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COLOFON 
 
Vrienden Museum Kasteel Wijchen 
Stichting Frans Bloemen. 
Zet zich in voor het toegankelijk 
maken van de hedendaagse 
beeldende kunst en de geschiedenis 
van Wijchen. 
Vrienden MKW@gmail.com 
 
Vriendenbijdrage: 
Individueel €10.00 
Gezin        € 15.00 
ING bank  8126978 
 
Het lidmaatschap geeft recht op: 
- gratis toegang tot het museum 

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

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

info@allprint-wijchen.nl 
www.allprint-wijchen.nl 
 
kopij 
Kan per E-mail naar de redactie 
worden gestuurd of per post. 
 
E-mail adressen: 
nelly.goebertus@zonnet.nl 
m.zikking@zonnet .nl 
 
Redactieadres: 
Veenhof 13-03 
6604 AT   Wijchen 
 
Verantwoording 
De verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van een geplaatst artikel 
berust bij de auteur. De redactie 
behoudt zich het recht voor een 
artikel te weigeren, een artikel te 
wijzigen of te bekorten, zolang dit het 
artikel niet inhoudelijk aantast. 
  
Aan de Nieuwsbrief werkten mee: 
Wim Kattenberg, Fred van Heuven,  
Nic Bakker,  Nelly Goebertus, Jacqui 
Bolt, Henk Strijbosch  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: 
‘Éerste weidegang’  aquarel van 
Herman Kuypers  
 
Bij de achterplaat: 
‘Koe’  van Bert Aalbers 
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Redactioneel: 
Nic Bakker 
 
Het is alweer juni – en dat doet me realiseren dat dit jaar alweer zo goed 
als half voorbij is. Het had alleen best wel een beetje meer op een zomerse 
maand mogen lijken, want het is de laatste dagen koud, guur, winderig en 
behoorlijk nat. Omdat ik me vaag herinnerde dat de maand juni van vorig 
jaar ook al tot zo weinig tevredenheid stemde , heb ik het juninummer 2011 
van de Nieuwsbrief uit het archief opgediept en jawel: daarin merkt Nelly in 
haar redactionele column op dat het wel herfst lijkt! Haar vraag ‘of de 
seizoenen soms stuivertje aan het wisselen zijn’, lijkt dus ook dit jaar weer 
van toepassing te zijn.  
Wat structuur en voorspelbaarheid betreft, hebben we gelukkig wel een 
stuk meer houvast aan de opbouw van de rubrieken van onze Nieuwsbrief. 
Onze vaste lezers zullen ook in deze editie weer het vertrouwde beeld 
herkennen. Als gebruikelijk bijt Wim Kattenberg het spits af onder het vaste 
kopje ‘Van de Bestuurstafel’. 
Daarna volgt een overzicht van de Activiteiten die voor de komende 
periode vermeldenswaard zijn. Dit keer zijn dat er overigens niet zo veel. 
Bekende rubrieken zijn verder het Prikbord (met korte berichtjes en 
wetenswaardigheden waarvan de redactie vermoedt dat u deze als lezer 
op prijs stelt), Sprokkels (de vaste varia-rubriek) met het overzicht wat er 
links en rechts in stad, streek en land te doen is op het gebied van 
archeologie, kunst en cultuur. Niet te vergeten de rubriek ‘Musea’ met tips 
voor een bezoek aan een boeiende expositie of een onbekend museum, 
als je toevallig in de buurt bent of er juist op zoek naar was.  Daar is de 
vakantieperiode bij uitstek geschikt voor. Wat betreft Exposities zijn er 
ditmaal twee te melden. De eerste heeft de enigszins intrigerende titel 
‘Verbijsterend zout’ en is nog tot 9 juli te zien. Wat vandaag de dag een 
weinig interessant en gemakkelijk verkrijgbaar dagelijks ingrediënt is, blijkt 
in vroegere tijden een kostbaar en om meerdere redenen zeer gewild 
artikel te zijn geweest. De expositie belicht de rol van het zout in onze zeer 
vroege geschiedenis, van circa 1000 tot 500 v.Chr., ofwel de late Bronstijd 
tot het einde van de vroege IJzertijd.  
Ook de tweede tentoonstelling heeft een leuke titel: ‘Schoonheid op vier 
poten’ Het betreft het werk van twee kunstenaars; bij de één zijn het 
houtsculpturen, bij de ander tekeningen en aquarellen.  Wat de objecten 
met elkaar gemeen hebben, zijn de poten van de tafeltjes respectievelijk de 
stoelen die in het werk centraal staan. Een boeiend totaalbeeld! Deze 
expositie loopt tot 23 september.  
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Ten slotte – maar allerminst op de laatste plaats – wordt de inhoud van 
deze  Nieuwsbrief gesierd door een aantal lezenswaardige artikelen: 
Degenen die het gemist hebben op internet of in de pers kunnen hier 
kennis nemen van de aandacht die het Plan van Aanpak  kreeg in de 
media. Binnenkort spreekt de gemeenteraad zich erover uit. 
Ook de Canon van Wijchen wordt gepresenteerd; deze is gebaseerd op 
een door Wim Kattenberg samengestelde selectie van 50, voor de historie 
van Wijchen kenmerkende thema’s, onderwerpen en personen. 
Ook aan de voornoemde expositie, Verbijsterend zout, is een artikel gewijd 
over de handel en wandel van mensen ten tijde van de vroege ijzertijd, die 
zandduinen bewoonden en we komen terug op de lezing die Henk 
Strijbosch jongstleden februari verzorgde: Geologie en geschiedenis van 
diezelfde Gelderse Maasduinen. Het sluit heel mooi op elkaar aan. We 
hebben ook een artikel opgediept uit de archieven, waarin Cees Mulder de 
geheimen van de wijnbouw ontsluiert. 
En dan is er nog het oranjegevoel. Dat gevoel dat zoveel losmaakt bij de 
Nederlander. Is het een soort besmetting? 
Wij hopen u met deze gevarieerd samengestelde Nieuwsbrief  weer enkele 
uurtjes leesplezier te bezorgen, bij voorkeur buiten – onder zonnige 
weersomstandigheden. Laat hem ook gerust aan vrienden en bekenden 
zien, misschien willen zij ook wel ‘vriend’ worden. Tot ziens en fijne 
vakantie! 
 
 
Van de bestuurstafel: 
Wim Kattenberg Cvoorz.) 

 
In een discussie, onlangs, in de werkgroep Toerisme van de Gemeente 
Wijchen, met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven ( m.n. horeca) en de 
toeristensector (VVV en Regionaal Bureau Toerisme KAN), valt altijd op 
hoe sterk, met name vanuit de hoek van de horecavertegenwoordigers, het 
accent gelegd wordt op het belang van evenementen. En Wijchen heeft er 
daar best de nodige van: o.a. de Kasteelfeesten etc. Natuurlijk is dat een 
goede zaak. Evenementen trekken altijd en spreken, wat betreft leeftijd, 
achtergrond, etc. het meest uiteenlopende publiek aan. Commerciële 
belangen spelen hierbij natuurlijk (niks mis mee) in mee.  
Wat je alleen wel eens, als vertegenwoordiger uit de hoek van de cultuur- 
historie, dwarszit is, dat er in feite al die jaren met grote scepsis 
gereageerd wordt op initiatieven die wat dieper willen gaan op dit gebied; 
althans als er eerst niet alles aan is gedaan het zo eenvoudig mogelijk te 
brengen. In dat opzicht denk ik dat het door de RBT KAN gestarte project 
‘Spannende Geschiedenis’ net door de beugel kan. 
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Wat mijzelf aanging was het project ’Cisterciënzers’, dat veel meer kans 
had gekregen, als je het had gebracht onder de kop ‘Boerenmonniken’ 
werd geopperd. Natuurlijk zit daar best wat in, maar wat blijkt is dat er wel 
degelijk mensen op het project afkwamen en erin geïnteresseerd waren. Ik 
weet wel dat ze een klein deel van de ’markt’ vertegenwoordigen, maar het 
zijn wel de mensen, en dat moet ook maar eens duidelijk gezegd worden, 
die op het belang van landschap en cultuur hameren en blijven hameren. 
De kasteelfeesten spelen zich af tegen de achtergrond van een 
eeuwenoud kasteel. En dat kasteel moet wel blijven !!!! Ja toch? 
Niets afdoen aan de inhoud. 
Deze overwegingen kwamen bij me op in het kader van de inhoudelijke 
vernieuwing van ons museum. Natuurlijk moeten we er alles aan doen om 
het verhaal van de permanente bewoningsgeschiedenis voor iedereen 
toegankelijk te maken, waarbij kunst, als neerslag van de werkelijkheid de 
eeuwen door, een grote rol speelt.  
Maar, hoe dan ook, dit mag niet gaan niet ten koste van de inhoud. Het 
verhaal moet kloppen!!!  Als straks, want dat wordt waarschijnlijk in 2013 
het eerstvolgende project, de historische tentoonstelling Emilia en Emanuel 
‘opgetoverd’ wordt, moet dat wel in de kledij van hun tijd en afgesteld zijn 
op hun gewoonten. Hun kasteel is er gelukkig…….zo goed als nog !! 
 
