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Verantwoording 
De verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van een geplaatst artikel 
berust bij de auteur. De redactie 
behoudt zich het recht voor een 
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wijzigen of te bekorten, zolang dit 
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Aan de Nieuwsbrief werkten 
mee: 
W.Kattenberg, C.Mulder,  
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Voorkant; Halssieraad uit de 
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Een bronzen Romeins bordje. 
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Redactioneel: 
Jacques Rommens 
 
Volop zomerweelde nu. Bloeiende clematissen, de toevallige ontdekking 
van broedende grauwe vliegenvangers en veel bladluizen, maar ook 
onlangs ineens de vondst van een puntgaaf geslepen stukje vuursteen bij 
de oude St. Janstoren in Balgoij. Naderhand bleek het om een onderdeel 
van een vuursteenslot te gaan, wat te dateren was in de eerste helft 17de 
eeuw of later. Een onderdeel van een ooit in Frankrijk ontwikkeld 
wapenslot, dat 200 jaar bij krijgsmachten in gebruik bleef. Deze 
vuurstenen geweeraanslag, veroorzaakte via de haan van het  wapen een 
vonkenregen zodat het kruit via het zundgat ( de loop ) kon ontbranden en 
het schot gelost. Mogelijk was het afkomstig van een wapen dat eeuwen 
geleden gericht werd op het vestingstadje Grave. Bronnen vermelden dat 
Staatse troepen van Prins Maurits deze toren gebruikten als uitkijktoren. 
Kastelen, kerktorens en hoge gebouwen vormen immers, naast natuurlijke 
hoogten, al eeuwen strategische plekken voor mens en vee. Het gewijde 
karakter van sommige plaatsen moest in tijden van grote nood maar even 
wijken. 
De redactie biedt u, namens alle auteurs met plezier dit zomernummer met 
een geschakeerde inhoud aan. In de Nieuwsbrief, die zoals altijd over het 
leven en beleven handelt, staat het bestaan van mensen centraal. Vooral 
over voorbije perioden: archeologie en geschiedenis.  Aan de andere kant 
is er de beleving van de directe schoonheid van materialen, vormgegeven 
door een man of een vrouw van nu. Deze steeds aanwezige  twee 
‘vleugels’ ontdekken bezoekers ook in Museum Kasteel Wijchen: komende 
zomer drie verschillende foto-exposities. Ga het ontdekken! 
Onze vriendenstichting is actueel en streeft naar continuïteit. Het warme 
pleidooi van onze voorzitter (zie vorige nieuwsbrief) aan u om reacties 
door te geven over eigen interessen, nieuw te organiseren activiteiten van 
de stichting of over de huidige lezingencyclus wil ik nogmaals onder uw 
aandacht brengen. 
Wat treft u in dit nummer  o.a. aan: Deze keer geen ‘Van de Bestuurstafel’. 
Na de zomervakantie zijn er verschillende activiteiten. Op zondag 7 
september is onze Stichting met een stand op Wijchen Present in het 
Mozaïek aanwezig. Daar tonen diverse verenigingen jaarlijks hun gezicht. 
Een aanrader voor elke Wijchenaar. Op zaterdag 13 september is tijdens 
het monumentenweekend, bij voldoende belangstelling, een busreis naar 
drie Duitse monumenten gepland. Elders in deze nieuwsbrief meer 
daarover door voorzitter W. Kattenberg. En dan is de dag erna alweer een 
open dag van de ‘Tuun’. Wat de inhoud van deze nieuwsbrief betreft: Cees 
Mulder sluit zijn serie over de mythen af met een laatste bijdrage over een 
aantal voorstellingen, die typerend zijn voor het archaïsch denken in oude 

 

 

Houtsnijwerk in kerk Leur 



tijden. Ook Piet Bovenga beëindigt zijn driedelige serie: Van Antonius Abt 
tot Bonifatius met het missiewerk in de Nederlanden. Zowel Cees als Piet, 
beiden een kleurrijke pluim voor deze gedegen studies. Ook veel dank, 
namens de redactie, aan Riet van Brandenburg. Zij doet verslag van twee 
geslaagde activiteiten, maar ook komt er een einde aan haar 
werkzaamheden als lid van de redactie. Er was een prettige 
samenwerking ontstaan en de redactie zal haar missen. Jammer ook, 
omdat Riet de band met een van de twee poten van het museum en dus 
ook van de stichting, onderhield, nl. de hedendaagse beeldende kunst. 
Nelly Goebertus geeft een impressie van een onverwachte ontmoeting met 
archeologie tijdens een vakantiereis. Bestuur en redactie wenst u veel 
leesplezier en een fijne vakantie. Geniet! 
 
U kunt o.a. reageren op: vriendenMKW@gmail.com 
of uw persoonlijke bijdrage naar de redactie verzenden. 
  
 

Prikbord:  
 
GEMEENTE EN ARCHEOLOGIEBELEID   
De gemeente Wijchen zoemde in een recent Wegwijsnummer 
(gemeentepagina: week 23: 4 juni 2008) bijzonder informerend in op 
archeologie naar burgers. En dat is goed in een gemeente met zoveel 
archeologische rijkdom. Wethouder Piet de Bruijn schrijft hierover in 
‘Beleid met een gezicht’.  Meer informatie staat ook in het stukje 
‘Archeologie bij bouw- of sloopplannen’. Bekijk ook eens de website van 
de gemeente www.wijchen.nl.  Onder ‘vrije tijd en cultuur’ staat informatie 
over resultaten uit recent en ouder archeologisch onderzoek. Informatie 
over bouwplannen en archeologie staat onder ‘bouwen en verbouwen’. Bij 
vragen kunt u contact opnemen met de beleidsadviseurs archeologie: de 
heer M. Dalderup (tel.:6492210) en mevrouw E. van der Linden 
(tel.:6492385).  

 
ARCHEOLOGIE ACTUEEL 
Na de twee eerdere uitgaven van Archeologie Actueel door de gemeente 
Wijchen wordt er hard gewerkt aan een derde aflevering. Deze keer gewijd 
aan archeologisch onderzoek van de Molenberg. Toen de 
brandweerkazerne gebouwd zou worden op deze plaats, lag 
archeologisch onderzoek voor de hand. Al eerder waren  er Romeinse 
vondsten opgegraven. Er bleek zich een Romeins grafveld te bevinden, 
dat mogelijk behoord heeft bij een nederzetting, die er dicht in de buurt 

gelegen moet hebben. Misschien het Martensterrein? Het is nog niet 
bekend wanneer deze ‘Archeologie Actueel’ uit zal komen. 
 
WERVINGSACTIE 
Op 8 mei is er weer een wervingsactie gehouden voor nieuwe gastheren 
en gastvrouwen en voor begeleiders van de lesbrieven. De actie is zeer 
succesvol geweest en er hebben zich heel wal nieuwe vrijwilligers 
aangemeld. Voor deze nieuwe gastheren en –vrouwen komt er nog een 
informatie avond. Velen hebben al een of meerdere keren bij wijze van 
proef meegedraaid.  
 
