
 
 

  

>> 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 NieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbrief    
 

 

 

.

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Vrienden Museum Kasteel Wijchen 
Stichting Frans Bloemen 
 

Jaargang 21     no 2     juni  2013 
 

• Het water komt …. 

• Samenwerking Museum en Vrienden 

• Een Bijzondere tuin 

•  

 



 

2 

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,  Nelly Goebertus, 
Piet van Steekelenburg  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: 
Opkomend water, kleurenhoutsnede 
van Siemen Dijkstra, 2007 

 

Bij de achterplaat: 
Museumstoomgemaal de Tuut 
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Een van de oudste afbeeldingen van een poldermolen in Rijnland: de 15

de
-eeuwse 

wipmolen van de Grote polder onder Zoeterwoude. in 1545 getekend door de 
landmeter Pieter Sluyter op de door hem gemaakte kaart van de Grote polder. 
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Redactioneel: 
Nelly Goebertus 
 
Bijna was het warmterecord uit 1944 gesneuveld op die warme dagen in 
juni, maar een paar verspreid optredende onweersbuien gooiden roet in het 
eten. Het kwik haalde de 38 graden niet. Voor de doorsnee Nederlander 
deed dat er niet zoveel toe. Die wist toch wel de waterkant te vinden om 
een frisse duik te nemen. Op warme dagen biedt het water verkoeling en 
verpozing en wat wil een mens nog meer? Dat het water nog best frisjes 
was, daar kwam de enthousiaste zwemmer snel achter. Geen wonder; na 
twee tropische dagen haalt het oppervlakte water nog geen Middellandse 
Zee niveau. De lente kwam pas laat dit jaar en ook de nieuwe haring, maar 
nu is het dan toch zover, tenminste in onze contreien. Elders in Europa is 
de toestand heel anders. Door zware regenval in diverse landen brak daar 
de waterstand in de Donau en Elbe wel een record, dat dateerde van 12 
jaar geleden. De waterbel verplaatste zich van west naar oost en van zuid 
naar noord met alle nare gevolgen, die de Nederlander als deltabewoner, 
maar al te goed kent. Ook de Waal en de Rijn bereikten een hoger peil in 
een tijd van het jaar waarin dat eigenlijk helemaal niet hoort voor te komen. 
In het stroomgebied van de Maas was niets aan de hand. Dat is wel eens 
anders geweest. Toch deed de zware regenval ook Nederland en Frankrijk 
aan. De natuur blijft grillig, maar wat is de bijdrage van het menselijk 
handelen hierin? En is het water vriend of vijand?  
Dat is het thema van de nieuwe expositie die vanaf 16 augustus in 
Museum Kasteel Wijchen te zien zal zijn. De rivieren die door oneindig 
laagland gaan hebben de bewoners van het tweestromenland voordelen, 
zoals vruchtbare grond en een plek om te wonen, maar ook zorg en 
verdriet gebracht, denk aan dijkdoorbraken en overstromingen. Voor alle 
aspecten van het leven met de rivieren is aandacht in de nieuwe expositie, 
de ontstaansgeschiedenis, de gevolgen voor de economie, het leven en 
beleven van de mensen in tijden van nood. Lees de ‘kronijk’ uit 1841, toen 
eind ‘januarij’ de Waal de hele Ooijpolder geïnnundeerd had en je  over het 
ijs naar de overkant kon lopen. En niet te vergeten, de watersnood van 
oudjaar 1925. Daar weten we ook veel van omdat er een dagboek bewaard 
is gebleven, dat is  bijgehouden door een van de zusters uit het klooster 
Tienakker. Van deze twee ooggetuigeverslagen is een fragment in deze 
Nieuwsbrief te lezen. De inwoners van het rivierengebied hebben in die 
periode veel ellende en kou meegemaakt, verloren huis en haard, veel vee 
verdronk jammerlijk. Niet iets om snel te vergeten en goed dat er nu weer 
aandacht voor is, juist in een tijd dat elders mensen hetzelfde meemaken. 
Na de dreigende situatie in 1994 en ’95 is er een deltaplan voor de rivieren 
gekomen, ook voor dat aspect van het waterbeleid in dit jaar voor de 



 

5 

Watersamenwerking is plaats gemaakt. Uit andere delen van Europa zal 
zeker belangstelling zijn voor nieuwe en snelle manieren om het water te 
keren en hoe om te gaan met situaties die misschien wel steeds vaker 
zullen voorkomen. We hebben nu zelfs een koning die waterdeskundige is. 
En ja, bij een expositie over de rivieren hoort ook poëzie. 
Niet alleen op het gebied van water is samenwerking geboden maar ook in 
eigen huis. Wim Kattenberg noemt in ‘Van de bestuurstafel’, het 
partnerschap tussen museum en vrienden van essentieel belang, zeker in 
tijden van verzelfstandiging. ‘Samen draag je het museum’ aldus Wim.  
Museumland is nog steeds volop in beweging. We maken de balans op en 
kijken wat er allemaal gebeurt en hoe het er voor staat.  En dan de Tuun, 
die staat er prachtig bij. Iedereen moet in deze zomertijd beslist eens een 
kijkje gaan nemen. Het is de moeite waard. Onze bezoekers weten de 
Tuun ook zeer te waarderen. Piet van Steekelenburg laat ons kennis 
maken met andere bijzondere tuinen. Deze keer is dat het Arboretum in 
Wageningen. Zo bijzonder dat een bezoek, misschien gecombineerd met 
een bezoek aan de kunsthal Het Depot, een goede tip is voor een dagje uit. 
En dan hebben we nog meer tips voor u in de rubriek musea. We gaan de 
vakantie tegemoet  en dan is museumbezoek iets wat bij menigeen hoog 
op de agenda staat. De sprokkels mogen natuurlijk ook niet ontbreken. 
We wensen alle vrienden een prachtige zomer en natuurlijk veel 
leesplezier. Reacties zijn altijd welkom!   
 

Van de Bestuurstafel: 
Wim Kattenberg( voorz.) 
 
Vrij recent publiceerde de Nederlandse Federatie van Museumvrienden, 
waar wij lid van zijn, een samenvatting van de lezing van de adjunct-
directeur van het Openluchtmuseum de heer Wagemakers over de 
verhouding Musea en Vriendenorganisaties. Hij was zo eerlijk om te stellen 
dat vroeger de meeste museumdirecties wat dat betreft de visie hadden 
’Met de vrienden moet je leren leven, maar het blijft tobben'. Die houding , 
als die nog bestaat, moet volgens Wagemakers drastisch veranderen nu 
musea steeds meer op zichzelf komen te staan. Musea en vrienden 
moeten elkaar gaan zien als partners. Er moet op grond van afspraken een 
zakelijke verhouding ontstaan.  
 
