspeld, zijn bestudeerd door Chrystel 
Brandenburg (Voorname dames, stoere soldaten en eenvoudige lieden, 
Stijn Heeren en Tom Hazenberg, hfdst. 9 Textielresten), die in het kader 
van haar promotie onderzoek doet naar productie en gebruik van textiel in 
de vroege middeleeuwen. Zij gaat de vondsten uit Wijchen nog nader 
definiëren.In een aantal graven werden glazen kralen aangetroffen, die te 
groot en te zwaar waren om in een halssieraad gebruikt te zijn. 
Waarschijnlijk zijn het zwaard- en gordelkralen uit de 1

e
  helft van de 6

e
 

eeuw. Zwaardkralen konden aan het gevest van het zwaard bevestigd zijn, 
misschien vanwege de magische krachten die er aan toegeschreven 
werden of uit praktische overwegingen. In oude literatuur is wel 
verondersteld dat gordelkralen als amulet aan de gordel gedragen zijn of 
als spinschijf gediend hebben, maar voor dat doel zijn deze kralen te 
zwaar. Sophia van Lith deed onderzoek naar kralen van barnsteen en glas 
( hfdst. 8 Kralen van barnsteen en glas). 
 
Van wol tot draad 
Het spinnen van de ruwe wol tot een draad is vanaf de IJzertijd tot de 
uitvinding van het spinnewiel aan het begin van de 16

e
 eeuw vrijwel 

onveranderd gebleven, zowel in het Middellandse Zeegebied als in Noord-
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West Europa en het heeft op sommige plaatsen zelfs tot ver in de 20
e
 eeuw 

stand gehouden. Om te spinnen was een spinrokken nodig, een stok met 
een gevorkt uiteinde, waar  de ruwe wol omheen werd gestoken. De 
spinster haalde met de ene hand steeds kleine plukjes wol van het 
spinrokken om toe te voegen aan de draad op de spintol, een houten of 
benen stokje met onderaan de spinschijf of -klos. Door met de andere hand 
een draaiende beweging op gang te brengen worden de plukjes wol tot een 
draad gesponnen. De spinschijfjes of -klosjes doen daarbij dienst als een 
soort vliegwiel, dat er voor zorgt dat de draaiende beweging in stand wordt 
gehouden. De draad werd om het onderste gedeelte van de spintol 
gewonden totdat de draad tot een bol gedraaid werd. Bij de museumlessen 
maken kinderen uit de 21

e
 eeuw kennis met spinnen met een spinschijf en 

dat vereist heel wat handigheid. Spinschijfjes van aardewerk of hout zijn 
lichter en beter geschikt voor het spinnen. Een spintol kun je linksom of 
rechtsom laten draaien. Voor een dikkere draad worden twee draden ineen 
gedraaid. Dit twijnen gebeurt meestal in de tegenovergestelde richting van 
de spinrichting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van draad tot stof 
Door de draden op een staand 
weefgetouw tot een doek te weven 
ontstaat er een product met zeer 
nuttige eigenschappen. Je kunt het 
gebruiken om er kleding, dekens, 
omslagdoeken van te maken. In onze 
streken zal het textiel vooral 
gebruikstextiel geweest zijn. De 
eenvoudigste vorm van weven is om 
draden 1 op 1 haaks op elkaar  als 
schering en inslag te verwerken z.g.  
plat- of linnenbinding. Als links- en 
rechtsom getwijnde draden 
afwisselend gebruikt worden in een 
weefsel, ontstaat een vaag patroon. 
Een duidelijker patroon ontstaat door 
steeds over een of twee draden, 
afwisselend  en verspringend, te 
weven (keperbinding).  Er waren in de 
vroege middeleeuwen verschillende 
bindingen in gebruik.  
 
 

                Reconstructie staand weefgetouw 
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De weefsels van het grafveld van Wijchen 
Bij de vondsten uit het Merovingische grafveld, kon behalve de plat- en 
keperbinding ook de diamantkeperbinding vastgesteld worden. De 
fragmenten waren soms te klein om met zekerheid na te gaan of het om 
puur een keperbinding ging of, wanneer de richting van de verspringing 
afwisselt, om een diamantkeperbinding. Deze binding geeft een ruitvormig 
patroon te zien. De geweven doeken konden al of niet gekleurd met 
plantaardige verfstoffen voor allerlei doeleinden gebruikt worden. 
De weefselfragmenten uit Merovingische grafveld zijn grof en fijn, dik en 
dunner, maar nooit luxueus. Geen zijde, borduursels of gouddraad. Wel 
rijke en arme graven. Een rijk graf was eerder te herkennen aan de rijkere 
grafgiften, niet altijd aan de fijnere stoffen van de doodskleding. De meeste 
stoffen waren van wol, hetzij in grof weefsel van minder dan 10 draden op 
een cm., hetzij van een fijner weefsel met 12 tot 20 draden per cm. Het is 
niet eenvoudig om linnen en wollen weefsels van elkaar te onderscheiden, 
linnen heeft een gladdere structuur, wol is meer vezelig, maar door 
inwerking in de bodem was het verschil niet altijd duidelijk. Of de stoffen in 
kleur geverfd waren vermeldt het onderzoek van Chrystal Brandenburg 
niet. Het was misschien ook niet meer vast te stellen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      A                                  B                                 C                             D       
Schematische weergave van effenbinding (a), keperbinding (b), diamant keperbinding (c),  
en keperbinding (d) . 
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Het Oostelijk Rivierengebied landschappelijk en 
cultuurhistorisch toeristisch op de kaart gezet 
Wim Kattenberg 
 