PASSIE VOOR TUINEN 
‘Passie voor Tuinen’ is een tijdschrift, dat het hart van iedere tuinliefhebber 
sneller zal doen kloppen. In het zomernummer van dit jaar is een artikel 
onder de titel ‘Kweeperen uit de ‘Tuun’ opgenomen met botanisch 
kunstenaar Ria van Elk-Altena. Zij heeft vorig jaar een expositie gehad in 
het museum. Hanneke Jellis vertelt in haar artikel dat Ria van Elk in de 
‘tuun’ de planten die ze wilde gaan tekenen, mocht plukken.. Met de 
kweepeer als eerste onderwerp is Ria gaan tekenen. Zo heeft zij 
ondermeer vlas, komkommerkruid en gerst uit de ‘tuun’ vastgelegd. Uit 
o.a. dit werk heeft Ria geëxposeerd in het museum 
Hoogtepunten uit de Tuun werden door haar met het penseel vastgelegd . 
Met loep en en een fijn penseel is ze weken bezig met een onderwerp. 
Ook planten uit eigen tuin worden niet vergeten. 
Ria volgde een cursus botanisch tekenen bij de Leidse Hortus Botanicus 
van Anita Walsmit Sachs. Er is een landelijke vereniging opgericht voor 
botanisch tekenaars, die exposities, excursies en andere bijeenkomsten 
organiseren. Deze geeft een nieuwsbrief uit en kaarten met botanisch 
tekenwerk. 
Ter illustratie zijn er mooie foto’s bij het artikel afgedrukt en is er een adres 
voor verdere informatie gegeven. Het blad is te koop bij de hoekhandel. 
 

‘VRIENDEN SPECIAAL’ 

De eerste speciale activiteit voor de Vrienden van Museum Kasteel 
Wijchen is een groot succes geworden. Voor herhaling vatbaar? Op 
zondag 27 april waren er 45 mensen, die op uitnodiging van de stichting 
‘Vrienden’ voor een Vrienden Speciaal, naar het museum gekomen zijn. Zij 
werden om 15.00 uur warm onthaald met koffie en Emiliastoet. 
Daarna nam de voorzitter Wim Kattenberg het woord en heette iedereen 
welkom waarna hij twee aankopen door de vrienden aan het bestuur van 
het museum schonk. Het zijn beide unieke stukken, die een prachtige 
aanvulling zijn op de collectie. 

http://www.wijchen.nl/


Het ging om een bronzen bordje uit de Romeinse tijd, opgedoken uit het 
Wijchens Meer en een kralenketting uit de vroege middeleeuwen, 
opgegraven bij het pad van Driessen midden in het centrum bij de markt, 
waar in de Merovingische tijd een grafveld was. 
Daarna werden er twee groepen gevormd. De ene groep kreeg een 
rondleiding in de ‘Tuun’ en de andere groep keek samen met de 
kunstenaar Jan Vosters naar zijn expositie ’Opgediept en herschapen’. Hij 
gaf daarbij tekst en uitleg, daarna  was er voldoende gelegenheid om met 
de kunstenaar van gedachte te wisselen over zijn werk. Met een drankje 
en een hapje werd deze gezellige bijeenkomst afgesloten. 
 
 
FIETSTOCHT 24 MEI 2008. 
De fietstochten georganiseerd door de stichting Vrienden zijn zo 
langzamerhand een goede traditie geworden. Op 24 mei, een zonnige 
zaterdag, hadden zich een stuk of 15 mensen verzameld op het voorplein 
van het kasteel om zich per fiets richting Leur en Bergharen te begeven en 
er de kerkjes te gaan bezoeken en meer in het bijzonder daar kennis te 
maken met vroege vormen van kerkelijke kunst in de middeleeuwse kerk. 
Enkele weken eerder had Wim Kattenberg, voorzitter van de stichting, 
over dit onderwerp een lezing gehouden. Een samenvatting van deze 
lezing treft u elders in deze Nieuwsbrief aan. Onder de bezielende leiding 
van Wim werden de gerestaureerde doopvonten van Namens hardsteen in 
Leur en in de St. Anna in Bergharen uitgebreid besproken en bekeken. 
Vermoed wordt dat delen van het koorhek met houtsnijwerk in het kerkje in 
Leur zijn verwerkt in de huidige banken achteraan in de kerk. Ook de 
beelden van een ‘Pieta’, een beeld van de treurende Maria, en een beeld 
‘Anna te Drieën’, een beeld van Anna, Maria en Jezus,  in de St. Anna te 
Bergharen kregen zo de nodige aandacht. Met een rondleiding in de 13e 
eeuwse Protestante kerk in Bergharen werd deze boeiende excursie 
afgesloten en kon Wim de sleutel van de kerk weer afgeven. 
Het was een heerlijke middag waar iedereen, een ervaring rijker zo dicht 
bij huis, veel van heeft opgestoken en  die je leert met heel andere ogen 
naar je eigen omgeving te kijken.  
 
SERIE MYTHEN 
In deze Nieuwsbrief verschijnt de 7e en tevens laatste aflevering van de 
serie ‘Mythen van de mensheid’ van Cees Mulder. Gelukkig gaat hij verder 
met andere onderwerpen. Wij, de redactie, hebben de bijdragen van Cees 
altijd zeer gewaardeerd en we vonden het een aardig idee om de zeven 
afleveringen van de mythen te bundelen en er een bescheiden uitgave van 
te maken. Graag willen wij van de vrienden en onze lezers vernemen of zij 
in principe geïnteresseerd zijn in een gebundelde uitgave van de mythen, 

enigszins aangepast en met foto’s geïllustreerd.  Mail, bel of schrijf uw 
reactie naar Nelly Goebertus. ( zie voor adressen pag.1) 
 
EXPOSITIE ‘BROOD’ 
In het vorige nummer van de Nieuwsbrief is aangekondigd dat in mei de 
eerder uitgestelde tentoonstelling ‘Het dagelijks brood’ geopend zou 
worden. Helaas moeten wij nu vaststellen, dat het de organisatoren niet 
gelukt is om de expositie tijdig te realiseren. Een bekend gezegde luidt  
‘wat in het vat zit verzuurt niet’ 

 
Activiteiten: 
 
7 september is het museum present bij de manifestatie ‘Wijchen present’ 
in het Mozaïek. 
 
 
Monumentendagen 2008 
Het thema van de open monumentendagen van 2008 is ‘Sporen’ 
Op 13 en 14 september vindt weer een uitwisseling plaats met de 
Verein für Heimatschutz Kranenburg 
Vertrek op 13 september vanaf Kasteel Wijchen om 9.15 uur. 
Informatie over het definitieve programma van de excursie, over de kosten 
en het vervoer zal nog volgen. 
Er worden drie objecten bezocht: 
 
De 19e eeuwse boerenhoeve Hövelhof in Kranenburg - Niel 
De hoeve ligt op een terp tegenover de kerk. Het woonhuis heeft twee 
verdiepingen. Het is helemaal gerestaureerd.  
Voormalig Cisterciënzer klooster in Gogh - Asperden 
Het klooster Graefenthal werd in 1248 door graaf Otto II. van Gelre als 
kloosterbewoonsters waren vaak ongehuwde adelijke vrouwen. 
Cisterciënzer vrouwenklooster gesticht.  
St Janstoren in Balgoy 
Alleen de  oude St. Janstoren is nog over van het kerkje dat hier voor 1100 
gebouwd werd. In 1172 werden “Balgoy en Keent” een heerlijkheid. 
 