 
Prikbord : 
Wijchen - Op zondag 2 september 2012 is van 11.00 tot 16.00 uur in het 
Mozaiek weer de presentatie van Wijchen Present. De gelegenheid voor de 
Wijchense verenigingen en instellingen om zich te presenteren aan het 
Wijchense publiek. Ook de Vrienden MKW stichting Frans Bloemen is 
aanwezig met een kraam om nieuwe vrienden te werven, informatie te 
geven over het museum  en de Vrienden. 
Foto – Bij de foto op de voorkant van het maartnummer was niet vermeld 
dat de  foto van het paardenkopje gemaakt was door Ben Teubner.  Met 
excuses aan Ben. 
Hoog bezoek - Op 2e pinksterdag waren prinses Emilia en haar 
echtgenoot prins Emanuel voor even terug op hun eigen kasteel, nu 
Raadhuis en museum. Ze vertelden aan de vele inwoners van Wijchen en 
bezoekers over hun tijd en hun leven. Er waren vele aandachtige 
toehoorders.   
De open rondleidingen op de eerste zondag van de maand zijn een groot  
succes. Er was steeds een flinke groep belangstellenden, waarvan 
sommigen van ver waren gekomen om meer te horen over de bewoners en 
hun leven in de 17e eeuw en de eeuwen daarna. 
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Canon – Op 23 mei was het zover.  De raadzaal van het kasteel  was de 
plaats waar de canon van Wijchen gepresenteerd werd. Wim Kattenberg 
heeft de canon opgesteld. Hij heeft geprobeerd om de canon rond 
personen te groeperen, al is dat soms lastig. Het zijn 50 onderdelen, die in 
grote stappen de lijn van de historie van Wijchen volgen. Zie ook elders in 
deze Nieuwsbrief.  
 

Activiteiten: 
 
Kinderworkshop De werkgroep Activiteiten van het museum organiseert 
op 8 augustus een workshop Mozaiek voor kinderen in het kennislab. 
Open Tuundag Tijdens het monumentenweekend op 8 en 9 september is 
op 8 september een open dag van de Tuun. Het thema  van het open 
monumenten weekend is ‘Groen van toen’. 
 

Exposities 

Handel in prehistorisch Bijsterhuizen (1000-500 v.Chr.) met artistieke 

interpretatie van Hanna Grobbe – tot 9 juli  

Handel in prehistorisch Bijsterhuizen (1000-500 v.Chr.) met artistieke 
interpretatie van Hanna Grobbe De tentoonstelling biedt het verhaal van de 
rol van zout in de regionale handel, kostbare objecten die geofferd worden, 
maar geeft ook een kijkje in het dagelijkse leven in de late Bronstijd en de 
vroege IJzertijd. De periode van de late Bronstijd (1.100 – 800 v.Chr.) tot 
en met de vroege IJzertijd (800 – 500 v.Chr.) was bijzonder: de bevolking 
groeide, mensen besloten in kleinere huizen te gaan wonen en ze 
begroeven hun doden in urnenvelden. Er ontstond een klein verschil tussen 
arm en rijk en sommigen konden zout uit het kustgebied verhandelen en 
daardoor kostbare bronzen voorwerpen aanschaffen. 

SCHOONHEID OP VIER POTEN - 11 juli tot 23 september 2012   

Houtsculpturen van Bert Aalbers, Aquarellen en tekeningen van Herman 
Kuypers. 

De Nijmeegse kunstenaar Bert Aalbers  (1953) exposeert houtsculpturen, 
de Tilburgse kunstenaar Herman Kuypers (1965) aquarellen en 
tekeningen.De objecten van Bert Aalbers zijn  beeldtafeltjes. Zij hebben  
alle dezelfde afmetingen. Bij zijn ontwerpen liet hij zich mede  inspireren 
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door het karakter en de mogelijkheden van de  diverse houtsoorten uit de 
regio. Met groot respect en liefde  voor het materiaal geeft  de kunstenaar 
elk tafeltje een eigen karakter waardoor het zich onttrekt aan de 
gebruikelijke functie van het meubel ‘tafel’. Humor en poëzie staan met vier 
poten op de vloer. 

In de aquarellen en tekeningen van Herman Kuypers vervullen stoelen de 
hoofdrol. Zij veroveren de ruimte. De kunstenaar schept in briljante 
transparante kleuren een universum dat toebehoort aan de stoel en details 
ervan. Met het toepassen van het perspectief wordt een adembenemend 
effect bereikt. Met humor en  inventiviteit worden o.a. religieuze en 
culturele thema’s aangeraakt waarbij een donkere ondertoon niet 
ontbreekt. Deze combinatie levert  spannend werk  op. Twee kunstenaars 
met een opmerkelijk vakmanschap schuiven bij elkaar aan tafel en maken 
een boeiende tentoonstelling. 

Plan van aanpak  

Verrijken, inspireren en verbinden! Dat zijn de drie sleutelwoorden in het 
Plan van Aanpak Museum Kasteel Wijchen 2012-2016.  Afgelopen 
donderdag 12 april overhandigde voorzitter Ed de Boer van het Museum 
Kasteel Wijchen het plan aan wethouder Marcel Thijsen. In de 
toekomstvisie van het museum is de komende jaren een belangrijke rol 
weggelegd voor de jeugd. Het Museum Kasteel Wijchen heeft als missie 
het cultureel erfgoed van Wijchen en de omgeving te bewaren en 
toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk publiek. Het museum wil 
zijn bezoekers verrijken, inspireren en verbinden. Naast de vaste 
presentaties en exposities, waarin de geschiedenis, het kasteel en de 
unieke archeologische opgravingen (Merovingers uit periode 450- 650 na 
Chr.) aan bod komen, komen er jaarlijks twee wisselexposities. Deze 
worden uitgewerkt aan de hand van de actualiteit of zijn in lijn met de 
zogeheten Wijchense Canon. Het museum wil daarnaast veel meer nadruk 
gaan leggen op workshops, lezingen, living history en educatie. Daarbij 
wordt intensieve samenwerking gezocht met cultuurhistorische partners 
zoals Museum Het Valkhof en de Radboud universiteit in Nijmegen. Het 
‘unieke van Wijchen’ blijft evenwel de rode draad in het museum. 
Het is een grote wens van het museumbestuur om het museum, dat fraai is 
gehuisvest op de tweede verdieping van het Kasteel van Wijchen, beter te 
positioneren. Een duidelijkere entree voor de bezoekers staat in dat opzicht 
hoog op de wensenlijst. Het museum wordt jaarlijks bezocht door zo’n 8000 
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bezoekers. Ruim 70% is afkomstig uit Wijchen en de directe omgeving.  
Verschillende digitale media, april 2012   
 