Enkele dagen geleden werd het Project van Geldersch Landschap en 
Kasteelen ‘Stappen in de Toekomst’ na een periode van vijf jaar niet 
toevallig in het Café-restaurant ‘De Toekomst’ in Hernen afgesloten. Vijf 
jaar lang is er hard aan gewerkt om  het Oostelijk Rivierengebied 
cultuurhistorisch en landschappelijk meer beleefbaar te maken.  
Een paar dagen later startte het door het RBT (Regionaal Bureau voor 
Toerisme) Kan ontwikkelde digitaal gestuurde megaproject ‘Spannende 
geschiedenis’ waar 17 van de eerste 52 daarin opgenomen historische 
locaties  afkomstig zijn uit het Oostelijk Rivierengebied.  
Dit project richt zich op het levend maken van drie perioden: Romeinen, 
Middeleeuwen en Tweede Wereldoorlog. Gewapend met bijv. een Ipod kan 
men op de eerder genoemde 52 plekken de geschiedenis van het gebied 
beleven visueel, informatief en langs de weg van verhalen. 
Het moge duidelijk zijn dat met deze projecten het Oostelijk Rivierengebied 
landschappelijk, cultuurhistorisch en toeristisch voor het eerst in de 
geschiedenis echt op de kaart is gezet, ‘www.spannende geschiedenis.nl’ 
is te volgen en te downloaden all over de world.  
Na eerst hierna in grote lijnen in te gaan op de landschappelijke en cultuur- 
historische waarden van het gebied vanuit de drie gekozen perioden ga ik 
tenslotte in op een belangrijk onderdeel van beide projecten ‘Land van de 
Heerlijkheden’, waar ik zelf een bijdrage aan heb mogen leveren en dat in 
de toekomst hoop te blijven doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kraagsteen voorm. Mariakerk te Bergharen 
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Het Oostelijk Rivierengebied: buffer en belangrijk doorgangsgebied  
 
Deze kop ‘buffer en tegelijk doorgangsgebied’ is het beste te verklaren 
door je te bedenken wat de laatste rendierjagers, de boeren uit de brons- 
en ijzertijd, de Romeinen, de Franken en de Middeleeuwers, zolang de 
dijkring om het gebied nog niet was gesloten, heeft bewogen zich in het 
gebied te vestigen, maar in feite werden ze er eigenlijk toe gedwongen. 

 

Het middeleeuwse kerkje van Leur (13
e
  tot 16

e
 eeuw) 
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Wat was, in het kort, landschappelijk gezien het geval. Het ijs van de 
Laatste IJstijd stuwde wallen op die de rivieren Rijn en Maas in meer 
westelijke richting  dwongen. Noordwestelijke winden bliezen vervolgens, 
zij het eeuwen later, het zand uit het Maasbekken op. Daardoor ontstond 
de stuifduinengordel van Noord-Limburg naar Bergharen/Horssen en  
verder westwaarts een serie donken tot aan de Noordzee.  
Samen met de rivieren vormden ze een buffer, maar tegelijk één van de 
weinige gebieden in de delta, die Nederland is, waar in feite gedurende 
lange tijd gewoond kon worden en waar vanuit andere gebieden 
‘gekolonialiseerd’ konden worden. De laatste rendierjagers hadden hier 
hun winterkampen. De Kelten van de vroege IJzertijd(Hallstatt) wonnen van 
hieruit het zout uit de Noordzee. De Romeinen namen het op in de Limes. 
De Merovingers en Karolingers hadden hier belangrijke vestigingsplaatsen. 
Karel de Grote had er een residentie: het Valkhof. De Duitse keizers zagen 
het grote belang van het gebied en het  beheersen van de grote rivieren 
met in hun kielzog de bisdommen Keulen, Utrecht en Luik, de graven (later 
hertogen) van Gelre, Brabant en Kleef. In de tweede wereldoorlog ging de 
strijd voor een belangrijk deel om dit gebied. 
 