 
Zondag 14 september Open dag in de ‘tuun’ 
 
 
 



Exposities: 
 
Verbonden en verlaten - Foto-expositie 
 
De Fotoclub Wijchen exposeert vanaf 6 juli t/m 31 augustus in Museum 
Kasteel Wijchen. Het thema is “Verbonden en verlaten”. Mensen zijn op 
alle mogelijke manieren met elkaar verbonden: liefde, vriendschap, werk. 
Ook in de natuur en landschappen zijn vele verbindingen: kuddes, 
zwermen, wolken, dijken, water. Ook verlaten worden zien we bij mensen, 
in de natuur, verlaten plaatsen, gebouwen. De leden van de Fotoclub 
Wijchen hebben dit thema in foto’s gevisualiseerd. Fotograferen is 
schilderen met licht. De foto’s worden tentoongesteld op de eerste 
verdieping van het kasteel.  
 

Wish you were here – Marsel Loermans 
 
Foto-expositie van  Marsel Loermans van 11 juli tot 15 september. 
Marsel Loermans is op 3 juli 1956 in Wijchen geboren. Hij doorliep van 
1973 tot 1977 de school voor Fotografie en Fototechniek in Den Haag. Tot 
1984 samen met een compagnon, daarna zelfstandig gevestigd in Den 
Haag. Tot zijn opdrachtgevers behoren vormgevers en ontwerp buro’s en 
een enkel reclame buro. Uitgevoerde opdrachten hebben meestal een 
illustratief karakter, waarbij de werkelijkheid niet genoeg is. Naast werk in 
opdracht maakt hij regelmatig autonoom werk. 
Wish you were here is de klassieke wens vanuit een verre bestemming 
achter op een ansichtkaart. Hoewel Marsel Loermans korte tijd 
postbesteller is geweest, stuurde hij zelf nooit zoveel kaarten. Hij maakte 
echter op zijn lange reizen, vele maar ook zeer bijzondere foto’s van 
landschappen, stedelijke- en industriële plekken. Foto’s die een 
indrukwekkend beeld geven van zijn visie op de omgeving, waar hij zich 
op dat moment dan ook bevindt. Foto’s die mensen aan het denken 
zetten. De foto’s van deze tentoonstelling zijn in een boek bijeengebracht. 
 

 
Mythen, slot. 
Cees Mulder 
 
De mythologie wordt in talloze boeken besproken. Mythen hadden en 
hebben heden ten dage nog, een zingevende functie in veel culturen. Het 
is niet doenlijk om die allemaal te bespreken. Daarom heb ik in deze serie 
de belangrijkste onderwerpen genoemd die een rol spelen in de 

verschillende verhalen. Ik sluit deze serie af met een toelichting op een 
aantal voorstellingen die typisch zijn van het archaïsche denken in de 
oude tijden. 
 
+  De wereld van de goden. 
De mens heeft altijd de noodzaak ervaren om zijn omgeving te begrijpen. 
Zo is hij de verschijnselen, die hij niet kon beïnvloeden, gaan toeschrijven 
aan machten die buiten hem zouden bestaan. In de evolutie van het 
denken krijgen die machten specifieke eigenschappen. 
In de proto Indo-Europese taal (vroeger Indo-Germaans genoemd), (6000 
– 7000 BP) komt het woordje god al voor. De godheden worden niet alleen 
antropomorf beschreven, maar zij worden ook gekoppeld aan 
natuurverschijnselen We vinden bijvoorbeeld in de Griekse mythologie 
Helios de god van de zon, Gaia of Ge als godin van de aarde, Eos is de 
god van de dageraad en Selene de godin van de maan. Zo schrijft Ovidius 
in zijn Procemium vs 5/25: “Voordat de zee, de aarde en de hemel 
bestonden was er maar één vorm namelijk de Chaos. Aan deze toestand 
maakte een machtige god, ofwel een natuurkracht een einde”.  
 

 
 
 
In de wereld van de goden en godinnen zijn incestueuze relaties heel 
normaal: Gaia heeft gemeenschap met haar zoon Uranos, in de 
Egyptische mythologie zijn broer en zus Gab en Noet een onverbrekelijk 
liefdespaar. Dit soort relaties komen voor in de godenwereld van de eerste 
en de tweede generatie. Dit betekent dat deze voorstellingen al heel oud 
zijn, mogelijk zelfs uit de tijd van de nomaden. Deze geïsoleerde groepjes 
leefden hoofdzakelijk endogaam, in dergelijke gemeenschappen komt 
komen intieme relaties tussen bloedverwanten vaak voor. 
 

Er was maar één vorm;  Chaos. 
De chaostheorie, ontwikkeld door 
de meteoroloog Edward Lorentz 
 ( overleden op 16 april 2008) 
toont aan dat uit chaos orde  

voortkomt. 
 



 
 
+   De wereld van de voorouders 
We kunnen de voorouderverering begrijpen als wij beseffen wat zij hebben 
bijgedragen aan ons denken en aan ons bestaan. Ik citeer een gedicht van 
hen van generatie op generatie aan ons overgedragen.van Birago Diop, uit 
Gambia: 

 
                                 De doden zijn niet dood. 

         De gestorvenen zijn nooit heengegaan. 
            Zij zijn in de schaduw die zich verheldert, 

                     en in de schaduw die dieper in het donker valt. 
                                 Zij zijn in de boom die steunt, 
                                 Zij zijn in het water, dat uitstort, 

                evenals het water dat slapend de ogen sluit, 
                                Zij zijn in de hut, zij zijn in de boot: 
                                               de doden zijn niet dood. 
 
Onze voorouders zijn niet dood want zij leven voort in ons. Zij zijn in de 
boom, want zij hebben hem ooit z’n naam gegeven en die naam hebben 
anderen aan ons doorgegeven. Alles wat wij kunnen en denken is door 
hen van generatie op generatie aan ons overgedragen. 
 
+ Over edelstenen. 
Als Gilgamesj in de tuin van de goden komt ziet hij “Een boom van 
cornalijn, die vruchten draagt en waaromheen wijnranken zich slingeren. 
En bomen van lazuursteen die bloesems dragen en vruchten”. Een ander 
kleitablet spreekt over “Bomen van turkoois en van ander edelgesteente 
zoals glanskobalt, bergkristal en hematiet”. 
Ook in de hebreeuwse bijbel wordt over een godentuin gesproken en in 
één adem over het gewaad van de koning dat bestaat uit kostbare stenen 
zoals robijn, topaas, jaspis, onyx en saffier. Verder staat in het boek 
Ezechiël “Langs de beek (in dat hof) groeien aan beide oevers allerlei 
vruchtbomen waarvan de bladeren niet verwelken. 
Bomen van edelstenen en een koningsmantel gemaakt van ondermeer 
edele kwarts! De vertellers van weleer wisten uiteraard dat dit niet kan. 
Deze voorstellingen zijn zinnebeeldig bedoeld, toch ligt er een zekere 
logica aan ten grondslag. Immers in de tuin van de goden kunnen de 
bomen niet anders bestaan dan van onvergankelijke edelstenen en 
waarvan de bladeren niet verwelken. Deze gedachte is ook in zekere mate 
van toepassing op de mantel van de goddelijke heerser, hoewel hiermee  
ook de status van die koning kan zijn aangegeven. 
 