De Canon van Wijchen 
Nelly Goebertus  
 
Heel veel gemeenten in het land hebben in navolging van de Nederlandse 
Canon een eigen, plaatselijke canon opgesteld. De gemeente Wijchen kan 
zich nu ook in dit rijtje scharen. De Canon van Wijchen werd op 23 mei 
gepresenteerd in de Raadszaal van het kasteel. De presentatie lag in 
handen van Wim Kattenberg, die ook alle punten voor de canon heeft 
uitgezocht en de uiteindelijke lijst van 50 onderwerpen heeft samengesteld. 
De canon van Wijchen beslaat een respectabel tijdvak en is opgehangen 
aan personen. De landbouw was lange tijd van groot belang. Het begin van 
de canon moeten we ver voor onze jaartelling zoeken, zo’n 8000 jaar 
geleden. We zijn in de Bronstijd en onze voorgangers kozen bij voorkeur 
een hoog gelegen plek om te wonen, maar wel in de buurt van water. De 
IJzertijd was een tijd van relatieve welvaart, die in de eerste periode te 
danken was aan de zouthandel. Eind 19e eeuw werd uit die tijd het 
wagengraf ontdekt, dat helaas niet goed gedocumenteerd is. Was dit het 
graf van een zouthandelaar of een leidersfiguur? Hoe er in deze perioden 
gesproken en gedacht werd, weten we niet. Alleen archeologische 
vondsten zoals zaden, huisplattegronden kledingresten, gereedschappen 
of gebruiksvoorwerpen kunnen ons iets vertellen over de mensen die toen 
in deze streken woonden.  In de Romeinse tijd was Wijchen een 
marktplaats, een vicus. We weten dat er een porticusvilla was, een 
grootschalig landbouw- en veeteeltbedrijf dat leverde aan het Romeinse 
garnizoen in Nijmegen.  In de Merovingische tijd bestonden er banden met 
de toenmalige heersende klasse van het Frankische Rijk en er waren 
meerdere nederzettingen met een gemeenschappelijk grafveld. Er is, 
behalve archeologische vondsten, ook al summiere documentatie. In de 
middeleeuwen waren het de kloosterlingen uit de kloosters die de 
agrarische ontwikkeling weer oppakten, de rivieren onder controle en de 
grond in cultuur brachten. Ook de eerste heren van Wijchen namen een 
belangrijke plaats in het Duitse Rijk. Er zijn oorkonden bekend die melding 
maken van hun doen en laten.   
Pas in de periode van de 80 jarige oorlog duiken er gezichten en zelfs 
brieven op van dorpsbewoners. Natuurlijk hebben we het dan over Emilia 
en Emanuel, de eerste bewoners van het kasteel na de herbouw. Hun 19e 
eeuwse opvolgster was Jonkvrouwe van Andringa de Kempenaer, die op 
haar beurt na de brand van 1906 het kasteel liet herbouwen. Van de 
tussenliggende periode zijn veel namen en  documenten  beschikbaar, 
maar minder afbeeldingen. Uit latere tijd zijn er foto’s van oogstende 



 

10

boeren, ambachtslieden. Enkelen hebben  de canon gehaald, zoals de 
postbezorgster, die tussen de beide wereldoorlogen vier keer per dag te 
voet naar Nijmegen ging om de post op te halen en natuurlijk de markante 
figuur van de dorpssmid die velen van ons nog hebben meegemaakt. Het 
hoge water in de Maas in 1926, de opkomst van de industrie 
(margarinefabriek,kousenfabriek,schoolmeubelen), de spoorwegverbinding, 
de tweede wereldoorlog, die diepe sporen naliet, de naoorlogse periode, 
waarin een belangrijke rol was weggelegd voor burgemeester Van Thiel, 
het behoort allemaal tot de canon van Wijchen. Al deze mensen en 
gebeurtenissen hebben Wijchen vorm gegeven. Dit is slechts een greep uit 
die rijke historie. We moeten nog even geduld hebben maar dan ligt er een 
uitgebreide beschrijving van de Canon Van Wijchen, zoals die is 
voorgesteld, op basis van vele jaren studie en speurwerk, door Wim 
Kattenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boeren aan het werk in de jaren 50, Woezik, (archief Fred Coolen) 
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Uit de Archieven 
NIEUWSBRIEF, jaargang 9, no 3 oktober 2001.  
                 In vino veritas 
                    Door Cees Mulder 
 
Aan de rand van het struweel zit een merel in het zonnetje te suffen en 
amechtig te hijgen. De merel is dronken! Hij heeft teveel overrijpe bessen 
gegeten. 
 
Overrijp fruit gaat gisten, hierbij wordt het vruchtsuiker omgezet in alcohol. 
 
Hoewel de gistschimmels pas in 1864 door Louis Pasteur zijn ontdekt, is de 
alcoholische gisting al vroeg door de mens ontdekt, mogelijk door het 
kauwen op overrijpe vruchten. Daarvan werd hij vrolijk en kon de dingen 
helderder zien. Dit is tot op de huidige dag het hulpmiddel van de sjamanen 
bijv. in Siberië om in contact te komen met de verschillende geesten. Men 
mag gerust  aannemen dat de alcoholische fermentatie al vroeg door de 
mens is toegepast. Men vermoedt dat de mens bier en wijn is gaan maken 
tijdens het opkomen van de landbouwculturen (12 000 tot 8000 BC) Voor  
goede fermentatie is stationaire vestiging voorwaarde.  
 
De wijnbouw is afgeleid van de wilde druif, de Vitis vinifera. Deze druif is 
voor het eerst  gedomesticeerd in het Transkaukasische gebied, het 
huidige Oost Turkije. Vandaar uit verspreidde zich de doelgerichte verbouw 
van de vinifera over het Oostelijk Middellandse Zeegebied tot in Egypte. 
Ook trok de wijnbouw westwaarts, via de Griekse beschaving naar Italië. 
De Romeinen brachten de techniek van het vinifiëren naar Frankrijk. Er zijn  
vermoedens dat zij de druif ook naar onze streken hebben gebracht. 
Aanwijzingen ziet men in de aanleg van graften op zuidhellingen van Zuid 
Limburg. 
 
Dat wijn al in de late prehistorie moet zijn verbouwd leren we uit oude 
mythen. In het Soemerisce beschrijven mythen de god van de wijsheid 
Enki. Hij is de god van de landbouw die de mensheid de geheimen van het 
boerenbedrijf en de beschaving leerde. Hij is de hoeder van me, dit zijn de 
vooraf bepaalde goddelijke decreten die de ontwikkeling van alle 
godsdienstige en maatschappelijke instellingen bepalen. De godin Inanna 
bezoekt Enki  met het doel om hem me te ontfutselen. Onder invloed van 
wijn geeft hij me aan haar. In het Egyptische beschrijven mythen de eerste 
koning Osiris. Hij is de god van de landbouw die de mensheid de geheimen 
van het boerenbedrijf leerde. Hiertoe behoren ook de geheimen van de 
wijnbouw. Uit het Grieks Romeinse kennen we de verhalen over Dionisos 
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(Bakchos) of Bachus. Hij is de god van de wijn en van de religieuze extase. 
In het oude Griekenland was wijn een heilige drank en het drinken ervan 
was een rituele aangelegenheid. Het is opvallend dat alle verhalen gaan 
over ‘oude’ goden, zo van de tweede en derde generatie. Hieruit kan men 
afleiden dat het zeer oude verhalen zijn; van ver voor de tijd dat ze zijn 
opgeschreven. De oerwijn is niet te vergelijken met de wijn die wij gewend 
zijn. Het alcoholpercentage zal rond de 5 tot 7 vol. % geweest zijn. Dit is 
het maximaal haalbare bij een natuurlijke gisting. De smaak zullen wij, 
verwende lieden, ronduit vies hebben gevonden, waarschijnlijk met een 
schimmelige bijsmaak. Ook zal de wijn niet lang houdbaar zijn geweest 
gezien het lage alcohol percentage. In de loop van de tijd heeft de 
wijnbouw zich rond het Mediterrane gebied verder ontwikkeld en redelijk 
drinkbare producten opgeleverd. 
In onze streken is de wijndruif op z’n vroegst geïntroduceerd door de 
Romeinen. De noorderlingen maakten toch wel degelijk wijn en wel van 
een mix van honing en water, het bekende mede. Ook maakten ze bier.  
Voor de lol geef ik een hedendaags recept voor mede. 
 