Land van de Heerlijkheden 
Leur - Land van de Heerlijkheden 
Locatie: Van Balverenlaan 1b, Leur. 
GPS: 51°49'8.2"N 5°41'38.9"O 
 
In de Vroege Middeleeuwen slaagden enkele adellijke grondbezitters erin 
om steeds meer politieke, economische en juridische macht te verwerven. 
Ze noemden zich 'heer' en hun gebied heette daarom 'heerlijkheid'. De 
heer woonde in een kasteel, van waaruit hij zijn gebied bestuurde en 
beschermde. 
Heerlijke rechten 
Zo'n heerlijkheid bestond vooral uit een hoeveelheid rechten, zoals het 
recht om orde te handhaven, rechtspraak toe te passen en belasting te 
innen. Ook het jachtrecht, visrecht en molenrecht hoorden daarbij. Vaak 
waren de heren alleen verantwoording verschuldigd aan de koning of de 
keizer, dus niet aan een hertog of graaf. 
Leur 
Het Land van Maas en Waal telde verschillende van dit soort heerlijkheden. 
Als een van de weinige heeft Leur haar karakter als landgoed kunnen 
bewaren. Leur hoorde in de Middeleeuwen tot het aartsbisdom Keulen. In 
1311 kwam Leur in het bezit van Cisterciënzer monniken, die de woeste 
grond ontgonnen en het geschikt maakte voor de landbouw. Eind 18e 
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eeuw is een landgoed met park in romantische landschapsstijl aangelegd. 
Opvallend zijn de grote, statige lanen met prachtige eiken en beuken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landhuis 
Te midden van dit parkbos vinden we geen kasteel, maar een sober, statig 
landhuis met classicistische motieven uit de 18e eeuw. Het landgoed telt 
bijna 50 hectare en is nogal altijd in bezit van een adellijke familie. Een 
eindje verder ligt het gehucht Leur, met een prachtige kerk uit de 13e/14e 
eeuw. Heel bijzonder zijn enkele originele muurschilderingen uit de 
15e/16e eeuw. 
Motte 
Naast de kerk ligt een geheimzinnige heuvel. Waarschijnlijk is het een 
motte, een kunstmatig opgeworpen heuvel waar een houten burcht op 
stond. Mogelijk is de motte aangelegd in de 11e eeuw, in opdracht van de 
aartsbisschop van Keulen. Later is de heuvel gebruikt als vliedberg, een 
vluchtplek voor bevolking en vee in tijden van overstromingen. 
Bron, www.spannendegeschiedenis.nl 
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NIET ALLES IS KUNST (deel II) 
An Velter 
 
Van het boek met bovenstaande titel hebben we in de vorige Nieuwsbrief 
van het eerste deel, geschreven door Diederik Kraaijpoel, een verslag 
uitgebracht. In deel II gaat Willem Meijer uitleggen waarom ook hij niet alles 
wat als kunst wordt voorgeschoteld, als zodanig wil bestempelen. Meijer 
was leraar beeldende vorming en kunstgeschiedenis en gaf lange tijd les 
aan de Hogeschool in Zwolle. 
 
Hij begint zijn bijdrage met te stellen dat de huidige kunstkritiek vaker 
vanuit een andere hoek komt dan voorheen; in het verleden was het 
gewoon dat iedere progressieve beweging vanuit conservatieve hoek 
negatief commentaar kreeg, maar toch werd na een bepaalde tijd een stijl 
of stroming wel algemeen geaccepteerd. Meijer meent dat sommige kritiek 
in de laatste decennia nieuw is omdat die uit de moderne kunstwereld zélf 
komt. Hij noemt als voorbeeld de Britse museumdirecteur Julien Spalding, 
die in de jaren tachtig van de vorige eeuw ernstige bedenkingen tegen 
uitingen van moderne kunst weergaf in zijn boek ‘The Eclipse of Art’. 
Spalding vergelijkt hierin de hedendaagse situatie in de kunst met een 
zonsverduistering. Hij noemt enkele aspecten die hij problematisch vindt: 
de opleiding van de kunstenaar, de inhoud van diens kunst en de 
(on)mogelijkheid van de kijker om deze kunst te begrijpen, laat staan haar 
te beoordelen. Spalding meent ook dat er door museumdirecteuren een 
selectieve keuze gemaakt wordt uit de hedendaagse kunst, waardoor 
realistische kunst en niet-moderne stromingen genegeerd worden én dat 
een kritische houding ten opzichte van moderne kunst niet wordt 
geaccepteerd. 
 