Goed partnerschap  
In zijn toespraak noemt Wagemakers een aantal essentiële punten die een 
goed partner-schap zou moeten inhouden : 
a. ieders belangen moeten erkend worden; 
b. het gezamenlijk belang moet duidelijk geformuleerd worden; 



 

6 

c. de positie van beide partijen moet worden verzekerd en verbeterd; 
d. het partnerschap moet een bindend karakter hebben. 
Op deze vier punten wil ik in het kader van deze Bestuurstafel kort ingaan.  
 
ad.a. Reeds eerder heb ik in ‘Bestuurstafels’ aangegeven dat de Vrienden 
in 1992 opgericht zijn om op een aantal punten ondersteunend te zijn voor 
het Museum Kasteel Wijchen, toen nog Museum Frans Bloemen. 
- het museum financieel  ondersteunen door sponsoracties, verwerven van 
  giften, etc 
- het draagvlak voor het museum in de Wijchense Gemeenschap 
  bevorderen door het organiseren van: 
     -  museumdagen, waarbij mensen worden uitgenodigd het museum  
        meer van binnenuit te leren kennen; 
     -  lezingen, excursies, fietstochten   
     -  het werven van vrienden voor het museum en hen te vragen deel te 
        nemen aan een van de vele werkgroepen in het museum. 
Samenvattend moet gesteld worden dat de inzet van de vrienden op al 
deze punten weer het elan moet krijgen die het in de eerste jaren had. De 
onderlinge verhoudingen nu staan dat niet in de weg. 
 
ad.b. Ja, er is maar één gezamenlijk belang : het museum een duidelijke 
plaats geven in het Wijchense. Een plek waar je je thuis kunt voelen. Een 
plek waar je je eigen geschiedenis kunt raken. 
 
ad.c. We hebben te maken na de verzelfstandiging met twee op zichzelf 
staande, bij de Kamer van Koophandel geregistreerde, stichtingen. Dat 
geeft ook de vrienden een eigen gezicht.  Vrienden, die lid zijn van een 
zelfstandige Stichting,  werken als vrijwilligers in het museum. De Vrienden 
erkennen op hun beurt de zelfstandige status van de Stichting Museum 
Kasteel Wijchen en  houden zich daar aan de regels die het museum stelt. 
 
ad.d. Dit is zeer essentieel. Het is overigens niet zomaar een partnerschap. 
Samen draag je het museum. Daar is toch een aparte inzet voor nodig. 

 
 
Prikbord: 
Museumnacht  
Iedere museumvriend kent de jaarlijkse ‘Museumnacht’, meestal te beleven 
in de grotere musea, traditioneel op de 1

e
 zaterdag in november. M.K.W. 

als kleiner museum, overweegt om dit jaar mee te doen aan de 
museumnacht, mits er zich voldoende vrijwilligers melden die deze 
avondopenstelling kunnen en willen begeleiden. 
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Maas& Waal CultuurExpress 
De Maas & Waal CultuurExpres is een krachtenbundeling van 
erfgoedinstellingen, w.o. Museum Kasteel Wijchen, uit de gemeenten 
Beuningen, Wijchen, Druten, West Maas en Waal en Heumen. Samen 
brengen zij het unieke erfgoed van het Land van Maas & Waal nog eens 
extra onder de aandacht van inwoners, bestuurders en ondernemers. De 
Maas & Waal CultuurExpress wordt met raad en daad ondersteund door de 
Provincie Gelderland en Gelders Erfgoed. M.K.W, ontving een financiële 
tegemoetkoming van Maas & Waal Cultuur Express voor het project ‘Het 
water komt’. Kijk ook eens op de website: www.cultuurexpress.nl. welke 
projecten er allemaal  op het programma staan.  
 
Bezoekerscentrum Leur 
Bijna iedere donderdag zijn er in het bezoekerscentrum Leur workshops 
onder begeleiding van verschillende kunstenaars, bijvoorbeeld schilderen, 
grafiek, beelden maken van natuurlijke materialen enz.. Kijk voor data en  
op de website. Reserveren kan de maandag voorafgaand aan de workshop 
via website: landvandeheerlijkheden@mooigelderland.nl of tel. 024 
6451558.  Deelname is € 35. ,inclusief materialen en koffie of thee. 
 

Activiteiten: 
  

7 juli en 4 aug. en 1 sept. Open rondleiding + rondleiding in De Tuun 
            Het gaat om twee verschillende rondleidingen  
11,18 en 25 juli en 8 aug Romeinse middag, hapjes, zwaardvechten voor 
            kinderen tussen 8 en 12 jaar en verhalen 
16 aug opening tentoonstelling ‘Het water komt’, tijd 20 uur in de 
            Raadszaal 
18 aug Curiosa Fair  
25 aug Open dag De Tuun     
14 en15 sept. Open monumentenweekend, 15 sept. Open dag De Tuun 
 
Curiosafair- Streekproductenmarkt- Kunstenaarsplein 
Zondag 18 augustus 2013 vindt er in de tuin van het kasteel de Wijchense 
Curiosa Fair plaats, een evenement waarbij c.a. 100 kramen worden 
opgesteld met mooie curiosa en brocante spullen.  
De markt is geopend op zondag 18 augustus van 09.00 tot 16.30 uur.  
De toegang bedraagt 3,50 euro voor volwassenen, kinderen onder geleide 
t/m 12 jaar hebben gratis toegang.  
Voor de kinderen zijn er verschillende attracties, o.a. een kinderboerderij 
met 70 dieren en een springkussen. Daarnaast is er ook een 
roofvogelshow. De standhouders komen uit de regio en er zijn landelijk 
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deelnemers. Het museum staat in de voortuin met twee kramen met 
streekproductenmarkt. De markt in het centrum krijgt een Montmartre 
sfeertje met een Eiffeltoren terrasjes, muziek. Kunstenaars die aan het 
schilderen of beeldhouwen zijn zullen niet ontbreken.  
 
Vooraankondiging Symposium 
Op 10 november is er een symposium, georganiseerd door het museum en 
de stichting Vrienden in het kader van de expositie ‘Het water komt’. 
Sprekers zijn: namens het stoomgemaal ‘De Tuut’, over de waterstanden 
en overstromingen in 1925/26 en iemand verbonden aan  het Waterschap 
Tiel. 
 
Exposities: 
 
Boek en expositie: Kijk eens wat ik gevonden heb! Ter gelegenheid van 

haar 45-jarig jubileum presenteert AWN-Afdeling Nijmegen e.o. het boek 

Kijk eens wat ik gevonden heb! 28 amateurarcheologen vertellen over hun 

hobby. De presentatie van dit boek vindt plaats tijdens de opening van de 

gelijknamige expositie in Kasteel Museum Wijchen op zondag 6 oktober 

2013 (middag). In een volgens nummer meer informatie hierover. 