 
  
+ Iets over de tijdrekening. 
De ouderdom van voorwerpen wordt aangegeven in jaren, hierbij is het 
belangrijk van welke kalender men uitgaat. Vrij algemeen wordt de 
christelijke kalender gebruikt, deze begint in het geboortejaar van Christus. 
In 1950 is de C14 meetmethode geïntroduceerd waarmee de ouderdom 
tot 50000 jaar redelijk nauwkeurig kan worden vastgesteld. Door veel 
archeologen, geologen en paleontologen wordt daarom een jaarkalender 
gebruikt die begint in het jaar 1950, de aanduiding is BP (Before Present). 
Voorbeeld: 3000 v. Chr. of BC = 5000 BP. Het voordeel van deze kalender 
is dat hij kan worden gebruikt door culturen, waarvan de kalender met een 
eigen datum  begint.  
 
+  Nog iets over de mythen. 
Vaak wordt gezegd dat het fundament van onze beschaving een joods- 
christelijke is. Ik meen echter dat één pijler van onze cultuur het 
monotheïsme is, een andere pijler is het hellenisme, daarnaast is er een 
derde pijler, namelijk die van de natuurreligies, zoals de oude volken die 
beleefden. Sommige van die vroege werkelijkheidsbelevingen zijn nog 
steeds actueel.  Een uitdrukkingsvorm van die religies zijn de verhalen, 
ofwel de mythen. 
 
+ Ik eindig met een gedeeltelijk citaat uit Verledentijd van Jan Vorsters. “In 
de Reuselse graven trof Jan de universele mens aan. De mens die bevrijd 
is van al zijn begrenzingen. Die nog slechts getuigt van die ene 
doorgaande lijn. De lijn waarin geboren worden en sterven niet meer dan 
incidenten zijn, paragrafen in het boek van de eindeloze tijd.” 
 
   

Van Antonius Abt tot Bonifatius - deel 3 
Piet Bovenga 
 
Inleiding 
Dit is het derde en laatste deel van een serie over de periode die 
voorafging aan de komst van het christendom naar Nederland boven de 
grote rivieren in de vroege middeleeuwen. In het eerste deel werd vooral 
aandacht geschonken aan het monnikswezen in de vroege middeleeuwen 
en de expansie van het Ierse christendom. Het tweede deel ging over de 
ontwikkeling van het christendom in het Romeinse rijk, het Frankische rijk 
en in Engeland. In dit derde deel komt het missiewerk in Nederland aan de 
orde. 



De delen 1 en 2 zijn verschenen in de Nieuwsbrief van december 2007 en 
in de Nieuwsbrief van maart 2008. Het geheel is een samenvatting van 
een lezing door Piet Bovenga in oktober 2007. 
 
Missionering in Nederland 
In 678 had Wilfried, leermeester van Willibrord, als bisschop van York een 
conflict met aartsbisschop Theodorus van Canterbury over de grenzen van 
beide bisdommen. Hij wilde dit voorleggen aan de paus en reisde via 
Utrecht naar Rome. In Utrecht ontmoette hij Aldgisl, koning van de 
Friezen. Wilfried werd door hem hartelijk ontvangen en nam de uitnodiging 
aan om in Utrecht te overwinteren. Wilfried heeft tijdens dit verblijf getracht 
een aantal Friezen te bekeren. 
Na zijn bezoek aan Rome heeft Wilfried met name Willibrord, in 658 
geboren in Northumbrië, aangespoord onder de Friezen te gaan 
missioneren in de geest van de peregrinatio (de overtuiging het geloof uit 
te dragen naar heidense volkeren). Dit werd mogelijk nadat in 688 Pippijn 
II, koning van de Franken, de Friese koning Radbod had verslagen en 
daarmee zijn invloed kon uitbreiden in het Friese gebied. In 690 landde 
Willibrord met 11 gezellen op Walcheren. Onder bescherming van Pippijn 
II kon Willibrord, na een bezoek aan paus Sergius I, zijn missionering 
onder de Friezen beginnen.  
Willibrord heeft naar de Angelsaksische bekeringstraditie, getracht Radbod 
te dopen in de verwachting dat het volk zou volgen. Met een been in het 
doopwater vroeg Radbod of hij na zijn dood zijn voorouders in de hemel 
weer zou zien. Op het antwoord van Willibrord dat in de hemel geen plaats 
zou zijn voor zijn heidense voorouders trok Radbod zijn been terug en 
mislukte de dooppoging 
 
Aartsbisschop Willibrord 
Bij zijn tweede bezoek aan paus Sergius I in 695 werd Willibrord tot 
aartsbisschop der Friezen gewijd en kreeg hij van de paus de 
bisschopsnaam Clemens. Deze naam heeft hij nooit gebruikt. Hij behield, 
zijn eigen naam. Hij vestigde zich in Utrecht, herstelde de Sint 
Maartenkerk uit de tijd van de laatste succesvolle Merovingische koning 
Dagobert ( 629 - 639) en bouwde daarnaast een kerk gewijd aan Sint 
Salvator. Deze dubbelkerk kreeg de functie van kathedraal en werd de 
uitvalsbasis voor het bekeringswerk. Er is weinig bekend over de wijze 
waarop Willibrord te werk ging bij zijn missioneringarbeid. Zelfs uit de 
geschriften van de Angelsaksische geleerde en tijdgenoot van Willibrord, 
Beda Venerabilis die de geschiedenis van de Engelse kerk heeft 
beschreven, valt dit niet op te maken.  
Om een economische basis te hebben voor zijn bekeringswerk schonk 
Pippijn II aan Willibrord grondgebied op een aantal plaatsen o.a. in 

Echternach. Hij stichtte verscheidene kerken in Holland en elders op 
plaatsen waar later de abdij van Echternach grond bezat. 
In 714 stierf Pippijn II en zou opgevolgd moeten worden door twee 
onmondige kleinzoons. Het gevolg was dat de Austrasiche edelen in het 
zuiden van het Frankische rijk, de kans schoon zagen om hun 
zelfstandigheid te herwinnen. Het gezag van de Merovingen belandde in 
een ernstige crisis. Radbod maakte van de gelegenheid gebruik om het 
verloren Friese gebied weer onder zijn controle te brengen. In 716 
versloeg hij met zijn vloot Karel Martel, bastaardzoon van Pippijn II,  bij 
Keulen. 
 