Om deze redenering te ondersteunen citeert Meijer ook Rudi Fuchs, 
directeur van het Van Abbe Museum en daarna het Stedelijk Museum, 
jarenlang het boegbeeld van de moderne kunst. Deze stelt ‘dat elke richting 
(in de kunst) waarschijnlijk juiste schilderijen gemaakt heeft’, maar ‘welke 
principes hieraan ten grondslag liggen, wordt niet duidelijk, ‘in ieder geval 
zijn ze zeer persoonlijk van karakter. Daarmee is aan die principiële en 
modernistische moderne kunst misschien een onzeker en dubbelzinnig 
einde gekomen’, aldus Fuchs. Meijer constateert hier, net als bij Spalding, 
een besef van verlies én van richtingloosheid. 
  
Meijer zoekt naar de oorzaak van deze verwarring en redeneert aldus: ‘De 
moderne kunst heette  de kunst van ‘onze tijd’ te zijn, maar was de 
promotor van een nieuw levensgevoel, een nieuw wereldbeeld, een nieuwe 
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opvatting van de mens. En de klassieke traditie heette een zaak van 
vasthouden aan oude patronen, maar was drager van een ander 
levensgevoel, een ander wereldbeeld en een andere opvatting van de 
mens. Tradities worden gedragen door hun kijk op de menselijke traditie en 
de daarmee verbonden religieuze voorstellingen. Dáár moet het dus over 
gaan.’ Ik gebruik dit lange citaat omdat, verder doorlezende, blijkt dat het 
ontbreken van deze religieuze dimensie voor Meijer het einde van de 
moderne kunst betekent. Hij heeft nog 100 pagina’s nodig om dit telkens 
maar weer te onderbouwen, maar ik probeer zijn stelling in het kort weer te 
geven en sla noodgedwongen veel van zijn interessante observaties over 
stromingen in de kunstgeschiedenis over. 
 
De klassieke kunsttraditie die het weergeven  van de werkelijkheid 
voorstond, is omgevormd, aldus de schrijver; tot in de 18

de
 eeuw toe werd 

de werkelijkheid nog beschouwd als een deel van Gods schepping. Met de 
komst van de Verlichting vindt er langzamerhand een verschuiving plaats, 
de mens wordt mondig verklaard en het goddelijke of het magische bestaat 
niet meer buiten de mens maar in zijn innerlijk, zij het verborgen. De 
kunstenaar krijgt een bijzondere plaats in dit nieuwe geheel doordat hij 
gevoelig is voor signalen van een diepere werkelijkheid en delen van het 
verborgene kan openbaren. ‘Eert het goddelijke licht in d’ openbaringen 
van de kunst’ staat op een plaquette in de hal van het Haags 
Gemeentemuseum. Volgens Meijer is dit zelfvergoding van de mens, een 
‘sacralisering van het zelf’. Volgens hem lijkt het er op dat de moderne 
kunst de plaats van het christelijk geloof inneemt, dat het als substituut 
functioneert. Vandaar misschien het gewijde karakter van kunst en 
kunstgeschiedenis. 
De moderne kunstbeweging streefde na 1900 naar de bevrijding van de 
kunst, bevrijd van de taak iets uit de werkelijkheid te moeten voorstellen, 
bevrijd dus van de bekende vormentaal. De kunstenaar wordt de schepper 
van iets nieuws. 
De klassieke kunst imiteert de bestaande werkelijkheid, de moderne kunst 
schept een nieuwe werkelijkheid. 
De conclusie van Meijer: ‘Wat uiteindelijk overblijft zijn beeldelementen als 
lijn, vorm, kleur en materiaal, die als mysterieuze ‘wezens’  met een eigen 
innerlijk beschouwd worden.’ Meijers ervaart de moderne kunst als niet 
anders dan autonoom geworden beeldende middelen en niet meer dan dat. 
Hij vindt moderne kunst daarom een ‘niet-kunst, ‘gericht tegen elk gevoel 
van thuishoren in de schepping’. 
Wat hij dan wél als kunst ervaart: dat zijn alle westerse kunstuitingen tot en 
met de 19

de
 eeuw plus de realistische en/of de figuratieve schilderingen 

van ná die tijd, liefst gemaakt met behulp van eeuwenoude 
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schildertechnieken. De pasteltekening ‘Annunciatie’ van Jacques Maris zou 
Meijer zeker gewaardeerd hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaf in het eerste deel van het boek Kraaijpoel aan dat kunst vooral 
begrijpelijk moet zijn en bedoeld is om van te genieten en dat het kunst 
blijft als het op de vertrouwde traditie steunt, in het tweede deel betoogt 
Meijer dat in alle kunstuitingen verwijzingen moeten worden aangetroffen 
naar de bestaande werkelijkheid en daardoor naar de goddelijke 
schepping, anders ervaart hij geen kunst.     

NIET ALLES IS KUNST, Uitg. Aspekt, Diederik Kraaijpoel, Willem Meijer, Lennaart 

Allan. 