Neem 250 gr. Honing op een liter water. Honing in het water oplossen. Het 
mengsel koken, schuim wegscheppen en daarna afkoelen. Voeg sherrygist 
of en een weinig voedingszout en kruiden. Wil je meer alcohol dan meer 
honing gebruiken. Met kruidenvoorzichtig zijn, vooral met sterk aromatische 
kruiden zoals munt of vlierbloesem. Mede heeft de neiging nogal basisch te 
zijn, dat vinden we niet lekker. Daarom naar smaak een beetje 
wijnsteenzuur toevoegen. Voor de kenners; wijn is het lekkerst bij een 
zuurgraad van 3.4 tot 3.5. de ingrediënten kun je kopen bij een ouderwetse 
drogist.  
 
Veel plezier 
   

Verbijsterend zout 
Handel in prehistorisch Bijsterhuizen (1000 – 500 v.Chr.) 
Jacqui Bolt, Hazenberg Archeologie 
 
De periode van de late bronstijd  tot en met de vroege ijzertijd (1100 – 500 
v.Chr.) was bijzonder: de bevolking groeide, mensen besloten in kleinere 
huizen te gaan wonen en ze begroeven hun doden in urnenvelden – 
uitgestrekte grafvelden met grote zichtbare grafheuvels. Er ontstonden 
verschillen tussen arm en rijk: sommigen konden zout uit het kustgebied 
verhandelen en daardoor kostbare bronzen voorwerpen aanschaffen. 
Dankzij het archeologisch onderzoek dat in Bijsterhuizen in 2011 is 
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verricht, is het nu beter mogelijk om het leven in de regio Wijchen-
Nijmegen van 2.500 jaar geleden te schetsen. 
Bijsterhuizen ligt in het rivierengebied. Dit was in deze periode het 
dichtstbevolkte gebied van Nederland. In de vroege prehistorie was 
niemand rijk of arm. Iedereen zorgde voor genoeg eten om te kunnen 
overleven. Pas later gingen sommige boeren meer produceren dan nodig 
was voor hun eigen levensonderhoud. Daardoor konden ze een deel van 
de oogst of producten van hun vee (zoals huiden, vachten en melk) ruilen 
voor andere, soms exclusieve, voorwerpen, zoals sieraden en wapens.  
 
 
Rijk door zout?  
Omstreeks 650 v.Chr. werd een belangrijk man samen met een dure 
wagen gecremeerd en in een grafheuvel begraven. De bronzen onderdelen 
van de wagen werden teruggevonden. Dit wagengraf van Wijchen is een 
van de beroemdste graven uit de prehistorie van Nederland. De originele 
resten van het graf zijn te bezichtigen in Museum het Valkhof in Nijmegen. 
Museum Kasteel Wijchen bezit kopieën ervan. De vorst van het graf was 
misschien rijk geworden door de handel in zout. In Bijsterhuizen en op veel 
andere plekken in de omgeving zijn namelijk zogenaamde zoutgootjes 
gevonden, een verpakkingsmateriaal voor zout gemaakt van aardewerk. 
Archeologen vonden tijdens de opgraving in Bijsterhuizen in 2011 veel 
zoutgootjes uit de vroege ijzertijd. Hierin vervoerde men zout uit het 
kustgebied naar het rivierengebied. Zout is onmisbaar in het dieet van 
zowel mens als dier, maar wordt (en werd) ook gebruikt om voedsel beter 
te conserveren of om leer te looien. Omdat het zout een flinke afstand 
moest afleggen, was het een duur product, vergelijkbaar met de specerijen 
uit de VOC-tijd eeuwen later. Vermoed wordt dat de vorst van het 
wagengraf rijk was geworden door de zouthandel. Net zoals de vorsten van 
de wagengraven uit Centraal Europa rijk waren geworden door de 
zoutmijnen in de Alpen. Volgens deze theorie zou de vorst van Wijchen 
contact hebben onderhouden met zouthandelaren aan de kust enerzijds en  
met handelaren in luxeproducten (wapens, ketels, wagens) uit Midden 
Europa anderzijds.  
 
Gebogen zwaard 
In de overgang van de late bronstijd naar de vroege ijzertijd gebeurde er 
iets opmerkelijks: de millennialange traditie om bijzondere metalen 
objecten zoals zwaarden en dolken in de rivier of andere natte plekken te 
offeren veranderde. Deze worden opeens in de graven van rijke mannen 
‘meegegeven’. In de late bronstijd zien we vooral een verschil tussen rijk en 
arm bij de graven van vrouwen. Gewone boerinnen hadden geen bijgiften 
in hun graven. Rijkere vrouwen hadden bronzen armbanden, enkelbanden 
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en oorbellen. Sommige sieraden werden pas in de urn gestopt nadat de 
dode was gecremeerd en de botresten waren verzameld in de urn.  
Dat er in deze periode ook rijke mannen waren, blijkt uit de kostbare 
rivieroffers van bijlen, speren, zwaarden en dolken. Pas in de vroege 
ijzertijd, vanaf 800 v.Chr. werden wapens, zoals zwaarden, en 
gereedschap in de graven van mannen geplaatst. De zwaarden waren 
ritueel verbogen, zodat ze nooit meer gebruikt konden worden. Dit is 
hetzelfde principe als een zwaard dat in een rivier verdwijnt: dat was niet 
makkelijk terug te vinden. Ook het zwaard uit het beroemde wagengraf van 
Wijchen was niet meer bruikbaar. Slechts de rijke overledene mocht er nog 
gebruik van maken… 
 
Wat de pot schaft 
Bijna iedereen in de late bronstijd en de vroege ijzertijd woonde op een 
boerderij. De boerenbedrijven waren gemengd. Naast het vee hadden de 
mensen akkers en moestuinen. Op de akkers verbouwden ze graansoorten 
zoals emmertarwe, spelttarwe en gerst. Van gerst konden ze pap maken 
en emmer en spelt waren geschikt om brood mee te bakken.  
Het vee bestond vooral uit runderen. Daarnaast waren er ook veel varkens, 
schapen en geiten. Op de zandgronden zijn niet veel botten bewaard 
gebleven. Maar dat hier toch veel dieren werden gehouden blijkt uit de 
sporen van de stalboxen die de archeologen terugvinden.  
In de moestuin verbouwden de mensen groente en werd fruit geteeld. 
Sommige vruchten werden in de zomer gedroogd, zodat je ze in de winter 
nog kon eten. Veel soorten fruit die we nu eten, kwamen in de ijzertijd in 
deze streken nog niet voor. Hier groeiden kleine appels, peren, bramen, 
frambozen, vlierbessen, sleedoorn (een zure voorloper van de pruim) en 
rozenbottel. Naast gedroogd fruit aten de mensen in de winter ook knollen 
uit de moestuin. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                
Het leven op de boerderij 
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In het voorjaar moesten de akkers omgeploegd en ingezaaid worden. Voor 
dit zware werk werden vooral koeien ingezet. Per boerderij werd jaarlijks 1 
tot 5 hectare akkerland ingezaaid. Dat kun je vergelijken met 2 tot 10 
voetbalvelden. Aan het einde van de zomer werd er geoogst en werd het 
graan opgeslagen in de daarvoor bestemde opslagschuurtjes die naast het 
huis op het erf stonden. Een groot deel van het jaar moest de moestuin 
onderhouden worden.  
De mensen woonden samen met het vee onder één dak. Het huis bestond 
uit twee delen: een grote ruimte waarin de mensen leefden, aten en 
sliepen. De andere helft van het huis diende als stalruimtes voor het vee. 
Sommige boeren bezaten paarden. Die werden gehouden als rijdier of als 
lastdier. Veel boeren zullen ook een hond als huisdier hebben gehad, die 
het erf tegen ongewenste bezoekers kon bewaken. Dagelijks bakte men 
brood van meel dat in huis op een maalsteen was gemalen. Olie voor in 
lampjes kon worden gehaald uit planten als lijnzaad en huttentut, die ook 
op de akkers verbouwd werden. Voor veel werkzaamheden hadden de 
mensen messen nodig. De metalen messen konden geslepen worden aan 
een speciale steen, een wetsteen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een vorst in een praalwagen wordt  begeleid naar zijn laatste rustplaats 
Tekening Hazenberg Archeologie 
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De Overasseltse en Hatertse Vennen 
Nelly Goebertus 
 