 
Het water komt… Wijchen en het water in het Land van Maas en Waal 
16 augustus t/m  23 februari 2014 
Al vanaf de oertijd voeren de bewoners van dit gebied, ingeklemd tussen 
de rivieren Rijn/ Waal en Maas, strijd tegen het water. Jagers en 
verzamelaars gebruikten de hoger gelegen rivierduin-topgordel in Wijchen 
en omgeving in tijden van hoog water toen aangelegde dijken nog niet 
bestonden. Vanaf de Middeleeuwen begint men zich bezig te houden met 
waterbeheersing en legde de mens de eerste dijkjes en kaden rondom de 
dorpsgebieden en vele poldertjes aan. Zelfs na het sluiten van de dijkring 
en de aanleg van weteringen en dwarskaden bleef het water komen. Vele 
dijkdoorbraken en overstromingen volgden en zo bleef de mens in een 
continue langdurig gevecht met de rivieren. Tegenwoordig lijken we de 
rivieren ‘onder controle’ te hebben, maar is dat wel zo? 
De fascinatie voor water houdt de mens al eeuwen bezig. De expositie Het 
water komt… Wijchen en het water in het Land van Maas en Waal toont u 
verhalen, foto’s en filmische impressies uit het Oostelijk Rivierengebied. 
Prenten, etsen en tekeningen - in bruikleen van Museum het Valkhof - 
tonen hoe de bewoners van deze regio vroeger en nu leven met het water 
om hen heen. Ook de geologische en historische geschiedenis van het 
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rivierenlandschap, de geschiedenis van de waterbeheersing (met name na 
de invoering van stoomgemalen), de watersnoodramp van 1925-1926 en 
de bijna watersnoodramp van 1995 zijn onderwerpen die in de expositie 
aan bod komen. In een nieuwe strategie tegen het water krijgen de rivieren 
nu weer de ruimte. Hoogwaterveiligheid, samen met de noodzaak voor 
goede landbouw- en veeteelt gronden, schoon drinkwater en 
begaanbaarheid van de rivieren blijft actueel en is van alle tijden. 
 
Activiteitenprogramma tentoonstelling 
Voor jong en oud valt er veel te beleven en te ontdekken in deze expositie. 
• 12 t/m 20 oktober Diverse kinder- en gezinsactiviteiten waaronder het 
maken van een hoorspel. 
• 10 november Symposium Het water komt… De strijd tegen het water toen 
en nu. 
 
AWN expositie 
De A.W.N. heeft dit jaar iets te vieren en doet dat met een kleine expositie 
in het kabinet  
              
Het Water Komt 
Nelly Goebertus 
 
Het jaar 2013 is door de VN uitgeroepen tot het internationale jaar voor 
Watersamenwerking. In dit Internationale Jaar zal worden geprobeerd om 
de bewustwording op het gebied van watersamenwerking te versterken. Er 
zal veel aandacht zijn voor watermanagement, wettelijke kaders en 
watereducatie. Wat deed koning Willem Alexander ook weer? Op 22 maart 
trad Nederland op als gastheer voor World Water Day. Een expositie die de 
betekenis van water in het land van Maas en Waal centraal stelt is dus 
helemaal op zijn plaats, zeker in tijden van opnieuw hoge waterstanden 
zoals nu (juni 2013) als gevolg van extreem veel regenval in Europa. In 
2002 was het ook al raak. De rivier de Elbe bereikte toen een waterstand 
zoals zelden was voorgekomen, maar dit jaar kwam het nog hoger en 
ondanks maatregelen hadden vele plaatsen in het stroomgebied te maken 
met wateroverlast en steeg de waterhoogte tot een record. Moeten we het 
water beschouwen als een zegen of een vloek?  
 
De mens, als deel van de natuur, kan niet zonder water. Het is bijvoorbeeld 
voor ons zo vanzelfsprekend dat er schoon drinkwater uit de kraan komt en 
soms zelfs bronwater, maar dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Al 
vanaf de oertijd zijn mensen op zoek geweest naar water, omdat zij zich er 
van bewust waren dat de aanwezigheid van water een levensvoorwaarde. 
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Water is de eerste levensbehoefte van alles wat leeft en groeit. Een veilige 
plaats om te wonen, in de buurt van water in een gebied waar voldoende 
voedsel is te vinden. Soms was dat water zo belangrijk dat het een rol 
speelde in de religieuze beleving van de vroege mens, wat blijkt uit 
aanwijzingen voor rituelen bij waterbronnen, stroompjes en vondsten van 
veenlijken in waterrijke moerasgebieden. In het rivierengebied was dat niet 
anders. 
 
Tussen Maas en Waal 
Gedurende de laatste ijstijden, 150.000 - 10.000 jaar voor onze jaartelling, 
ontstond het land tussen Maas en Waal. Het is onderdeel van het 
laagterras dat tussen het Brabants plateau en de Veluwe lag. Onder 
invloed van de wind, de regenval en het smeltwater van de verder 
landinwaarts gelegen gletschers en de ijswal in het noorden was het water 
gedwongen zich westwaarts een weg naar zee te banen. De afgebogen 
rivieren stroomden via wisselende geulen en stroombeddingen door het 
gebied. Toen het klimaat warmer werd bliezen zuidwesten winden 
stuifduinen uit het Maasbekken op tot het rivierduinengebied dat wij nu nog 
kennen en dat bij uitstek geschikt bleek voor menselijke bewoning, een 
hoge zandige oever en lager gelegen komgronden, geschikt voor het vee 
boden een veilige plaats om te wonen, in de buurt van water, waar 
voldoende voedsel te vinden was. Sommige stroomgeulen gaven door 
sterkere stroming en diepere uitslijping een min of meer vast patroon te 
zien in het meanderende karakter van de waterafvoer. Voor de 
ontwikkeling van Wijchen is van groot belang dat ca. 5000 v.C. de  Maas 
een zijgeul vormde, die dwars door het hele rivierengebied liep. Later kreeg 
deze de naam het ‘Wijchens Maasje’, een belangrijke zijtak was de ‘Kleine 
Elst’. Beide stromen zijn tot op de dag van vandaag watervoerend, hoewel 
niet meer overal herkenbaar in het veld. 
Vanaf de IJzertijd (750 v.C) vestigden mensen zich op de vruchtbare 
oeverwallen van de rivieren. Het water stroomde toen vrij door het gebied, 
nog niet tussen dijken. Om huis en haard tegen de wisselende 
waterstanden te beschermen gingen de bewoners er toe over om hun erf 
met een dijkje te omgeven. Later werden rond de dorpen zij-en 
achterkeringen aangelegd. Aan die situatie kwam  ca. 1300 een einde. Het 
hele gebied werd bedijkt. Er kwamen greppels,  weteringen en dwarskaden 
o.a. de Teersdijk. Voordat de dijkring werd gesloten zocht het water door 
beddingen en geulen vrijelijk zijn weg en was er geen vaste rivierloop. 
Toen de dijkring een feit was, hadden de mensen er niet alleen groot 
belang bij, dat de oude zijstromen het ‘Wijchens Maasje’ en de ‘Elst’  open 
bleven, maar ook dat hun dorpen beschermd waren tegen de sterk 
wisselende waterstanden . 
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Bemaling 
Aanvankelijk waren sluisjes in de lage dijkjes  afdoende om de waterstand 
te regelen, vanaf ca. 1300 werden windmolens ingezet om op grotere 
schaal het waterpeil te handhaven. De eerste windmolens voor bemaling 
op Nederlands grondgebied, werden in het Hollandse poldergebied 
ingezet. Deze techniek heeft tot ver in der 19