 
 

Wintertuun 
Mariëtte Zikking 
 
In het najaar hebben we de (kwee-) appels van de bomen geplukt. Er zijn 
wel honderd van die kleine potjes kweegelei gemaakt. In de museumwinkel 
en de Molen zijn ze weer te koop. Daarna werden de bomen flink gesnoeid 
en staan ze nu te wachten in de sneeuw op het voorjaar. De composthoop 
werd opgeruimd en van nieuwe paaltjes voorzien. Verschillende stukjes 
bodem omgespit. Ook werd er al winterrogge ingezaaid en de slaapbol 
mocht ook al. De naambordjes zijn weggehaald en mogen in het schuurtje 

 

 Aquarel ‘de Annunciatie’ van Jac 
Maris 
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overwinteren en ook zijn de gaten, wat eens raampjes van het schuurtje 
waren, van luikjes voorzien. Geschilderd in de antieke kleuren. Van uit de 
verte is dat, als je aan komt fietsen een mooi gezicht. Na ook het snoeien 
van o.a. de rozen en de vlier hebben we ook de jeneverbesstruik moeten 
verwijderen. In december 2005 schreef Fiona er nog een mooi stukje over. 
Ze had hoge verwachtingen van wat onze struik in de toekomst zou kunnen 
opleveren voor de verkoop in de Museumwinkel. De jeneverbes, die onze 
gerechten dan zou kunnen kruiden. De bessen zijn echter nooit 
verschenen en de struik was veel te hoog geworden. Nu blijkt de struik 
tweehuizig te zijn. Dat betekent dat wil de struik vrucht zetten er altijd een 
struik met mannelijke bloemen en een struik met vrouwelijke bloemen moet 
zijn.  We  zijn nu op zoek naar goede nieuwe struiken. Dan is het wel weer 
7 jaar wachten op de eerste bes. De tuun is tijdens de winter gesloten. 
Maar over de heg heen kun je een schitterend winterplaatje beleven. 
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Nog even terug naar het verhaal van Fiona uit 2005 over de jeneverbes. 
Plinius de Oudere, roemde het hout van de struik vanwege zijn slangen 
verdrijvende krachten. Een smeersel gemaakt van jeneverbeszaden werd 
door de Romeinen gebruikt als bescherming tegen slangenbeten. In de 
middeleeuwen werd de jeneverbes beschouwd als een beproefd middel om 
de duivel te verdrijven en ten tijde van de Renaissance werd het algemeen 
toegepast als geneesmiddel. Op een heel andere meer praktische manier, 
zijn jeneverbessen natuurlijk onlosmakelijk verbonden met jenever, gin en 
aquavit. De Romeinen hebben de techniek van het jenever stoken in deze 
streken geïntroduceerd. In de loop der tijd werd jenever in Nederland zo 
algemeen dat het uithangen van een jeneverbes tak aan de gevel van een 
huis gold als een teken dat daar alcoholische drank kon worden gekocht. 
Dit gebruik bleef in Nederland plaatselijk bestaan tot de laatste decennia 
van de 19

e
 eeuw. De verschillende typen jenever komen voort uit de  

verschillende distillatiemethoden en het  gebruik van kruiden –mengsels 
 

 
Karren en Wagens (Introductie) 
Constructie en gebruik van voertuigen in Gallia en de 
Romeinse Rijn-Donauprovincies 
Dr. Tess Doorewaard 
 
Tess Doorewaard heeft op 13 oktober 2010 een lezing gegeven in Museum 
Kasteel Wijchen.  over dit onderwerp waar zij op 11 mei 2010 op 
gepromoveerd is aan de Universiteit van Amsterdam. Het onderstaande 
stuk is een aankondiging van een serie over dit onderwerp, die zal bestaan 
uit de volgende onderdelen: Constructie van de voertuigen, Aanspanning 
van de trekdieren, Gebruik van de viertuigen, Vergelijking met de late 
ijzertijd en met Italië in de Romeinse keizertijd, Voertuigen in onze 
omgeving 
 