Wijchen 13 april 2012, in gesprek met bioloog Henk Strijbosch. Hij gaf twee 
maanden geleden een lezing over de geologie en geschiedenis van de 
Gelderse Maasduinen. Een onderwerp waar hij urenlang over kan vertellen 
omdat hij al jaren bezig is met alles wat daar groeit en leeft, in het bijzonder 
in de Overasseltse en Hatertse Vennen. Het is het meer dan waard om in 
deze Nieuwsbrief terug te komen op dit boeiende onderwerp. De lezing 
was georganiseerd door de ‘Vrienden’.  
 
De ijstijden 
De ondergrond van de zandduinen tussen Heumen en Bergharen ontstond 
al in de voorlaatste ijstijd (het Saalien, tot 128 000 jaar geleden). Het 
klimaat was dat van de poolwoestijn. De meer dan honderd meter hoge 
ijswal van het landijs kwam tot de lijn Haarlem/Nijmegen en liep verder 
door in Noord Europa. Smelt- en/of regenwater kon niet naar het noorden 
stromen. Door een rivierdal ter hoogte van het huidige Niersdal voegde de 
Rijn zich bij de Maas. Het water stroomde, als er wateraanbod was, 
westwaarts in breed uitwaaierende rivierbeddingen. De ruige, 
snelstromende, meanderende, watermassa liet op de laagvlakte een 
rivierafzetting van grint en grof zand achter. In de ijzige koude bleef de 

 Het vennengebied in kaart gebracht (Radboud Universiteit) 
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bodem permanent bevroren (permafrost), stonden de rivierbeddingen lange 
tijd droog en had de wind vrij spel. Plantengroei was onmogelijk.  
In de laatste ijstijd (het Weichselien, 116 000 tot 11 500 jaar geleden) is het 
weer koud, het landijs reikt dan niet verder dan Denemarken. Er zijn 
afwisselend warmere en koudere perioden. Als het langzaam warmer 
wordt, de rivieren minder wateraanbod hebben en trager gaan stromen 
kunnen meegevoerde kleideeltjes bezinken en wordt een dikke kleilaag 
afgezet. In de laatste fase van de laatste ijstijd tussen 12 000 en 11 500 
jaar geleden(laat glaciaal) stuift de heersende zuidwestelijke wind het zand 
aan de noordoost kant van de rivierbedding op tot de duinenrij, die nog 
steeds zichtbaar is in het landschap. Er heerst een toendraklimaat. 
 
Terzijde: Of er zich in die tijd al mensen gewaagd hebben in dit 
onherbergzame gebied met zijn barre klimaat is onbekend. Wel is er in de 
Noordzee, die toen een droge laagvlakte was, een stukje van een schedel 
van een Neanderthalermens opgevist met een ouderdom van tussen de 
veertig en honderdduizend jaar. Het schedelfragment is het eerste fossiel 
van een Neanderthaler gevonden in Nederland, eerder zijn werktuigen 
gevonden in Zuid Limburg, langs de grote rivieren, in Drenthe. Dus het is 
niet uitgesloten, dat er een groep Neanderthalers gebivakkeerd heeft.  
 
Plantengroei 
Over de plantengroei in de koude en minder koude perioden is meer 
bekend. De vraag is of toen in dit gebied een toendrabegroeiing van 
steppekruiden en dwergstruikjes voorkwam, die vergelijkbaar is met de 
huidige begroeiing in gebieden met een toendraklimaat zoals rond de 
Noordpool en boven de boomgrens. Dat is door pollenonderzoek vast te 
stellen. Een plant maakt stuifmeelkorrels aan die in de bodem bewaard 
blijven. Deze pollen zijn bij uitstek geschikt voor dit onderzoek. Een met 
een grondboor genomen bodemmonster wordt opgesplitst in lagen, die elk 
afzonderlijk zorgvuldig onderzocht worden op de aanwezigheid van pollen. 
Omdat het omhulsel van pollen in stand blijft en de kenmerken van een 
plantensoort bevat kan de vegetatiegeschiedenis op deze wijze worden 
afgelezen; welke planten kwamen er in welke tijd in een bepaald gebied 
voor. Soortgelijk onderzoek vindt steeds vaker plaats bij archeologisch 
onderzoek, zoals Bijsterhuizen. 
 

Van zandduin tot vennengebied 
De oorspronkelijke begroeiing van de zandduinen bestond uit licht 
gemengd bos, waaronder berken, dennen en heide. Op begroeide plekken 
werd het zand vastgehouden, terwijl op plaatsen waar geen vegetatie was, 
zand werd weggeblazen. Zo ontwikkelde zich een heuvelachtig gebied. 
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Grondwatersysteem in het vennengebied, de gebogen stippellijn geeft de waterbel-
of lens aan 
 
Regenwater zakt door het zand naar beneden tot op de ondoordringbare 
kleilaag. Het zoekt een uitweg naar buiten, onderaan het duin komt het te 
voorschijn als kwelwater. Door opstuwing stijgt binnenin het duin het 
waterpeil. Er vormt zich een waterbel of lens. Dit hoger gelegen grondwater 
komt aan de oppervlakte op plaatsen waar door inwerking van de wind het 
zand is verdwenen. Een ven is ontstaan. Het gebied tussen Alverna en 
Heumen, beter bekend als de Overasseltse en Hatertse Vennen blijft het 
langst een dun bevolkt, moerassig gebied met vennen en weinig landbouw, 
dus weinig verstoring door menselijk gebruik, hoewel sommige vennetjes 
door boeren zijn aangepast. Pas aan het begin van de 20e eeuw is er 
sprake van grootschalig ingrijpen. Dan  wordt er dennenbos aangeplant 
omdat er stammen nodig zijn voor mijnstutten en telegraafpalen. 
Mijnwerkers hechtten aan het gebruik van dennenhout omdat de palen als 
ze op doorbreken staan, gaan kraken en steunen en een waarschuwend 
effect hebben voor naderend onheil. 
  
Geologie van de zandduinen 
De zandduinen, die op de kleilaag liggen, zijn uniek en worden een 
aantrekkelijke vestigingsplaats voor mens en dier. Vooral de grens tussen 
water en  droge helling is een ideale woonplek, vee graast op de vochtige, 
grazige plaatsen, nederzettingen liggen hoger en droger. De plekken waar 
nu nog steeds boerderijen en dorpen te vinden zijn, liggen veelal op die 
grens tussen droog en nat. De randen van het duingebied waar sinds de 
ijzertijd (Bijsterhuizen) al bewoning was, zijn nog steeds bewoond. 
Verschillende boerderijen, zoals de Diervoort, de Bullenkamp en de 
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Munnikhof in Wijchen zijn duidelijk gelegen op de randen van het 
zandduingebied. De plaatsen Wijchen, Bergharen en Hernen zelf liggen er 
juist midden op. De terp (een door mensenhanden opgeworpen heuvel) 
buiten het bestaande duingebied met een oude boerderij erop, blijkt bij 
nader onderzoek helemaal geen terp te zijn, maar het topje van een 
zandduin. Lagere zandduinen of donken, later omringd door rivierklei of 
zeeklei, staken soms alleen met de kop nog boven het maaiveld uit. De 
dorpen Afferden en Horssen zijn van oudsher bewoonde plaatsen op een 
duinkop. Omdat die plek hoog en droog lag, was dat dus de meest 
geschikte plaats om een molen en een kerk te bouwen. Ook dassen 
zoeken graag plekjes op, waar nat en droog elkaar ontmoeten, omdat juist 
daar die malse regenwormen zijn te vinden, waar ze zo dol op zijn. 
 