e
 eeuw stand gehouden, maar 

voldeed op den duur niet meer. Een nieuwe technische revolutie diende 
zich aan, de stoommachine. Stoomkracht deed ook binnen de 
waterbeheersing zijn intrede. Naar het plan van Ir. Fijnje werd in Dreumel in 
1846 het eerste stoomgemaal gebouwd. Er volgden er spoedig meer. ‘De 
Tuut’ bij Afferden was in 1918 het laatste stoomgemaal, dat gebouwd werd 
in het rivierengebied en het zou nog steeds dienst kunnen doen. Vanaf die 
tijd namen elektrische gemalen het over. In de polders rond Wijchen is nog 
lang vastgehouden aan sluizen, omdat het gebied wat hoger lag en minder 
kwetsbaar was voor overstromingen. Pas na de watersnood van 1926 
werden de Balgoyse-en Niftrikse sluis vervangen door elektrische gemalen 
en werd er werk gemaakt van de waterbeheersing 
 
 
 

QuickTime™ en een
-decompressor

zijn vereist om deze afbeelding  weer te geven.

 
    Een moeder brengt zich met haar kind in veiligheid via de spoorbaan (1926) 
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Watersnood en hoge waterstanden  
Watersnood 1926  
Op Oudjaarsdag 1925 stond er een hevige zuidwesterstorm, die gepaard 
ging met zware regenval. De waterstand in de Maas bereikte een 
ongekende hoogte. Op 1 januari sloeg het opgestuwde water bij 
Nederasselt een gat in de Maasdijk. Eerst 125 m. breed en al spoedig 300 
meter. Het Land van Maas en Waal liep onder. Omdat ook de spoordijk  
Ravenstein-Wijchen het begaf was er geen houden meer aan.  
In Dreumel stond uiteindelijk 4 m. water. De Wijchenaren en dus ook de 
zusters in klooster Tienakker beleefden angstige tijden. Een 
ooggetuigeverslag van deze bange dagen is bewaard gebleven. Elders in 
deze Nieuwsbrief is een detail van de kroniek van een van de zusters, die 
les gaf op de nonnenschool, te vinden. De ramp kostte geen 
mensenlevens, maar veel vee vond de verdrinkingsdood. Op het land bleef 
een dikke laag slib achter. De boomgaarden waren vernietigd. Hiermee 
waren de bronnen van bestaan ernstig aangetast. Daarbij kwam dat, meer 
dan 3000 woningen zwaar beschadigd waren. De totale geschatte schade 
bedroeg 10 miljoen gulden. De toenmalige regering onder voorzitterschap 
van Colijn(1925 tot 1936) deed niets. De mensen in het gebied van de 
ramp werd nalatigheid verweten, immers het gevolg van onvoldoende 
dijktoezicht. Wel bezocht Koningin Wilhelmina het geteisterde gebied. De 
ergste nood werd enigszins gelenigd door liefdadigheidsinstellingen. Het 
duurde tot 1928 voor  mensen hun nieuwe huizen konden betrekken. 
Mensen zijn dit tot op de dag vandaag niet vergeten. Na die angstige tijden 
is er ernst gemaakt met het reguleren van de Maas. Bochten werden 
afgesneden, de rivier werd 20 km. korter en stuwen en sluizen moesten de 
Maas definitief onder controle brengen en afrekenen met de sterk 
wisselende waterhoogtes. De Maas was en is tenslotte een regenrivier.  
 
De bijna-watersnood van 1995 
Op 26 januari 1995 was het echter weer zover. Een watersnood dreigde 
tengevolge van hevige regenval in het stroomgebied van de Maas en de 
Rijn. In 1993 was men daar ook al bang voor geweest. Gelukkig werden er 
nu wel maatregelen genomen. Er werden crisiscentra ingericht. De 
gemalen draaiden op volle toeren. Omdat het water bleef stijgen (de Waal 
5,86 m.) leidde het tot ontruiming van een deel van het gebied. Besloten 
werd om de bevolking van de lager gelegen delen te evacueren, 250.000 
mensen moesten alles achterlaten. De boeren vertrokken met hun vee. Het 
werd een eindeloze stoet. Lege dorpen bleven achter. Pas 5 februari 
mochten de bewoners terug naar hun huizen. In Wijchen wachtten de 
mensen de situatie gelaten af. Als bij Druten de dijk van de Waal zou 
doorbreken zou het water pas 75 uur later Wijchen bereiken en delen van  
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toestand in het rivierengebied 1925/1926 

 
Wijchen kunnen binnenstromen. Zover is het gelukkig niet gekomen, toch 
heeft de bijna-ramp een diepe indruk nagelaten.   
 
 
Deltaplan Grote Rivieren 
De noodtoestand 1995 zette de waterbeheersing hoog op de politieke 
agenda na jarenlang uitstel. Het leidde tot een deltaplan. Alle zwakke 
plekken in de dijken moesten voor 2000 zijn versterkt. Het bouwen in de 
uiterwaarden werd aan banden gelegd en de rivieren moeten meer ruimte, 
krijgen door nevengeulen aan te leggen en tegelijkertijd nieuwe 
natuurontwikkeling in gang te zetten. Een voorbeeld van deze aanpak is te 
te zien en te beleven bij Batenburg, Beuningen en de Millingerwaard. 
Ruimte aan de Rivier werd het motto. In 2006 startten het Rijk en de 
Waterschappen met Projecten Ruimte aan de Rivier. Het gaat daarbij om 
betere doorstroming, verbetering van de waterkwaliteit en opvang van 
water. Dit alles is nodig door de klimaatverandering als gevolg van 
temperatuurstijging. Het landelijk project richt zich ook op de Maas. Deze 
rivier moet veiliger en natuurlijker worden door de oorspronkelijke bedding 
te herstellen. Het project, Afwatering Overasseltsebroek van Waterschap 
Rivierenland richt zich op betere afwatering van het poldergebied en  
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van water en verbetering van de waterkwaliteit wordt een retentiebekken bij 
Overasselt aangelegd.  
 