Wynfrith 
In 716 kwam uit Engeland hulp voor Willibrord met de komst van de 
missionaris Wynfrith, de latere Bonifatius. Wynfrith was omstreeks 672 
geboren in Crediton in het graafschap Wessex en op zeer jeugdige leeftijd 
als kindoblaat opgenomen in het Benedictijnerklooster in Exeter. Later 
heeft hij vele jaren verbleven in het klooster van Nuthcelle, eveneens in 
het bisdom Exeter. Na 40 jaar kloosterleven maakte Wynfrith de overtocht 
naar het vaste land om samen met Willibrord onder de Friezen te 
missioneren. Na aankomst in het Friese Dorestad wachtte hem een 
teleurstelling. Op dat moment had Radbod het  Fries gebied weer 
heroverd op de Franken en was het voor Willibrord en Wynfrith praktisch 
onmogelijk het bekeringswerk onder de Friezen voort te zetten zonder 
bescherming door de Frankische macht. Wynfrith keerde teleurgesteld 
terug naar Groot-Britannië en Willibrord trok zich terug in zijn klooster te 
Echternach.  
In 718 keerden de kansen toen Karel Martel in Austrasië en Neustrië, 
delen van het Frankische rijk,  weer orde op zaken wist te stellen en de 
post van hofmeier voor zich opeiste. Karel Martel wist, na de dood van 
Radbod, in 719 ook in het Friese gebied ten zuiden en westen van Almere 
(de latere Zuiderzee) zijn gezag te doen gelden. Willibrord kon het 
bekeringswerk onder de Friezen hervatten daarbij in de periode 719 - 722 
geholpen door Wynfrith die voor de tweede keer overkwam uit Groot-
Britannië. 
 
Bonifatius 
Bij een bezoek aan paus Gregorius II in 718 werd Wynfrith een nieuw 
arbeidsterrein aangewezen namelijk Midden-Duitsland. De paus gaf hem 
de naam Bonifatius die hij, anders dan Willibrord, de rest van zijn leven 
heeft gebruikt. Hij was vooral actief in Hessen, Thüringen en Beieren en 
stichtte een aantal Benedictijner kloosters waaronder het klooster in Fulda. 
In 722 werd Bonifatius tot  bisschop van Duitsland benoemd en kreeg hij 
het bisdom Mainz toegewezen. In 732 volgde zijn benoeming tot 



aartsbisschop. Nadat in 734 Karel Martel de Friezen een beslissende 
nederlaag toebracht in de slag bij het Friese riviertje de Boorn, kwam ook 
het kerngebied van de Friezen onder Frankische heerschappij waardoor 
ook daar missionering door Willibrord kansen kreeg. Het werk van 
Willibrord en Bonifatius werd mogelijk gemaakt door de steun van de 
Frankische machthebbers eerst Pippijn II en later Karel Martel en Pippijn 
III . Twee andere factoren werkten in het voordeel van de Angelsaksische 
missionarissen. Ten eerste kwamen zij uit het westen en niet uit het 
vijandige (Frankische) zuiden. Ten tweede spraken zij  een taal, die 
zodanig verwant was aan het Fries dat zij zich bij de Friezen verstaanbaar 
konden maken.  
In 741 stierf Karel Martel en werd opgevolgd door zijn twee zoons Pippijn 
III en Karloman. Beiden waren opgevoed in een klooster en waren 
daardoor de kerk goedgezind. In 742 vond onder regie van Karloman het 
“Concilium germanicum” plaats teneinde een beleidslijn voor de positie 
van de kerk uit te zetten. Tijdens dit concilie werd Bonifatius aangesteld tot 
aartsbisschop van Austrasië met behoud van zijn aartsbisschoppelijk 
gebied ten oosten van de Rijn. Kort daarna trok Karloman zich terug in een 
klooster en werd Pippijn III alleenheerser. 
In 751 vroeg Pippijn III de paus om advies: “Is het een juiste toestand dat 
bij de Franken degene die de macht heeft, niet de koningstitel draagt ? “ 
De paus antwoordde dat  “Beter hij, die de macht had, ook de koningstitel 
kon voeren”. Daarop zette Pippijn III de laatste Merovingische koning af en 
liet zich in Soissons door de edelen tot koning kiezen. Om naar 
oudtestamentisch gebruik het koningsheil te verkrijgen liet hij zich tot 
koning zalven, waarschijnlijk door Bonifatius. Daarmee kwam een einde 
aan de periode van de Merovingen en kwamen de Karolingen aan de 
macht. 

 

Bonifatius bij Dokkum vermoord 
Over de werkwijze  van Bonifatius is meer bekend dan over die van 
Willibrord. We danken dit aan vele brieven die van Bonifatius bewaard zijn 
gebleven. Zo is bekend dat hij meerdere malen de paus raadpleegde over 
de problemen die hij in zijn werk tegenkwam. Zijn grootste probleem is niet 
het Germaanse heidendom geweest. Hij had meer moeite met het 
aansturen van de conservatieve Frankische bisschoppen en de 
verkondiging van het geloof door rondtrekkende Ierse monniken. 
In 753 trok Bonifatius opnieuw naar het Friese gebied om ook daar te 
missioneren. Hij overleed 5 juni 754 op 82 jarige leeftijd in Dokkum toen hij 
met 52 metgezellen het slachtoffer werd van een roofmoord. 
 
 

Kerk en beeldende kunst op Wijchens grondgebied 
950-1650 
Wim Kattenberg 
 
Kunst als offergave  
Wereldhistorisch gezien ontstond in de belangrijke overgangsperiode,  
950-1150, in Europa een vorm van ware sacrale kunst: kunst als 
offergave. Juist toen de druk van buiten afnam (Vikingen, Mayaren en 
Saracenen) en er nieuwe mogelijkheden ontstonden, sloeg de angst onder 
de mensen toe.  
Het is de angst voor het nieuwe. Het is daarom niet toevallig dat mensen 
houvast gaan zoeken vooral bij diegenen die gezien werden als 
bemiddelaar tussen mens en god en vooral als het erop aankwam, zoals 
bij de dood. Dit betrof niet alleen de massa van de boerenbevolking.  
Van oudsher kwam in de Keltisch-Germaanse wereld deze bemiddelende 
rol aan de koningen toe. De kerk verzette zich daartegen en eiste die rol 
voor zich op. In de architectuur en de beeldende kunst vinden we die 
onderlinge strijd ook terug. In het Romaans, zoals deze  periode van 
sacrale kunst wordt aangeduid, ontstonden twee hoofdstromingen, die een 
lange nawerking hadden. Beide stromingen hadden hun eigen regionale 
varianten. 
 