Monocultuur versus natuur 
Hoewel het vennengebied op nog geen tien kilometer van Nijmegen ligt, 
vergde het begin 20e eeuw een flinke inspanning om het vennengebied te 
bereiken. Vanaf het station ging het met de electrische tram tot St Anna, 
om dan over zand- en grintpaden via het gehucht Hatert in het 
vennengebied te belanden. Een beschrijving van zo’n uitstapje in het blad 
‘De Levende Natuur’ kunnen we nog nalezen. In en rond de vennen met al 
hun verschillen, afhankelijk van ligging en hoogte, de bodem en meer of 
minder voedselarm water, ontwikkelde zich een geheel eigen biologische 
situatie. Er groeiden orchideeën, er waren plaatsen waar het in de zomer 
blauw zag van de gentianen, er kwamen vleesetende planten voor die van 
insecten leven zoals de zonnedauw en in het water het blaasjeskruid, er 
leefden 11 van de 16 in Nederland voorkomende soorten amfibieën, zoals 
de kamsalamander, de knoflookpad en de heikikker. Echter, de populatie 
van amfibieën is sterk achteruit gegaan, de plantengroei is verarmd. Het 
zijn zeldzame soorten geworden die nu op de lijst van bedreigde plant- en 
diersoorten staan. De steeds verdere verdroging van het gebied, maar ook  
de klimaatsverandering zijn de belangrijkste veroorzakers. De den, die als 
houtleverancier, massaal op bosakkers is aangeplant, is een van de grote 
boosdoeners. Omdat een den veel vocht opzuigt uit de bodem, heeft 
onderbegroeiing weinig kans. Dat betekent minder overlevingskansen voor 
amfibieën en vochtminnende planten. Is een soort eenmaal verdwenen, 
zoals de klokjesgentiaan, dan komt die ook niet terug als de plekken waar 
het plantje zich nog wel kan handhaven, te ver uit elkaar liggen. Er is nog 
maar één plek waar orchideetjes staan. Padden worden beschermd en in 
de tijd van de paddentrek bij het oversteken van de weg opgevangen zodat 
ze in de tijd van de voortplanting bij hun poel kunnen komen. Deze 
maatregelen kunnen helaas niet voorkomen dat overleving steeds 
moeilijker wordt als de voorwaarden ontbreken. Het gebied is in de jaren 
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zestig van de vorige eeuw, juist vanwege de bijzondere en zeldzame 
planten en dieren aangekocht door Staatsbosbeheer. Er ligt een plan om 
de dennen voor een deel te kappen en de grote verdroging te stoppen om 
kansen te scheppen voor het behoud van de bijzondere planten- en 
diersoorten. Dat is noodzakelijk om het karakteristieke en waardevolle 
gebied te behouden. Op plaatsen waar de dennen zijn gekapt ziet het er de 
eerste jaren wel uit als een kale vlakte, maar na een jaar of drie zal er al 
nieuwe begroeiing ontstaan. Een groepje dennen hier of daar is prachtig, 
maar in het vennengebied gaat het om monocultuur op aaneengesloten 
percelen. Natuurlijke dennenbossen in Europa komen alleen voor ten 
oosten van Berlijn, in noordelijke streken en in hoger gelegen gebieden. De 
grote grazers die vrij rondlopen in het vennengebied, zijn geschikt om de 
vegetatie in de hand te houden. Door een meer natuurlijke ontwikkeling 
krijgt de oorspronkelijke begroeiing kansen om weer tot een volwaardig 
natuurgebied, waard om te behouden en te beschermen, uit te groeien. Het 
unieke geologische ontstaan van de Overasseltse en Hatertse Vennen met 
zandduinen, waterpartijen en een begroeiing van heide en lichte bossen 
wordt dan weer duidelijk. Iedereen kan de natuur beleven en genieten van 
de heel eigen schoonheid van het vennengebied vlak bij huis, onder de 
rook van Nijmegen en Wijchen en Heumen.  
Dit artikel kwam tot stand dankzij inhoudelijke bijdrage van Henk Strijbosch. 
 
’t Is oranje, ’t blijft oranje 
Nelly Goebertus 

 
In deze tijden, waarin het oranjegevoel weer tot grote hoogte stijgt, is het 
aardig om eens na te gaan wat de band van Nederland is met die kleur. De 
woorden van dit oude straatliedje illustreren luid en duidelijk hoe warm 
deze gevoelens kunnen zijn. Deze tekst heeft natuurlijk helemaal niets te 
maken met elf in het oranje gestoken mannen die over een groot veld 
achter een bal aan rennen. Ik hoef u niet te vertellen dat dit alles te maken 
heeft met ons vorstenhuis, het huis van Oranje Nassau. Er bestaat een 
eeuwenlange verbondenheid. Van Willem de Zwijger tot Willem Alexander. 
Er is, sinds 1963, een Unie van Oranjesteden. Deze steden, binnen en 
buiten Nederland, hebben een feodale band gehad met de Nederlandse 
monarchie. Nederlandse Unie-steden zijn Buren, Breda en Steenbergen in 
Duitsland is dat Dillenburg, in België Diest, in Frankrtijk Orange. Steden die 
wel een band hebben met ‘Oranje’, maar niet zijn opgenomen in de unie, 
noemen zich vaak ook Oranjestad. Voorbeelden daarvan zijn; Veere, 
Vianden, Willemstad, Sint-Maartensdijk. Dichter bij huis zijn ook nog wel 
een paar plaatsen te noemen die heel goed in dat rijtje zouden passen, 
zoals Grave, Kleef en Wijchen. Waarom? 
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Als we ons beperken tot die laatste drie en Buren, officieel Oranjestad, gaat 
het om de volgende feiten. In Grave werd in 1533 Anna van Egmond 
geboren. In datzelfde jaar werd op het stamslot Dillenburg in Duitsland de 
jonge Willem geboren, als graaf van Nassau. Deze twee mensen trouwden 
op 8 juli 1551 in Buren. In Buren stond een van de grootste kastelen van 
Nederland, het Huis Buren. Er kwamen drie kinderen, maar Anna stierf 
jong. De tweede echtgenote van Willem was Anna van Saksen. Zij kregen 
vijf kinderen. Prinses Emilia was de jongste. Op tweejarige leeftijd werd zij 
toevertrouwd aan de zorgen van haar grootouders en kreeg haar 
opvoeding op slot Dillenburg. Na haar omstreden huwelijk met Don 
Emanuel kocht zij het vervallen kasteel in Wijchen en liet het herbouwen in 
de renaissance stijl, die het nu nog heeft. Zij moest hiervoor haar kostbare 
parelsnoer verkopen.  
Het is duidelijk dat deze drie plaatsen iets van doen hebben met het 
Oranjehuis. Maar hoe zit het met Kleef? Dat ligt iets ingewikkelder. 
Frederik Willem, keurvorst van Brandenburg en hertog van Kleve trouwde 
in 1646 met Louise Henriëtte (1627 - 1667), de oudste dochter van de 
Nederlandse stadhouder, Frederik Hendrik, de jongste zoon van Willem 
van Oranje en zijn vierde vrouw Louise de Colligny en opvolger van prins 
Maurits, zoon uit het tweede huwelijk. Johan Maurits van Nassau-Siegen, 
een familielid van de Oranjes, was van 1636 tot 1644 gouverneur-generaal 
in Brazilië voor Nederland, werd in 1646 stadhouder in Kleve. Hij heeft veel 
voor de stad gedaan. De banden tussen de Oranjes en Kleef bleven ook in 
latere eeuwen nog bestaan. Voor degenen onder u die meer willen weten 
over oranjesteden is er meer, want er is ook nog een Oranjeroute! De hele 
route is 2600 kilometer lang en voert langs plaatsen in Duitsland en 
Nederland die banden hebben met het Huis van Oranje-Nassau, van 
Anhalt- Wittenberg tot Zeeland en van Amsterdam tot Potsdam. Er zijn 
fietsroutes die plaatsen aandoen met namen als Oranienbaum, 
Oranienburg. In het plaatsje Dillenburg staat de trotse Wilhelmsturm, die in 
1873 als herinnering aan Willem van Oranje, gebouwd  werd op de 
restanten van het oude slot Dillenburg. Het is ingericht als Oranjemuseum. 
De band tussen de Oranjes en Nederland houdt al eeuwen stand. Steeds 
bleven de Oranjes, eerst als stadhouder en vanaf 1813 als koning(in) de 
constante factor. Vandaar het lied: ’t is oranje, ’t blijft oranje, ‘t is 
oranjeboven. Twee eeuwen bestaat in 2013 het Koninkrijk der 
Nederlanden. Dat belooft dus een heel bijzonder jaar te worden met een 
felgekleurd oranje randje, met liedjes, hoedjes en toeters. De 
oranjegevoelens barsten uit hun voegen niet alleen op de tribunes, maar 
ook op straten, pleinen en markten.  
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Sprokkels: 
 