Drinkwater  
Bij werkzaamheden kon men in 1995 een kijkje nemen onder de Broerdijk 
in Nijmegen. De vondst van scherven uit de eerste eeuw maakte 
aannemelijk dat de dijk door Romeinse legionairs van het Tiende Legioen, 
dat in het jaar 70 naar het Noorden kwam om de Bataafse opstand neer te 
slaan, is aangelegd. Tijdens de daaropvolgende periode van vrede 
bouwden ze deze dijk, maar niet om het terrein te behoeden voor de 
overstromende Waal. Archeologen denken dat de Broerdijk een deel is 
geweest van een waterleiding. Een kilometers lang aquaduct bracht fris 
bronwater uit de heuvels naar de legerplaats op de Hunerberg. Op de 
Tienakker is een middeleeuwse waterput aangetroffen, wat er op wijst dat 
de bewoners ook toen veel belang hechtten aan schoon drinkwater, dat in 
de middeleeuwse stad een groot probleem was. Vaak waren putten en 
rivieren ernstig vervuild en de oorzaak van allerlei ziekten, zoals de pest. 
Later was er de stadspomp, of was er in huis een pomp geslagen die 
grondwater oppompte voor wassen, baden en drinken. Pas in de 20

e
 eeuw 

werd waterleiding steeds algemener. Nu is ons drinkwater zo veilig dat het 
vergelijkbaar is met bronwater. Wereldwijd is dat nog lang niet zo. 
Water, we kunnen niet zonder, maar er moet niet te veel of te weinig van in 
de buurt zijn. Dan kunnen we ermee leven.   
 

QuickTime™ en een
-decompressor

zijn vereist om deze afbeelding  weer te geven.

 
 
      Oude markt in Den Bosch met waterput, de put is nog zichtbaar onder glasplaat 
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QuickTime™ en een
-decompressor

zijn vereist om deze afbeelding  weer te geven.

 
 
 
 
       Fragment uit het vervolg op de Kronijk van Nijmegen, het jaar 1841 door J.W.van Druijnen  
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Tussen de rivieren  
 

Ik lig in het gras tussen de Waal  
en de Maas. Een dag die er wezen mag.  
Zon, zo oud als Methusalem.  
 

Een merel versleept mijn schoen,  
de veter speelt voor worm. Ach,  
de Waal, de Maas, de Vltava. Terug  
 

naar de bron op dobberende dromen.  
Een vis in het water. Witte wijven  
schudden ongegeneerd 't eenzaam dons  
 

leeg en ik scheer weer in een kurken  
vestje door de woeste Sint-Jansstromen.  
Rivier in meervoud, betrapt, ontsnapt.  
 
De eeuwige voorbijganger, net als ik.  
Net als vuurvliegjes op het fijne  
verhemelte van de vervalende zomer.  
 
Wolken daarginds aan de overkant:  
bokshandschoen, olifant, kop van Jut,  
hemd met kant.  
 
Jana Beranova  
Uit: 'Tussen de rivieren', De Geus, Breda, 1999 
 

QuickTime™ en een
-decompressor

zijn vereist om deze afbeelding  weer te geven.

 
 

Nijmegenprent 2002 (detail) Siemen Dijkstra De Waal houtsnede  
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          fragment dagboek van een zuster uit klooster Tienakker, dinsdag 5 januari 1926 
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Museumbalans 
Nelly Goebertus 

 
Hoe staan de musea in het tweede kwartaal van 2013 er voor? Er is weer 
veel nieuws te melden. Te beginnen met het goede nieuws. 
 
Rijksmuseum in oude luister hersteld 
Na tien jaar verbouwen, renoveren en restaureren is het nieuwe 
Rijksmuseum op zaterdag 13 april 2013 heropend. In het nieuwe 
Rijksmuseum is écht álles nieuw! Een geheel nieuwe opstelling, een 
volledig vernieuwd gebouw, nieuwe publieksfaciliteiten, een nieuw 
aangelegde tuin en een nieuw Aziatisch Paviljoen: alleen de Nachtwacht 
keert terug op zijn oorspronkelijke plaats. In 80 zalen vertellen 8.000 
voorwerpen van kunst en geschiedenis het verhaal van 800 jaar 
Nederlandse cultuur van de Middeleeuwen tot nu.  
 
WOII Museum in het Vasimgebouw in Nijmegen-West. 
Nijmegen is in de Tweede Wereldoorlog hard getroffen, het verlies van 
bijna alle joodse Nijmegenaren (400), het geallieerde bombardement op 22 
februari 1944 (800 burgerslachtoffers), de sleutelrol in de operatie Market 
Garden in september 1944 en de frontpositie van de stad tot februari 1945 
(800 burgerslachtoffers). Vanuit deze regio startte ook de operatie Veritable 
van de geallieerden met 1 miljoen soldaten, die leidde tot de bevrijding van 
Oost- en Noord-Nederland en de opmars naar Berlijn. Het oorlogsmuseum 
in Nijmegen maakt goede kans op groen licht om deze gebeurtenissen in 
de juiste internationale context te gaan  presenteren. 
 
Heropening Noordbrabantsmuseum 
Op zaterdag 25 mei 2013 waren Het Noordbrabants Museum en het 
Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch na twee jaar renovatie en nieuwbouw 
gratis open voor publiek. Bijna 7000 bezoekers maakten van de 
gelegenheid gebruik om een kijkje te nemen in het nieuwe Museumkwartier 
’s-Hertogenbosch en te genieten van een feestelijk openingsprogramma. 
Van het leven in Romeins Brabant tot moderne topstukken en dit najaar het 
verhaal van Brabant en de werken van Vincent van Gogh op vierduizend 
vierkante meters expositieruimte, in de schitterend gerestaureerde 
Paleiszalen en de uitbreidingen door Bierman Henket Architecten. 
 
31 mei Museum de Fundatie Zwolle weer open  voor  publiek.  
 ‘Het OOG’, of 'de Wolk' dat is hoe Museum de Fundatie zelf de 
ellipsvormige opbouw op het dak noemt. De uitbreiding, een ontwerp van 
Hubert-Jan Henket, biedt plaats aan twee tentoonstellingszalen. Een groot 
ovaal raam geeft uitzicht op de historische binnenstad. Aan de buitenkant 
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is de opbouw bekleed met 55.000 wit-blauwe tegels. De uitbreiding wordt 
als een keramische wolk optisch opgetild en zweeft boven het 
oorspronkelijke neoclassicistische gebouw. De nieuwbouw komt tegemoet 
aan de vraag naar extra ruimte voor de zo succesvolle sandwich van 
publiekstrekkers en specialistische tentoonstellingen.  
 