Constructie van de voertuigen 
De meeste informatie over de constructie van voertuigen uit de Romeinse 
tijd is afkomstig van contemporaine afbeeldingen. Deze afbeeldingen zijn 
op verschillende soorten objecten weergegeven, zoals op metalen 
vaatwerk en in mozaïeken, maar de meeste zijn afkomstig van grafreliëfs. 
Aanvullende informatie over de constructie is te vinden in teruggevonden 
resten van voertuigen.  
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Aanspanning van de trekdieren 
Zowel paardachtigen als runderen werden voor de voertuigen gespannen 
als trekdier. Bij paardachtigen gaat het in Gallia vooral om muildieren. Een 
muildier is de nakomeling van een ezelhengst en een paardenmerrie. Ze 
zijn minder koppig dan ezels. Dit alles maakt ze bijzonder geschikt als trek- 
en lastdier.  
Gebruik van de voertuigen 
Voertuigen werden gebruikt voor het vervoeren van goederen en van 
mensen. De meeste voertuigen waren voor beide doeleinden geschikt, 
maar de karren en wagens die voorzien waren van riemhouders, zijn 
waarschijnlijk uitsluitend voor personenvervoer bestemd geweest. 
Vergelijking met de Late IJzertijd en met Italië in de Romeinse 
keizertijd 
Het is natuurlijk interessant om na te gaan of er een ontwikkeling in de 
voertuigbouw is waar te nemen en of er beïnvloeding van de Rijksdelen 
hierin op elkaar zichtbaar is. Om dit te onderzoeken kunnen de voertuigen 
uit de Romeinse provincies vergeleken worden met wat er over karren en 
wagens bekend is uit de Late IJzertijd in diezelfde (toekomstige) provincies 
en met vondsten uit Italië in de Romeinse keizertijd. 
Voertuigen in onze omgeving 
Er zijn hier geen voertuiggraven gevonden en geen afbeeldingen van 
wagens of karren uit de Romeinse tijd. Er zijn echter wel losse vondsten 
gedaan die erop duiden dat er hier karren en wagens rondgereden hebben, 
zoals een riemhouder van een kar of wagen bij Plasmolen en sporen van 
voertuigen in Nijmegen. 

 
sprokkels: 
 
WIJCHEN - Bij de Van Thielsporthal zijn in juli van dit jaar bijzondere 
vondsten gedaan. Hout en aardewerk van 5000 jaar oud, waarmee het 
centrum op de steentijdkaart is gezet. Eerder al kwam er middeleeuws 
materiaal te voorschijn, later werden er nog vuurstenen werktuigen, een 
vuursteenwerkplaats, neolithisch aardewerk en flinke stukken hout 
gevonden. Heel bijzonder dat er hout bewaard is in de Wijchense bodem. 
Naar de mening van Stijn Heeren van bureau Hazenberg, die het 
onderzoek coördineert in opdracht  van de V.U., is dit te danken aan de 
aanwezigheid van een geul van een beekje dat uitstroomde in de Maas. De 
aardewerk scherven horen tot de Vlaardingen of de Stein cultuur uit het 
Neolithicum. 
De Gelderlander 8/7/2010 
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DREMPT - De Achterhoek is niet het meest vooraanstaande gebied als het 
gaat om archeologische wapenfeiten. Bas Hofman, archeoloog in dienst 
van de nv Nederlandse Gasunie, is enthousiast over de vondst van een 
Germaanse nederzetting uit de Romeinse tijd uit circa 300 na Christus. De 
Gasunie heeft over het hele tracé van de Noord-Zuid Route van de 
gasleiding, verkennend onderzoek uitgevoerd. De aanleg ervan startte in 
2008. Bij het archeologisch vooronderzoek op het deeltraject Ommen-
Angerlo stuitte het door de Gasunie ingehuurd adviesbureau op 
opmerkelijke zaken in de bodem bij Achter-Drempt. Duidelijke sporen 
wezen op de aanwezigheid van bewoning, een plattegrond van een 
woonhuis annex boerderij en enkele bijgebouwen. Op een diepte van 
ongeveer een meter, zijn restanten van paalgaten aangetroffen. Nabij de 
'plattegrond' is een potje gevonden, dat dateert uit 300 . Het is 
gedetermineerd als lokaal gemaakt, naar Romeins voorbeeld.  
De Gelderlander 23/7/2010 

 
DEN HAAG - De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft een zeldzame 
stedenatlas uit de Gouden Eeuw verworven. Het gaat om het zogenaamde 
stedenboek van Frederick de Wit (1630-1706) met daarin ruim honderd 
ingekleurde kaarten van steden als Utrecht, Den Haag, Zwolle, Den Briel 
en Groningen. De atlas bevat daarnaast onder meer ingekleurde 
zeventiende-eeuwse afbeeldingen van het Paleis op de Dam en de Burcht 
in Leiden. Het werk dat de KB heeft verworven is een eerste editie van het 
zogenaamde Theatrum ichnographicum omnium urbium van Frederick de 
Wit, een bekende zeventiende-eeuwse graveur die in zijn werk onder meer 
voortbouwde op de traditie van kaartenmakers als Bleau en Janssonius. 
De  Volkskrant 13 /10/2010 
 
NIJMEGEN - Sinds kort ligt het in de boekhandel ‘Het Grote Geschiedenis 
Boek van Nijmegen’. Het boek geeft een bijzondere kijk op de roemruchte 
geschiedenis van de oudste stad van ons land. Aan de hand van twintig 
beslissende dagen/momenten uit de Nijmeegse geschiedenis passeert 
2000 jaar geschiedenis van de Waalstad in twintig overzichtelijke perioden. 
Het boek van 550 pagina’s is overvloedig geïllustreerd met het mooiste dat 
musea en archieven te bieden hebben, is met vaart geschreven en  
samengesteld door de beste vakmensen. Deze uitgave is een aangepaste 
versie van het eerder door Uitgeverij Waanders uitgegeven verzamelwerk 
‘De 20 Dagen van Nijmegen’. Het boek kost € 29,95,  per 1 januari 2011 
wordt de prijs € 39,95. 
 