NIJMEGEN - Het cultuurhistorisch platform (CPRN) in Nijmegen is bezorgd 
over de toekomst van het cultuurhistorisch museum in de 
Stratemakerstoren aan de Waalkade. Het platform vreest dat dit museum 
'ten onder kan gaan' in het nieuwe Natuurcentrum Rivieren dat in en bij de 
Stratemakerstoren wordt gevestigd. Museum de Stratemakerstoren is 
hierbij de kleinste partner naast Staatsbosbeheer, IVN, het Natuurmuseum 
en het Milieu Educatiecentrum. Om het riviercentrum mogelijk te maken 
wordt op en bij de Stratemakerstoren nieuwbouw neergezet. Het CPRN is 
bang dat de uitstraling van de huidige monumentale toren hierdoor in 
gevaar kan komen. In een brief aan de gemeenteraad stelt het CPRN dat 
de Stratemakerstoren een voor Nederland unieke verdedigingstoren is en 
dat dit bouwwerk geen verhulling, maar blijvende zichtbaarheid verdient. 
De Gelderlander 20 maart 2012  
 
DELFT - Eenzelfde soort pistool als waarmee Willem van Oranje op 10 juli 
1584 werd doodgeschoten, is te bezichtigen op de plaats delict in Delft. Het 
radslotpistool is te zien in een tentoonstelling waarin ook de resultaten van 
nieuw onderzoek naar de moord worden gepresenteerd. Museum Het 
Prinsenhof in Delft, waar Willem van Oranje door Balthasar Gerards werd 
doodgeschoten, heeft het pistool weten te bemachtigen. Wat de betrokken 
wetenschappers en onderzoekers ontdekt hebben over de moord is nog 
niet bekend. Maar volgens het museum zal het 'een ander licht laten 
schijnen op de historische gebeurtenis'. 
De Volkskrant 26 maart 
 
INDONESIË -  Voor de kust van de Indonesische Mentawai-eilanden 
zoeken duikers naar schatten in een 17de-eeuws VOC-schip. In de zee 
rond de eilanden, van oudsher een kruispunt van internationale handel, 
liggen naar schatting 10 duizend wrakken. Tot nu toe zijn er bijna 
vijfhonderd in kaart gebracht. Vorig jaar bracht een tsunami vier wrakken, 
waaronder het VOC-schip, dichter aan de oppervlakte. Ze liggen nu op zes 
meter diepte, waardoor ze bereikbaar zijn voor duikers. De schepen 
worden bestudeerd door historici en archeologen die onderzoek doen naar 
het leven aan boord of het gevonden goud en aardewerk aan een nadere 
analyse onderwerpen. Lokale vissers zien de schepen als een interessante 
bron van inkomsten. Historici en archeologen proberen de schatten te 
beschermen. De VN-organisatie Unesco vindt dat de archeologische 
vondsten het beste onder water kunnen blijven, nadat zij bestudeerd zijn. 
Hoewel ook de Indonesische regering het belang van het erfgoed onder de 
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zeespiegel steeds meer inziet, blijkt het plunderen moeilijk te stoppen. Ook 
omdat militairen en politiemensen eraan mee doen.  
De Volkskrant 3 april 2012 
 
ARNHEM - Koningin Beatrix heeft in het Nederlands Openluchtmuseum 
Arnhem de herbouwde grachtenpanden uit Amsterdam geopend. De 
nieuwe attractie is de belangrijkste troef voor de viering van het 
honderdjarig bestaan van het museum dit jaar. De panden in de 
Westerstraat geven een beeld van het leven in de hoofdstad door de 
eeuwen heen. Er is onder meer een postkantoor en een Jordaans café in 
opgenomen.                                                      De Gelderlander 3 april 2012 
 
NIJMEGEN - De komende jaren investeert Nijmegen flink in cultuurhistorie. 
Er is een bedrag beschikbaar van 1 miljoen. Er wordt geld gestoken in de 
visualisatie van de eerder opgegraven middeleeuwse toren op Plein 1944, 
er wordt een bijdrage gegeven voor de herbouw van de Donjon, de nieuwe 
invulling van de Stratemakerstoren (de komst van het Rivierencentrum) en 
het herdenkingsmonument van de soldaat op Plein 1944. Daarnaast wil 
wethouder Kunst geld stoppen in nieuwe visualisaties van het Romeins 
verleden in Nijmegen Oost en het zichtbaar maken van de geschiedenis 
van het Waalfront. Er wordt ook geld gereserveerd voor uitvoering van het 
programma Verleden Verbeeld. Het zichtbaar maken van de rijke 
cultuurgeschiedenis van Nijmegen in het straatbeeld moet bijdragen aan de 
beleving van Nijmegen als historische stad bij inwoners en bezoekers. 
De Gelderlander 3 april 2012 
 
ZEELAND - Een stukje van de schedel van Krijn. Krijn is de eerste 
Nederlandse Neanderthaler, is veertig- tot honderdduizend jaar oud en 
leefde in de voorlaatste ijstijd, toen de Noordzee droog lag omdat de 
waterstand vele meters lager lag dan nu. Het schedelfragment van Krijn is 
het eerste fossiel van een Neanderthaler gevonden in Nederland. 
Wetenschappers vinden op de bodem van de Noordzee met enige 
regelmaat stenen werktuigen van Neanderthalers, maar nooit fossielen van 
Neanderthalers. Enkele jaren geleden viste een schelpenzuiger het fossiel 
op uit Middeldiep, een gebied in de Noordzee op vijftien kilometer voor de 
Zeeuwse kust. Een gebied dat ten tijde van Krijn uit land bestond, waar 
rivieren zoals Rijn/Maas en de Thames als een stroom richting Het Kanaal 
stroomden. De vondst van het schedelfragment is wetenschappelijk van 
groot belang. Wim Weijland, directeur van het RMO: ‘Nog niet eerder 
hadden we zo’n oud menselijk fossiel. We wisten dat er Neanderthalers zijn 
geweest, maar dit fossiel is de ontbrekende schakel.’ 
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ZUID-ZWEDEN - Oude Zweedse boer kwam uit Middellandse Zee gebied. 
Neolithische Zweedse jager-verzamelaars hadden DNA  dat overeenkomt 
met dat van de moderne Scandinaviërs, maar een landbouwer wiens DNA 
is vastgesteld, kwam van elders. Analyse van de 5000 jaar oude resten die 
in Zuid-Zweden werden gevonden op begraafplaatsen uit het Neolithicum 
heeft een verrassende ontdekking opgeleverd. De genetische kenmerken 
van een boerin vertonen overeenkomst met dat van mensen die vandaag 
de dag op Cyprus en Sardinië wonen. De ontdekking voedt een 
langlopende discussie over de overgang van jagen/verzamelen naar 
landbouw in het  prehistorische Europa. Het staat vast dat de landbouw zijn 
oorsprong in het Nabije Oosten had, maar er zijn nog veel vragen over de 
verspreiding. Kwamen jager-verzamelaars onafhankelijk van elkaar op het 
idee om land te bebouwen, is de kennis mondeling doorgegeven of werd 
landbouw geïntroduceerd door migranten met agrarische kennis, afkomstig 
uit het zuiden van Europa? 
Science 26 april 2012 
 