Dreigende sluiting Museum Jan Cunen in Oss  
In de voorjaarsnota van de gemeente Oss wordt voorgesteld om het 
budget van Museum Jan Cunen en het Stadsarchief Oss met 500.000 euro 
te korten op een totaalbudget van 864.000 euro. Dat betekent opheffing 
van de museale functie. Het voorstel is om een educatief centrum op te 
richten en de collectie te behouden voor betere tijden. Van alle kanten 
stromen reacties binnen en zijn er al verschillende initiatieven:zo is er de 
website jancunenblijft.wordpress.com in het leven geroepen en is op 
initiatief van de PvdA een petitie voor behoud van museum en archief 
gestart. 
 
Reorganisatie Koninklijk Instituut voor de Tropen 
Naar aanleiding van de recente berichtgeving in de media over de 
reorganisatie bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) als gevolg van 
de overheidsbezuinigingen, heeft het KIT veel steunbetuigingen ontvangen. 
Er is een overbruggingsregeling door de ministeries van OCW en 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking uitgekomen, onder 
voorwaarde dat het Tropenmuseum gaat fuseren met het Afrikamuseum en 
het Museum voor Volkenkunde in Leiden, waardoor een nieuw museum 
voor wereldcultuur ontstaat. De bibliotheek en de collectie gaan over naar 
het Rijk. In 2017 wordt bekeken of het museum in aanmerking komt voor in 
de basisinfrastructuur 
 
Orientalis 
Er is al geopperd dat ook museumpark Orientalis samenwerking moet gaan 
zoeken met andere musea. De huidige interim directeur denkt dat het 
museum zich moet blijven richten op de grote wereldgodsdiensten. 
Onderzoek heeft aangetoond dat het over 5 jaar een financieel autonome 
instelling kan zijn. Dan zijn er weer nieuwe mogelijkheden, wellicht in de 
richting van andere dan alleen de monotheïstische godsdiensten.  
 
Geconcludeerd kan worden dat voor zover we het nu kunnen bekijken het 
doek voor een museum valt en twee andere het voordeel van de twijfel 
hebben gekregen. 
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Kennis maken met ‘Bijzondere Tuinen’ 
Piet van Steekelenburg 
 
Toen de Redactie van ‘De nieuwsbrief’ mij vroeg in het juninummer 
aandacht te willen besteden aan niet alledaagse “Tuinen”, moest ik denken 
aan de periode van mijn studententijd aan de nu geheten Wageningen UR 
(University & Research centre). Bewoonde er, na meerdere verhuizingen, 
een ‘kamer’ aan de Generaal Foulkesweg, die uitzicht gaf op het 
Arboretum De Dreijen, een botanische tuin als onderdeel van het toen 
vermaarde ‘Instituut Plantensystematiek’, toen Laboratorium geheten, 
van de Landbouwuniversiteit.  
De geschiedenis van deze ‘bijzondere tuin’ gaat terug tot het jaar 1895, als 
de tuinarchitect en dendroloog L.A.Springer, lector in de ‘tuinkunst’ in 
eerste aanleg een botanische tuin van 1,5 ha  ontwerpt, die in direct 
verband staat met de totstandkoming van de ‘Rijkstuinbouwschool’ een 
jaar later. De aanstaande studenten moesten hier kennis kunnen maken 
met ‘materiaal’ van de tuinbouwwetenschap, in het bijzonder sierbomen en 
–struiken. Om het verband te leren zien tussen het ‘materiaal’ en de zo 
geheten ‘tuinkunst’ ontwierp Springer een Arboretum (afgeleid van het 
woord Arbor=boom) in de voor hem kenmerkende ‘schilderachtige’ 
landschapsstijl met gazons, gebogen paden en dichte boom- en 
heestergroepen met een enkele solitair om er ‘diepte’ in te brengen. Vaak 
was dit een bijzondere boom, niet inheems. Ook een rotstuin met waterval 
en een grillig gevormde vijver maakt deel uit van het ontwerp. Veel van dat 
eerste ontwerp is bewaard gebleven, maar dit ging niet zonder slag of 
stoot. Daarover mogelijk meer in een volgende bijdrage ’Bijzondere 
Tuinen’, waar kan worden ingegaan op de totstandkoming van het 2

e
 

arboretum, genaamd ‘Belmonte’ ook aan de Generaal Foulkesweg  
(Wageningen Hoog).  
Keren we terug naar Arboretum De Dreijen, dan verplaatsen we ons verder 
in de geschiedenis naar de opvallende eerste uitbreiding van het arboretum 
de zgn. Baas Beckingtuin, ontworpen door de gelijknamige conservatrice 
aan het Herbarium van de opleiding..  
Ter verduidelijking: Een herbarium  is een verzameling gedroogde planten, 
op papier vastgehecht, vaak met de ‘populaire’ en de ‘wetenschappelijke’ 
naam, de vindplaats,  datum en de naam van de vinder en degene die de 
determinatie gedaan heeft. 
Determinatie is in de biologie het ‘op naam brengen’ van een planten- of 
diersoort, dat wil zeggen bepalen tot welke ‘soort’ een bepaald exemplaar 
behoort. 
Keren we opnieuw terug naar Arboretum De Dreijen dan nam de ongeveer 
één ha. grote uitbreiding ten dele de plaats in van de boomkwekerij en de 
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reservemoestuin en werd in een formele en symmetrische aanleg met een  
pinetum (verzameling naaldbomen), een pergola en een geometrische 
vijver in 1918 voltooid.  
In de huidige tuin is een deel van Springers padenpatroon en de 
hoofdopzet met een doorzicht over de hoofdas van de tuin bewaard 
gebleven. De zichtas (een vanaf een bepaald ‘standpunt’ langs een lijn 
geboden vrij uitzicht naar een karakteristiek punt; voorbeeld: ‘dat zou een 
belangrijke zichtas onderbreken’). De zichtas, zo zegt men, heeft wel 
geleden aan de overmaat aan beplanting. Ook het oostelijk pinetumdeel is 
nog aan Springer toe te schrijven, evenals de oorspronkelijk rotstuin met 
vijverpartij. Het deel ten westen van het gebouw, met o.a. een varentuin, 
een proeftuin en de kwekerij, moest jammer genoeg wijken voor de aanleg 
van de Arboretumlaan. De opzet van De Baas Beckingtuin is goeddeels 
bewaard gebleven. 
 
Naast een bijzondere collectie van planten en bomen hebben ook veel 
diersoorten De Dreijen als leefgebied ontdekt. In het Arboretum en de 
aangrenzende terreinen zijn regelmatig bijzondere vogels, reptielen, 
amphibieën en zoogdieren waar te nemen. Met enig geluk kan men er een 
van de mooiste vogels van Nederland, de ijsvogel, of het kleinste roofdier 
van Europa, de wezel, tegenkomen.  
 