ARNHEM - Het ophangen van kunstwerken van de Arnhemse beeldend 
kunstenaar Albert van der Weide in de loopbrug van Station Arnhem loopt 
waarschijnlijk vertraging op. De organisatie kwam er pas laat achter dat de 
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gemeente Arnhem hiervoor toestemming moet verlenen. De kunst blijft in 
de traverse, totdat de traverse over een paar jaar wordt afgebroken. De 
expositie is onderdeel van Biënnale Gelderland, georganiseerd door het 
CBKG. Aan deze kunstmanifestatie doen 33 Gelderse kunstenaars mee. 
Zij tonen hun werk in museum Het Valkhof en het CBK in Nijmegen, 
Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en op NS-stations in Nijmegen, Ede-
Wageningen en Arnhem.    
De Gelderlander. 25/10/2010 

 
GROENLO - De Slag om Grolle. De 970 reënactors, die eind oktober het 
beleg van Groenlo uit 1627 nadeden, kregen op het slagveld te maken met 
een enorme regenval. Dag twee begon vroeg. De binnenkomst in de 
binnenstad voerde het publiek mee naar het Groenlo van 1627, met mooie 
historische kledij en activiteiten, zoals de presentatie van 
schildertechnieken, het gebruik van kruiden, wilde planten en andere 
natuurlijke materialen. De groepen reënactors, afkomstig uit vele Europese 
landen, toonden hun kunsten met geweren, trommels en zwaarden. De 
veldslag volgde om half drie. Niet alleen de Spanjolen, maar ook de regen 
bleek een felle tegenstander voor Prins Frederik Hendrik, de halfbroer van 
prinses Emilia, die te paard de veldslag regisseerde.  
23/10/2010 De Gelderlander 

 
NIJMEGEN - Bij het verwijderen van de luifel van een winkelpand aan de 
Molenstraat in Nijmegen, is de originele Jugendstilpui te voorschijn 
gekomen, zoals de familie Stemker Köster het pand in 1900 grondig liet 
verbouwen. De familie had er een woonhuis, meubelmakerij en 
stoffeerderei. De etalage trok begin twintigste eeuw al veel bekijks omdat 
de familie er exposities van onder meer schilderijen en gebrandschilderde 
ramen toonde. Ook was een keer de huid van een koningstijger te zien in 
de etalage. De huidige eigenaar en huurder willen de oorspronkelijke pui in 
ere herstellen. In de Molenstraat zijn al eerder Jugendstilpuien 
gerestaureerd. 
De Gelderlander 24/10/2010 
 
BENEDEN- LEEUWEN - Het Streekhistorischmuseum Tweestromenland is 
na een ingrijpende verbouwing feestelijk heropend. Uitgaande van thema's 
zoals wonen, werken, water wordt de historie van Maas en Waal voor de 
bezoeker ontsloten. Je ziet hoe het gebied tussen Maas en Waal uitgroeide 
tot wat het nu is. Het biedt een boeiend beeld van de kansen die de rivier 
biedt door de vruchtbare rivierklei en de strijd tegen het water, dat altijd en 
overal aanwezig is. Door de wilgen en peppels in de ooibossen waren er 
mandenvlechters, hoepel- en klompenmakers. Dankzij de klei waren er de 
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steenfabrieken en door de ligging aan de rivieren vissers en 
scheepswerven. Hieruit groeide de meubelindustrie die hielp dat Maas en 
Waal kon ontsnappen uit de armoede. Een streek zonder geschiedenis is 
als een boom zonder wortels. Het vernieuwde streekmuseum laat zien wat 
die wortels zijn.  

 
Musea: 
 
Streekhistorisch Museum Tweestromenland 
Pastoor Zijlmanstraat 3, Beneden Leeuwen 
Kerk te Kijk -  t/m 6 januari 2011  
De expositie ‘Kerk te Kijk’ is samen met de restauratiecommissie van de 
St.- Alphonsuskerk van Beneden Leeuwen ingericht. De tentoonstelling 
geeft inzicht in kerkelijke paramenten (kazuifels) en er zijn een aantal 
kelken, cibories, monstransen, missalen en andere kerkelijke 
benodigdheden te zien.  
 