Het conflict Kerk en Staat 
De groeiende tegenstellingen tussen de machthebbers en de kerk groeide 
in de loop van de tiende, elfde en begin twaalfde eeuw uit tot een 
diepgaand conflict tussen keizer en paus. Het leidde tot de scheiding van 
kerk en staat.(Concordaat van Worms 1122) 
De grote tegenbeweging tegen de steeds verdergaande verwereldlijking 
van de kerk begon in feite al onder Karel de Grote in Zuid-Frankrijk. Cluny 

Standbeeld Bonifatius in Dokkum 



werd het centrum van wat later naar paus Gregorius VII  de ‘Gregoriaanse 
kerkhervorming’ werd genoemd 
Hoewel de strijd zich in het Duitse Rijk toespitste op de benoeming van de 
bisschoppen ging het in de kern om het sacrale gezag 
Twee hoofdstromingen in het Romaans 
Graadmeters dat het in de strijd tussen keizer en kerk om veel meer ging 
dan machtsposities, zijn vooral terug te vinden in de architectuur en de 
beeldende kunst van die periode. Daarin werden de diepste religieuze 
emoties van die tijd tot uiting gebracht. Dit leidde tot twee hoofdstromingen 
: de historiserende en antikiserende stroming 
a. Omdat de machtigste onder de toenmalige vorsten de Duitse keizers 
daartoe in staat waren, ontstond in hun Heilige Roomse Rijk een eigen 
variant van het Romaans. Omdat de wijze waarop wordt omgegaan met 
het antieke verleden essentieel is om de beide hoofdstromingen te 
onderscheiden, wordt de keizerlijke variant, historiserend genoemd. 
Binnen deze stroming werden namelijk alleen die voorbeelden verwerkt 
die wezenlijk bijdragen aan de centrale boodschap dat de keizer ‘defensor 
dei’ bij uitstek is ( beschermer van de kerk).  
Als belangrijk voorbeeld van het selectieve gebruik van de klassieke 
traditie kan in de architectuur gelden hoe de hoofdvorm van de basiliek 
wordt toegepast. Hoewel die wordt gehandhaafd komt het accent zwaar te 
liggen op de westzijde van het kerkgebouw: het domein van de keizer. De 
westzijde, aangeduid als westwerk of -bouw, schermt de kerk (het heilige) 
af. Het heeft daarom ook geen ingang. De oost-koorzijde van de kerk is zo 
goed als afgesloten. Verhoudingsgewijs zette, als gevolg van de 
‘Gregoriaanse kerkhervorming’, de steeds verdergaande klerikalisering 
van de kerk zich in deze hoofdstroming het verst door. Wat er aan beelden 
in de kerk wordt opgenomen. bevindt zich vaak op de scheiding schip en 
koor of in de zich daar bevindende zijkapellen. Mensen komen pas daar in 
contact met het heilige. 
b. In dat opzicht blijft de Cluniansenser-variant veel dichter bij de klassieke 
traditie  door de antieke hoofdvorm van de basiliek in tact te laten en wordt 
daarom antikiserend genoemd. Bij deze variant wordt juist de westzijde 
gebruikt om mensen in de kerk toe te laten, zij het, dat ze middels de in de 
timpanen opgenomen beelden opgeroepen worden tot inkeer en boete. De 
gang naar het koor (met zijkapellen) en de crypte ligt dan open.  
 
Nederrijn-Maasvariant 
Op het grondgebied van de Gemeente Wijchen zijn de kerken met de 
daarin opgenomen beelden en schilderingen uiting van een binnen de 
keizerlijke hoofdstroming ontstane Nederrijn-Maasvariant (in de 
Nederlanden kent deze hoofdstroming nog drie andere varianten: de Fries-
Groningse, de Utrecht-Deventerse en de Zuid-Limburgse ). 

Opvallend zijn op Wijchens grondgebied, wat de kerken met een 
middeleeuwse oorsprong betreft, de vestingachtige torens. De toren in 
Wijchen is weliswaar het smalst, maar heeft schietsleuven. Voorts, hoewel 
dat in feite alleen in de voormalige Mariakerk in Leur goed te zien is, is er 
sprake van een duidelijke afscheiding tussen schip en koor. Wat de 
beeldende kunst betreft zijn er in de kerken op Wijchens grondgebied, drie 
uit de dertiende eeuw stammende (sterk gerestaureerde) doopvonten   
 

 
St. Anna,Bergharen, kopje doopvont 
 
 
 

Archeologie op reis 
Nelly Goebertus 

 
Wie op reis gaat zal zich meestal goed voorbereiden. Van tevoren bekijk je 
wat het gebied waar je naar toe wilt te bieden heeft, op het gebied van 
natuurschoon, cultuur en kunst. Als je naar Corsica gaat verwacht je veel 
natuurschoon en daarin word je niet teleurgesteld. Het eiland niet ver van 
de Italiaanse kust in de Middellandse Zee hoort bij Frankrijk en wordt niet 
voor niets Ile de Beauté genoemd. Genoeg om er eens een kijkje te gaan 
nemen. Er zijn hoge, steile bergen, kloven met snelstromende riviertjes, 
heldere meren, prachtige baaien en mooie strandjes. Je kunt er zomaar 
groepjes rondtrekkende varkentjes tegenkomen. Het heeft een geheel 
eigen sfeer en hoewel de voertaal Frans is, zijn er veel Italiaanse 
invloeden te herkennen. Het heeft er alle schijn van dat het Frans niet 
overal even geliefd is, want het lijkt een nationale sport te zijn om de in het 

van Namens hardsteen over gebleven, als 
ook twee altaarstenen. Wat er aan beelden is 
overgebleven komt niet uit de vroege 
periode, maar dateert uit het begin van de 
zestiende eeuw; zoals de Bergharense 
Piëta.(St.Anna). Uit ongeveer dezelfde tijd 
werden in de voormalige Mariakerk in 
Bergharen op de zuilen in schip en zijbeuken 
kraagstenen met een aantal adellijke 
hoofden aangebracht.  Prachtig zijn de 
frescoschilderingen ( met o.a. Maria) in de 
voormalige Mariakerk in Leur uit het einde 
van de vijftiende eeuw.  
 



Frans gestelde plaatsnamenborden te doorzeven met kogelgaatjes, vooral 
in zuidelijk deel.  
 
Een eiland zo dicht voor de Italiaanse kust met een heerlijk klimaat, daar 
verwacht je, als het om resten uit het verleden gaat, veel Romeinse ruïnes 
van tempels, badhuizen of amfitheaters. Die zijn er wel, maar dat blijft zo 
ongeveer beperkt tot Aleria, de vroegere Romeinse hoofdstad aan de 
oostkust. Het eiland is  eeuwen lang een Romeinse provincie geweest. Die 
tijd is voorbij, net zoals het Genuese bewind, waar in het geboortejaar van 
Napoleon (1769) een eind aan kwam, want dat was het jaar dat Corse 
definitief onder bestuur van Frankrijk kwam. Een deel van de bevolking 
was daar blij mee, maar dat gold niet voor iedereen. Het heeft wel 
Napoleon, die geboren werd in Ajaccio, nu de hoofdstad van het 
departement, in staat gesteld binnen de kortste keren de top van het 
Franse leger te bereiken en nog later zelfs de top van het land.  
 