Een bezoek aan het Arboretum De Dreijen is zeer de moeite waard. 
 
Middels openbaar vervoer met de trein naar NS-Station Ede - Wageningen; 
vervolgens de bus naar de Stadsbrink  Wageningen en dan tenslotte een 
wandeling van circa 20 minuten naar Arboretum De Dreijen.(mogelijk ook 
een bushalte dichter in de buurt van het arboretum). 
Met eigen vervoer via de A-50, afslag Renkum/Oosterbeek (richting 
Renkum), weg vervolgen naar Wageningen-Centrum. 
Adres: Het Depot, Arboretum De Dreijen, Arboretumlaan 4, Wageningen. 
Het Depot is een kunsthal, waarvan de Stichting intussen ook eigenaar is 
van het Arboretum De Dreijen; www.hetdepot.nl; tel. 0317-467720 
 
Ter attentie; in bovenstaand artikel is sprake van een 2

e
 arboretum, 

genaamd ‘Belmonte’, Generaal Foulkesweg 94, Wageningen-Hoog. 
Vergist U zich dus niet bij de keuze van het te bezoeken arboretum!!! 
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Sprokkels:  
 
ROTTERDAM - 477 zilveren munten hebben ruim 400 jaar onder de grond 
gelegen in een oude schoen achter het Rotterdamse stadhuis aan de 
Coolsingel. De huidige waarde van de munten is volgens de archeologen 
van het gemeentelijk Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam 
(BOOR) moeilijk in te schatten Het geld is gevonden in de bouwput van het 
toekomstige Timmerhuis aan het Rodezand, waar het voormalige 
stadskantoor stond. De oudste munt komt uit 1472, de jongste uit 1592. In 
of kort na 1592 is de schoen met munten verstopt, waarschijnlijk onder de 
vloer van een huis. Het was de tijd van de Tachtigjarige Oorlog met Spanje 
(1568-1648). De eigenaar heeft zijn kapitaal mogelijk verborgen in 
afwachting van rustigere tijden. Maar het kan ook een manier zijn geweest 
om spaargeld te bewaren'. 
22/02/ 2013 
 
HEILIG LANDSTICHTING - Digitale toepassingen horen niet thuis in 
museumpark Orientalis. Het museum over de grote godsdiensten in in 
Heilig Landstichting blijft vasthouden aan het bestaande concept van 
beleven en ervaren. Dat zegt directeur Jan van Laarhoven in het Brabants 
Dagblad. ‘Wij zetten vol in op beleving. We gaan daar verder in investeren. 
Mensen willen meer dan alleen wat met hun ogen bekijken. Ze willen de 
gebouwen in, rondwandelen en vooral zelf ervaringen opdoen. Ruiken en 
proeven hoe het leven in de tijd van Jezus was. Ik weet zeker dat er een 
markt voor is.’ Orientalis kreeg onlangs een subsidie van de provincie, 
waarmee het museum genoeg geld heeft opgehaald om de komende vier 
jaar open te kunnen blijven. Daarna moet het park op eigen benen staan.  
De Gelderlander 23/02/ 2013 
 
NIJMEGEN - Het MuZIEum in Nijmegen en de Liberation Route Europa 
zijn beide genomineerd voor het meest Innovatieve Uitje van Nederland. 
De twee instellingen zijn doorgedrongen tot de laatste vijf van Nederland. 
Bij het MuZIEum zijn ze verrast door de nominatie. ‘Want we bestaan in 
feite nog maar kort (zomer 2012) en we zijn ook in de race voor het 
Leukste Uitje in Gelderland. Binnenkort moeten we een presentatie geven 
bij de ANWB’, zegt Heleen Vermeulen van het MuZIEum. Op 25 maart 
werd het MuZIEum in Den Haag uitgeroepen tot het meest Innovatieve 
Uitje van Nederland 2013. Een vakjury in Den Haag koos het Nijmeegse 
ervaringsmuseum over zien en niet zien als winnaar. De prijs is een 
initiatief van de ANWB. Het MuZIEum is gevestigd in de foyer van de 
Nijmeegse stadsschouwburg. 
De Gelderlander 26/03/ 2013 
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WINTERSWIJK - Vondst 245 miljoen jaar oud reptiel in Winterswijk 
Betonreparateur Remco Bleeker uit Goor (50) heeft in de Winterswijkse 
steengroeve een nieuwe soort reptiel gevonden. ,”We vonden het 
schedeltje in mei 2010 als een klein botje, maar ik heb het pas in de winter 
kunnen prepareren. Toen kwam de prachtige schedel te voorschijn'', zegt 
Bleeker. Het diertje van waarschijnlijk dertig centimeter heeft als naam 
Palatodonta bleekeri gekregen, een eerbetoon aan de Twentse amateur-
paleontoloog. Wetenschappers uit Duitsland en Zwitserland onderzochten 
de vondst en kwamen tot de ontdekking dat het een nieuw soort zee-reptiel 
is van zo'n 245 miljoen jaar oud. De wetenschappers James Neenan, 
Nicole Klein en Torsten Schreyer publiceerden de bevindingen in het 
gezaghebbende wetenschapstijdschrift Nature. De Gelderlander 28/03/ 
2013 
 
LUXOR - Een 15-jarige Chinese toerist heeft voor opschudding gezorgd 
door een historisch reliëf bij een tempel in het Egyptische Luxor te 
bekrassen. 'Ding Jinhao was hier', kerfde hij in het Chinees op het 3500 
jaar oude zandstenen reliëf. De bekrassing leidde in China tot een 
discussie over het gedrag van Chinese toeristen in het buitenland. De 
Chinese vicepremier Wang Yi deed het vandalisme af als 'onbeschaafd'. 
Eerder deze maand riep hij zijn landgenoten al op om hun gedrag in het 
buitenland te verbeteren. De ouders van de jongen hebben excuses 
aangeboden. Ze gaven toe dat ze hun zoon niet goed hadden opgevoed, 
meldden Chinese staatsmedia. Het aantal Chinezen dat als toerist het 
buitenland bezoekt is de afgelopen jaren explosief gestegen: van 10 
miljoen in 2000 naar 83 miljoen in 2012.  
De Volkskrant 27/05/2013 
 