NIJMEGEN - De herbouw van de donjon is een stuk dichterbij gekomen. 
Een meerderheid van de Nijmeegse raad besloot om de donjonbouwers 
geen gemeentelijke plankosten in rekeningen te brengen. Daarmee wordt 
een belangrijk gat in de begroting gedekt. De initiatiefnemers voor de 
herbouw gaan nu een bouwvergunning aanvragen. Die kan echter pas 
verstrekt worden als er een goedgekeurd bestemmingsplan ligt en er geen 
bezwaren vanuit de monumentencommissie komen. Die procedure kan 
nog wel een ruim jaar vergen. De herbouw kost circa 4,4 miljoen euro. 
Lokale investeerders dragen 1,7 miljoen bij. Dit najaar starten nog diverse 
sponsoracties om 7 ton binnen te halen Het schrappen van de plankosten 
levert de donjonbouwers een besparing van 4,5 ton op. Nijmegen draagt 
2,5 ton bij en de provincie 2 ton. 
De Gelderlander 10 mei 2012 
 
ACQUOI – Vanaf zaterdag 16 juni is KunstFort Asperen én De Taveerne 
weer open voor publiek. Normaal gesproken gaat het terrein open in april, 
als de vleermuizen uit hun winterslaap komen. Zowel het fort als De 
Taveerne werden grondig gerestaureerd. Onder meer de buitenmuren van 
het fort, de omloop op het dak en de omwalling zijn aangepakt. De 
Taveerne is gesloopt en er is een kelder onder het gebouw geplaatst. In 
juni moeten alle verbouwingen en aanpassingen gereed zijn. Vanaf dat 
moment is het publiek weer welkom in Acquoy. Op het programma van 
deze zomer staat de tentoonstelling Hou je Dapper, Gelegerd in Asperen. 
Hierin worden de mobilisatiedagen en de Tweede Wereldoorlog belicht. 
Vanaf 14 juli is er een kleine tentoonstelling te zien waarvoor jonge 
designers zich richten op de voedselproblematiek. De Gelderlander mei ‘12 
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Musea: 
 
Drents Museum  
Brink 1, Assen 
Vikingen!  - t/m 28-10-2012 
De expositie is samengesteld door het Nationaal Museum van Oudheden 
in Stockholm. Meer dan duizend jaar geleden doemden de Vikingen voor 
het eerst op voor de kusten van Ierland, Engeland en Nederland. Ze 
drongen met hun ranke schepen door tot ver in het binnenland van Europa. 
De veelal kerkelijke geschiedschrijvers uit die tijd maken melding van 
vreselijke verwoestingen door heidense barbaren. Zes verschillende 
thema’s geven inzicht in het leven van de Vikingen, in hun vaardigheden en 
hun rituelen. Ook de mythologie en de symboliek van de Vikingschepen 
komt aan de orde. Met behulp van recente archeologische opgravingen en 
vondsten wordt het traditionele beeld van de Vikingen bijgesteld.  
 
Museum Tweestromenland 
Pieter Zijlmanstraat, Beneden Leeuwen 
Schuttersgilden in Maas en Waal - t/m 14 oktober 2012  
De expositie laat de geschiedenis van de  schuttersgilden zien. Het Sint 
Damianus Gilde van Niftrik heeft een prominente plaats. Vaandels, 
vendels, kleding, trommels, sjerpen, foto’s en allerlei attributen geven een 
beeld van de betekenis van het Gilde voor een dorpsgemeenschap. Het 
Gilde heeft een functie die is geënt op eeuwenoude tradities. Koning 
schieten is daarvan een hoogtepunt. Het Sint Damianus Gilde is ten 
noorden van de Maas het meest westelijke schuttersgilde van Nederland. 
De baar die bij uitvaarten wordt gebruikt staat deze zomer in het museum. 
Als symbool, voor de verbondenheid van het Gilde met de Niftrikse 
gemeenschap van geboorte tot dood.  
 
Museum Jan Cunen 
Molenstraat 65, Oss  
Unfolded Scheltens & Abbenes – t/m 26-08-2012  
Unfolded is de eerste museale overzichtstentoonstelling van fotograaf 
Maurice Scheltens (1972) en beeldend kunstenaar Liesbeth Abbenes 
(1970). Samen vervaardigen zij verfijnde fotografiestillevens. Een belangrijk 
deel van het werkproces vindt plaats in de fotostudio. Met veel geduld en 
gevoel voor precisie en handwerk vervaardigen ze een setting waarin 
objecten herschikt worden. Het duo maakt ook veel werk in opdracht. 
Maartje Folkeringa - 10/06/2012 – 21/10/2012  
Sculpturen staan centraal in de solotentoonstelling van Maartje Folkeringa. 
In 2010 verbleef Folkeringa in een gastatelier in Curaçao. Daar raakte ze 
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gefascineerd door het fenomeen ‘bling bling’. In Nederland zette ze het 
onderzoek naar de visuele kant van identiteit voort. Zij baarde opzien met 
sculpturen in de vorm van meer dan levensgrote mensfiguren, soms wel 
twee en een halve meter, van onder andere gietpurschuim. De sculpturen 
geven blijk van een enorm gevoel voor kleur en materiaal. Met trefzekere 
gebaren ‘hakt’ Folkeringa de figuren uit het gietpurschuim.  
 
Museum Het Prinsenhof 
Sint Agathaplein 1, Delft 
Cold Case: Willem van Oranje - t/m 1 juli 2012 
In Museum Het Prinsenhof vond één van de meest dramatische 
gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis plaats: de moord op 
Willem van Oranje. Op de plek waar Oranje zich veilig waande, bevinden 
zich nog altijd de twee kogelgaten in de muur. Het Delftse forensisch 
onderzoeksbureau DelftTech en Museum Het Prinsenhof hebben 4 jaar 
gewerkt aan een reconstructie van de moord. Geavanceerde forensische 
methoden, zoals sporenonderzoek en schietproeven op de plaats delict, 3D 
laserscan technologie, onderzoek naar bouwhistorische en historische 
bronnen geven antwoord op tot nu toe onbeantwoorde vragen over de 
eerste politieke moord in de geschiedenis met een handvuurwapen. 
 
Beeldengalerij Het Depot 
Arboretumlaan 4, Wageningen 
De tors en het fragment – tot 16 september 2012 
Fragmenten van de menselijke figuur in hout of steen, waarvan de torso er 
één is, zijn zo oud als de beeldhouwkunst zelf. De oorsprong van het 
moderne begrip moet men zoeken in de Italiaanse Renaissance. Er was 
één beeld dat al omstreeks 1430 in Rome, in het Palazzo Colonna stond 
opgesteld; de Torso van Belvédère. Er is geen beeld uit de Oudheid dat zó 
de verbeelding van kunstenaars gestimuleerd heeft als deze torso. In en 
rond het Depot zijn meerdere exposities en botanische tuinen. De toegang 
is gratis, openingstijden donderdag t/m zondag van 11 tot 17 uur op vrijdag 
tot 21 uur. 
 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in september 2012 
Kopij inleveren voor 15 augustus 
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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 

 

Konrad von Megenberg (1309-1374), Das Buch der Natur 
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