Er mag dan wel niet zo veel over zijn van het Romeinse verleden, het 
eiland is al bewoond sinds 7000 jaar voor onze jaartelling, zo is 
vastgesteld. Dat vroege verleden moet je vooral in de zuidwesthoek 
zoeken. Daar kun je oog in oog komen te staan met een meer dan 
manshoge menselijke vorm in steen van meer dan 3000 jaar oud. Bij 
toeval ontdekte de eigenaar van de grond in Filitosa in 1946 sporen van 
een oude beschaving. Filitosa is nu een archeologische vindplaats in een 
brede vallei die zacht glooiend in westelijke richting afloopt naar zee. Het 
was en is een prachtige plek om je te vestigen. Dat vonden de vroege 
bewoners van het eiland ook, want de plek bleef duizenden jaren 
bewoond. Het moet een goed leven geweest zijn in een vruchtbaar dal, 
waar riviertjes doorheen slingerden rondom een heuvel. De mensen 
maakten hun huizen onder overhangende rotsblokken en schermden die 
aan de voorkant af met bouwsels van takken of muurtjes van gestapelde 
stenen. Ze leefden als herders en verzamelaars en gebruikten stenen 
werktuigen. Uit die vroege, neolithische periode is vooral aardewerk 
gevonden dat bewerkt werd met de scherpe kanten van schelpen. 
 
Later, toen de landbouw zijn intrede had gedaan was de heuvel versterkt 
met stenen wallen en het middelpunt van de bewoning geworden. Toen 
hadden de valleibewoners kennelijk iets te duchten van hun buren, maar 
hadden toch tijd en energie om niet alleen bezig te zijn met de strijd om 
het bestaan. Rond het bewoonde deel van de nederzetting gingen ze 
stenen monumenten, menhirs, oprichten. Als wachters? Zoals op andere 
plaatsen in Europa is de betekenis van deze menhirs onduidelijk. Menhirs 
kun je verwachten in Ierland, Groot-Brittannië en Bretagne, maar niet 
direct op Corsica. Toch is hier de grootste concentratie aan menhirs in het 

Middellandse Zee bekken te vinden. De oudste exemplaren, daterend van 
3300 jaar voor onze jaartelling, dus nog in het Neolithicum, zijn ruw 
gehouwen, rechtopstaande  stenen, aan de bovenkant iets afgerond. Later 
verandert de vorm en worden de stenen beter afgewerkt.  Nog later krijgen 
de menhirs iets van een menselijk gezicht. In de bronstijd zijn hoofd en 
schoudervormen te onderscheiden. En aan het eind van de bronstijd, als 
de nederzetting bedreigd wordt door andere stammen, zijn er zelfs 
aanduidingen van wapens te herkennen, zoals een zwaard of een dolk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corsica is de enige plek in Europa waar menhirs gevonden zijn met 
menselijke vormen. Hebben ze een rol gespeeld in de cultus, was het 
misschien een vorm van voorouderverering, een eerbetoon aan een sterke 
krijgsheer of een phallussymbool? Is de betekenis in de loop der tijd 
veranderd? Na de bronstijd wordt het gebied door binnenvallende 
stammen veroverd en de cultuur verandert. Veel wordt er verwoest en 
soms worden de bewerkte menhirs hergebruikt als afdekstenen voor 
graven of stenen hutten. De Torre doet zijn intrede. In Filitosa hebben er 
twee gestaan. Een ronde stenen monument, naar boven toe smaller 
toelopend om te eindigen als afgesloten koepel. Ook hiervan is de 
betekenis onduidelijk. Er zijn sporen van vuren binnenin de torre 
gevonden. Zijn het tempels ter ere van het vuur geweest? Het blijft een 
mysterie. Enkele eeuwen voor onze jaartelling kwam het eiland onder 
Romeins bestuur, maar of de inwoners daar blij mee waren? Asterix en 

 

Filitosa; menhirs met een menselijk gezicht op de centrale heuvel 



Obelix ervaren dat in ieder geval geheel anders als zij op bezoek zijn bij de 
Corsicanen 
 
Opmerkelijk is, dat in latere tijd, toen het eiland overheerst werd door de 
republiek Genua, er op bijna iedere uitspringende landtong een ronde 
stenen toren neergezet werd. Van die torens weten we wel waar ze voor 
dienden; het was een netwerk van een uitgebreid waarschuwingssysteem 
als er kapers op de kust waren. Veel van die torens uit de Genuese tijd 
staan er nog steeds. Van bronzen voorwerpen zoals bijlen is maar weinig 
teruggevonden en dat kan weer te maken hebben dat op een geïsoleerd 
eiland waar geen grondstoffen voor het maken van brons voor handen 
zijn, de stukken steeds opnieuw gebruikt zijn door ze om te smelten. De 
Torrebouwers lieten restanten van ronde bouwsels na en van de 
Romeinen rest ook niet veel meer. Rond een duizendjarige olijfboom staan 
nog steeds de stille getuigen in steen. Een merkwaardig eiland! Corsica, 
eiland van schoonheid, dat wel. 
 
 

Sprokkels: 
Jacques Rommens  
   
Stonehenge 
Na decennia weer onderzoek Stonehenge 
Na meer dan 40 jaar hebben wetenschappers weer een spade in de grond  
gezet bij Stonehenge, de geheimzinnige steencirkel in Groot-Brittannie. 
Het prehistorisch monument stelt onderzoekers nog steeds voor raadsels. 
Niemand weet hoe het tot stand kwam, waarvoor het diende en wie het 
bouwde. Het onderzoek richt zich vooral op de oudste, binnenste cirkel. 
Bron: De Gelderlander, 1 april 2008 
 
Vermiste reliëfs na 140 jaar terug. 
Nijmegen. Twee witmarmeren 17-eewse reliëfs  met daarop knielende 
engelen keren na 140 jaar terug in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. 
De Nijmeegse hoogleraar kunstgeschiedenis Jos Koldeweij kwam de 
vermiste kunstwerken in 2007 in Belgie op het spoor. Na restauratie door 
de Nijmeegse restaurateur Adriaan van Rossum zijn de reliëfs op 11 april  
overgedragen. Het altaar waarvan de reliëfs  deel uitmaakten, was volgens 
Koldeweij ‘topkwaliteit renaissancesculptuur’. De ontwerper van het altaar 
en maker van de reliëfs was de beeldhouwer Hans van Mildert, die de 
opdracht kreeg in 1617. 
Bron De Gelderlander, 3 april 2008 
 
 

Zorg over vondsten oudheid 
‘Archeologen van de gemeente Nijmegen krijgen te weinig tijd om hun 
werk te doen voordat bouwers op een vindplaats aan de slag gaan. 
Daardoor kunnen de archeologen vondsten niet goed in kaart brengen en 
zijn op verschillende plaatsen vondsten vernield. Ook is er vaak na een 
vondst weinig van de aangetroffen resten van Romeinse of middeleeuwse 
bebouwing zichtbaar gebleven’. Dat stelt gemeenteraadslid Ben van Hees 
van Nijmegen nu. Hij heeft schriftelijke vragen voorgelegd aan 
burgemeester en wethouders naar aanleiding van werkzaamheden op de 
Hessenberg. Daar zijn op de plek waar de Pijkestraatgarage stond, 
onverwachte muurresten van het middeleeuwse cellenbroederenhuis 
aangetroffen, een waterput en waarschijnlijk een stuk rondeel van de 
eerste stadsmuren  van Nijmegen en vervolgens ‘vernietigd’, zo stelt het 
raadslid. Van Hees is bang dat opgravingen op de plaats waar 
grootschalige nieuwbouw in West (Nijmegen) komt, in gevaar komen. Dat 
is volgens hem een van de belangrijkste Romeinse vindplaatsen in 
Europa. 
Bron: De Gelderlander, 22 april 2008 
 