ZUTPHEN - Tijdens archeologisch onderzoek op de Houtmarkt in van 
Zutphen is een unieke vondst gedaan. Het betreft een quadrans: een 
Arabische uitvinding en de voorloper van ons huidige horloge. Het kon 
gebruikt worden om de tijd mee te meten, maar ook om de breedtegraden 
mee te bepalen. Dit object stamt uit begin 14e eeuw. In Europa boven de 
Alpen is slechts 1 ander exemplaar gevonden en wereldwijd zijn slechts 
enkele exemplaren uit die tijd bewaard gebleven. Het gaat om een 1 mm 
dikke kwartronde schijf van messing, waarvan de zijden 62 mm lang zijn. 
Aan 1 zijde bevinden zich 2 uitstekende nokjes met een kleine perforatie. In 
de hoek bevindt zich een beweegbaar ringoogje. 1 zijde van het object is 
onversierd, de ander draagt gebogen lijnen, streepjes en letters. De 
gebogen lijnen zijn met een passer vanuit verschillende middelpunten 
aangebracht. De quadrans is gevonden in een bodemlaag tussen 1300 en 
1325  
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Musea: 
 
Museum Jan Cunen 
Molenstraat 65, Oss 
Solo – Henk Wildschut – tot 25.08.2013 
Ontheemding, isolement en kwetsbaarheid zijn de terugkerende thema’s in 
de foto’s van Henk Wildschut. In de serie Sandrien (2001–2002) bracht hij, 
samen met Raimond Wouda, het leven aan boord van de Sandrien in 
beeld. Het schip met zijn Indiase bemanning lag anderhalf jaar aan de 
ketting in de Amsterdamse haven. In zijn foto’s houdt Wildschut een zekere 
afstand. Het ontbreken van sentiment maakt zijn werk zuiver en 
aangrijpend.  
 
Streekhistorisch Museum Tweestromenland. 
Pastoor Zijlmansstraat 3, Beneden Leeuwen  
Zuivel in het land van Maas en Waal – t/m 15.09.2013 
In de expositie komt vooral de ontwikkeling van de zuivel en de 
belangrijkheid voor het welzijn van de inwoners aan de orde. Geprobeerd 
wordt een overzicht te geven van ‘loshoes’ tot moderne zuivelstal. In de 
regio is veel kennis en ervaring over het boerenbedrijf aanwezig. Vooral het 
begrip ‘boer’ wordt nader uit de doeken gedaan.  
 
Het Noordbrabants Museum 
Verwersstraat 41, ’s-Hertogenbosch 
Saenredam in Den Bosch -  t/m 21. 07. 2013 

QuickTime™ en een 
-decompressor 

zijn vereist om deze afbeelding  weer te geven. 

 
Een quadrans is een draagbaar instrument uit de Middeleeuwen dat 
gebruikt werd om de tijd te meten en breedtegraden te bepalen 
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De kunstenaar Pieter Saenredam (1597-1665) is wereldberoemd om zijn 
tekeningen en schilderijen van kerken en gebouwen. In 1632 was 
Saenredam een maand lang in Den Bosch, voor familiebezoek en schetste 
in korte tijd een aantal tekeningen, waaronder stadsgezichten en 
kerkinterieurs. Deze werken zijn nu voor het eerst te zien in de stad waar 
ze gemaakt werden. 
The moonlighy garden – t/m 21.09.2013 
Overzichtsexpositie van Marc Mulders; schilderijen, glaskunst, aquarellen, 
natuurfotografie, politieke collages en tapijten. 
 
Museum Het Valkhof 
Kelfkensbos, Nijmegen 59 
Photography Extended – 15.06 t/m 27.10. 2013 
Het museum presenteert deze grote fototentoonstelling met Nederlandse 
kunstenaars. Centraal staat de fotografie waarbij de fotograaf met een 
vooropgezet plan zijn werk tot stand brengt, ook wel Photography 
Extended genoemd. Alle beeldelementen dienen bij te dragen aan de 
beeldinterpretatie. Onder de exposerende fotografen bevinden zich 
gevestigde namen. Er is ook aandacht voor jonge fotografen. 
Het Romeinse raadsel – 29. 06 t/m 22. 09. 2013 
In Nijmegen is een kuil vol oude scherven gevonden. Archeologen hebben 
de scherven weer aan elkaar geplakt. Maar wat zal het zijn geweest? Hoe 
oud is het? Wie heeft het gebruikt en waarvoor? Ga als een echte 
speurneus op zoek naar de antwoorden. 
 
Museum voor Moderne Kunst 
Utrechtseweg 87, Arnhem 
De Kamers van Piet Paris – t/m 4. 08. 2013 
Piet Paris (1962) wordt beschouwd als één van de belangrijkste mode-
illustratoren van deze tijd. Zo ontwierp Paris illustraties, displays en 
etalages voor het Amerikaanse warenhuis Saks Fifth Avenue en ontwierp 
hij de decors voor de modeshow van Viktor & Rolf. Paris tekent regelmatig 
voor tijdschriften als Vogue, Elle en W Korea. In Arnhem was hij driemaal 
curator van de Arnhem Mode Biënnale. De Kamers van Piet Paris legt de 
nadruk op Paris’ specifieke werkwijze en ontwerpproces. Zijn archief vormt 
daarbij het fundament. Hij ontwierp de tentoonstelling. 
 
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief inleveren voor 15 september 2013 
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Ook Vriend worden  
van Museum Kasteel Wijchen?  
 
 
 
INSCHRIJFFORMULIER 
 
Ik meld me aan voor de Vrienden Museum Kasteel Wijchen  
                                       Stichting Frans Bloemen 
O Voor € 10 voor 1 persoon per jaar 
O Voor € 15 voor 2 personen of een gezin per jaar 
 
Voorletters en achternaam ........................................................ 
Voornaam .................................................................................. 
Straat en huisnummer ............................................................... 
Postcode en Woonplaats............................................................ 
Telefoonnummer ....................................................................... 
E-mailadres ............................................................................... 
Geboortedatum ......................................................................... 
 
O  Ik ben geïnteresseerd in activiteiten voor/met kinderen 
 
Betaling 
Met mijn ondertekening machtig ik Vrienden Museum Kasteel Wijchen  om 
het aangekruiste bedrag: 
O  Jaarlijks tot wederopzegging af te schrijven van mijn 
     rekeningnummer: ..................................................... 
      
O  Ik maak het bedrag over op ING Bank: rekeningnr 8126978                        
     o.v.v. uw naam en: Vrienden Museum Kasteel Wijchen                               
                                     Stichting Frans Bloemen. 
 
 
Datum ..............................   Woonplaats .............................. 
 
Handtekening ......................     
 
Het inschrijfformulier kunt u afgeven bij de balie van het museum of  
stuur een e-mail met alle gegevens naar m.zikking@zonnet.nl 
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Op deze plaats heeft eeuwenlang een put of pomp gestaan. Hier haalden de 
mensen hun drinkwater. De gemeenteraad heeft getracht de pomp in bedrijf te 
houden omdat de inwoners het "praatje bij de pomp" misten.  
Vraag: waar is dit plaatje geschoten? Laat het ons weten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 uur en op afspraak 
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            Stoomgemaal de Tuut  

 
 
 

 

 

 

 