Museum Jan Cunen 
Molenstraat 65, Oss 
Pieter Engles, de rrrolls royce among artists, - t/m 27 februari 2011 
Het museum presenteert een overzicht van het werk van de Nederlandse 
kunstenaar Pieter Engels (Rosmalen, 1938) met de nadruk op de periode 
1960-1975. In de tentoonstelling geven sculpturen, werk op papier, films, 
foto’s, installaties, drukwerk, mail art en documentatie een gelaagd en 
levendig beeld van Engels’ kunstproductie. In 1964 richtte hij EPO (Engels 
Product Organisation) op, waarmee hij niet alleen waarden als uniciteit en 
authenticiteit en het idee van kunst als individuele expressie aan de kaak 
stelt, maar ook het marktmechanisme ironiseert dat zo’n belangrijk aspect 
vormt van het kunstapparaat.  
 
Museum De Kantfabriek 
Americaanseweg 8, Horst 
Pfaff Art Embroidery Challenge 2010 – t/m 8 februari 2011 
Deze tentoonstelling is het resultaat van een wereldwijde wedstrijd, die de 
naaimachinefabrikant PFAFF organiseerde en waarvoor textielkunstenaars 
speciaal werden uitgenodigd. Dit is de 4

e
 tentoonstelling, die eerder was te 

zien in Londen en Parijs, gesponsord door PFAFF. De subtitel voor deze 
expositie, Landscape en Let us travel, verwijst naar de vele reizen die de 
kunstenaars maakten en die hen inspireerden. Door allerlei landen en met 
allerlei vormen van transport. 51 werken van 49 verschillende kunstenaars 
werden geselecteerd; schilderijen, sculpturen of objecten.   
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Ateliermuseum Jac Maris 
Looistraat 57, Heumen 
Maris’ Religieuze Werk – t/m 28 februari 2011  
Tijdens de winterexpositie zijn de religieuze werken van Jac Maris te zien. 
Tevens zal de eerste catalogus van het beeldhouwwerk van de kunstenaar 
verkrijgbaar zijn. Onlangs nog werd een beeld van Jac Maris gestolen in 
Millingen en later teruggevonden in een sloot in Wijchen.  
Het museum is open: woensd. van 14-17 u. , zaterd. en zond. van 13-17 u. 
 
Paleis Het Loo 
Koninklijk Park 1, Apeldoorn 
Een Wintertuin herleeft - t/m 20 februari 2011  
Een expositie, over de plantencollectie van koning Willem II (1792-1849), 
die in zijn paleis een exotische tuin had gecreëerd, waar ’s winters bals en 
feesten werden gehouden. Koning Willem II bezat een indrukwekkende 
verzameling van meer dan 3.000 exotische planten. In 1850 werd deze 
verzameling geveild. De veilingcatalogus bevat namen als palmen, varens, 
bromelia’s, citrusbomen en zeldzame boomvarens. De tentoonstelling ‘Een 
Wintertuin herleeft’ brengt de sfeer van de vroeg 19de-eeuwse wintertuin 
weer tot leven. Exotische planten, vazen en jardinières worden aangevuld 
met bruiklenen, waaronder unieke porseleinen bloemétagères. Aan de 
hand van de veilingcatalogus wordt geïllustreerd hoe deze collectie was 
samengesteld. 
 
Noordbrabants Museum 
Verwersstraat 41 ’s-Hertogenbosch 
Vlaamse vedetten. Modernisme bij de zuiderburen 1885-1960- 22 jan t/m 
15 mei Voordat het Noordbrabants Museum medio mei 2011 tijdelijk sluit 
vanwege een grootse verbouwing, pakt het museum uit met een bijzondere 
expositie. Vier maanden lang zijn circa 50 Vlaamse vedetten te 
bewonderen. Werken van bekende modernisten uit België die nooit eerder 
samen in Nederland te zien waren! 
De kunstwerken zijn afkomstig uit het Brugse Groeningemuseum. Dit 
museum bezit, behalve een collectie Vlaamse primitieven, ook een 
verrassende verzameling 19de- en vroeg 20ste-eeuwse kunst. In de 
tentoonstelling zijn werken uit diverse stromingen te zien, zoals het 
luminisme, waarin licht een grote rol speelt, uit het Vlaams expressionisme 
en uit het surrealisme, waarin de wereld van het onderbewustzijn wordt 
uitgebeeld. Het Groeningemuseum kocht onlangs zes schilderijen van de 
bekende modernisten Rik Wouters, Constant Permeke en Jean 
Brusselmans, die voor het eerst in Nederland te zien zullen zijn. 
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Nieuwjaarswens (1787) van het tamboersgilde te Hoorn 
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Museum Kasteel Wijchen  Kasteellaan 9  Wijchen 

Postbus 189  6600 AD   tel. 024 6424744 

contact@museumwijchen.nl  www.museumwijchen.nl 

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