Oudste kunstwerken in  olieverf 
De oudste olieverfschilderingen  ter  wereld zijn te vinden in grotten in de 
Afghaanse plaats Bamiyan. De boeddhistische  afbeeldingen, mogelijk van 
onder meer walnoot- en papaverolie, dateren uit de 7e eeuw. Dat hebben 
wetenschappers van de ESRF in Frankrijk bekend gemaakt. De oude 
Romeinen en Egyptenaren gebruikten ook al drogende oliën,  maar alleen 
als medicijn en voor make-up. Pas in de 13e eeuw werd in Europa olie 
toegevoegd aan verf. Bamiyan was vroeger een bloeiend boeddhistisch 
centrum. 
Bron: De Gelderlander, 24 april 2008    
 
Tweede nog oudere donjon Valkhof ontdekt 
De donjon, de reuzentoren op het Valkhof, die gebouwd is in de twaalfde 
eeuw en in 1796 tegelijk met de burcht  is afgebroken, had zeer 
waarschijnlijk een oudere voorganger, net iets zuidelijker gelegen. Mogelijk 
heeft deze toren zijn oorsprong in de Karolingische tijd. Dan gaat het om 
het eind van de achtste eeuw of iets later. De ‘tweede donjon’ is door 
archeologen ontdekt via radar- en  zogeheten groundtracer-onderzoek op 
het Valkhof. Dit is een nieuwe techniek waarmee exacte beelden van de 
ondergrond in kaart gebracht kunnen worden zonder grondboringen. Het 
maximale dieptebereik van de metingen (via elektromagnetische pulsen) 
bedraagt vijf tot zes meter onder het maaiveld. Bekend is dat keizer Karel 
de Grote omstreeks 777 een  palts liet bouwen op de heuvel aan de Waal. 
Hij bouwde zijn paleis op de plek van het Romeins castellum, waarvan 



vermoedelijke nog ruïnes aanwezig waren. De groundtracer-techniek van 
de Nijmeegse archeologen richtte zich op het gehele Valkhofpark. Op 
diverse plekken zijn muurresten teruggevonden, evenals restanten van 
twee waterputten. Uiteraard is ook de plek bekeken waar de donjon 
gestaan heeft. Het Valkhof is een archeologisch beschermd monument. 
Graven in deze bodem mag niet. Bescherming van het ondergrondse 
erfgoed is het uitgangspunt. Mede om die reden zal herbouw van de 
donjon uit de twaalfde eeuw wel eens heel lastig kunnen worden.  
Bron: De Gelderlander, 10 mei 2008  
 
Graphic Design Museum 
Nederland is een museum rijker. In Breda heeft koningin Beatrix het 
Graphic Design Museum Beyerd geopend, het eerste museum ter wereld 
dat zich richt op grafische vormgeving. Er is een semi-permanente 
tentoonstelling ingericht met 265 objecten, deels uit eigen collectie, deels 
in bruikleen. Er zijn grote en kleine werken, bestaande uit affiches, 
reclame-uitingen, postzegels, bankbiljetten, boeken, boekomslagen, 
letterontwerpen, bewegwijzering. Het alledaagse leven is doordrenkt met 
grafische vormgeving en iedereen komt ermee in contact, gewild of 
ongewild. Deze tentoonstelling zal enkele jaren blijven staan, maar om de 
volle breedte van het Nederlands grafisch ontwerp aan bod te laten 
komen, worden objecten met enige regelmaat vervangen. 
 
Textielmuseum Tilburg 
Een museum in bedrijf, zo profileert het Textielmuseum in Tilburg zich na 
een ingrijpende verbouwing. Er wordt niet alleen kunst en design getoond 
maar ook gemaakt in het nieuwe Textiellab, dat het hart vormt van het 
vernieuwde museum. In deze zaal staan computergestuurde machines, 
waarmee de meest complexe weefsels, breisels en andere 
textielbewerkingen kunnen worden uitgevoerd. Enkele ontwerpers/sters 
kregen de vrije hand om hun ideeën te verwezenlijken. Het museum wil 
ook hét kenniscentrum zijn voor textielbewerking zijn. De nieuwbouw, 
geheel in glas uitgevoerd verbindt de twee oude fabrieksgebouwen, waarin 
het museum is gevestigd. Ook in de inrichting en afwerking is gebruik 
gemaakt van de nieuwste textiele materialen. 
 
Hessenberg: archeologisch Eldorado (2) 
Nijmegen – Een lichaam met het gezicht naar het westen gekeerd is 
onlangs  aangetroffen in de bouwput van de Hessenberg, een vroeg 
Middeleeuws graf. ‘ Het duidt op een begraving uit de vierde eeuw na 
Chr.’, zegt Rogier Demmink. veldtechnisch medewerker van Bureau  
Archeologie en Monumenten van Nijmegen. Uit de eerste eeuw is een 
crematiegraf en een tufstenen askist gevonden, net onder het maaiveld. 

De kist meet zo’n 60 bij 90 centimeter en dateert uit de Middeleeuwen. ‘In 
de askist  zat middeleeuws aardewerk,  maar ook buiten de kist zijn resten 
van hetzelfde aardewerk aangetroffen. De deksel van de kist was 
verdwenen. De kist hebben kon in zijn geheel uitgegraven en 
meegenomen worden naar het depot van het bureau Archeologie. Ook is 
een bustumgraf gevonden. Op 8 meter diepte! Dat is een brandgraf’. Bij 
een bustumgraf werd eerst een kuil gegraven waarin grafgiften werden 
gelegd. Daar bovenop werd de lijkbaar gezet en bovenop de baar werd 
een brandstapel gemaakt. Die werd aangestoken en dan liet men deze 
minstens twee dagen branden. Uiteindelijk stortten de restanten dan 
vanzelf in de kuil. We zijn nu bezig met een vijftiende-eeuwse kelder 
opgetrokken uit een soort kloostermoppen. Die stenen worden hergebruikt 
om het verleden weer zichtbaar te maken in de stad Nijmegen. Er zijn 
stukken mergelsteen gevonden die voor de oude stadsmuren zijn gebruikt. 
Mergel was namelijk in staat om bij belegering van de stad kanonskogels 
op te vangen en af te remmen.   
Bron: De Gelderlander, 4 juni 2008 
 
Keukenafval van Romeinen 
Vondsten variëren van etensresten tot mantelspelden. De contouren van 
de zuidwestelijke hoek van de Romeinse stad Ulpia Noviomagus (70-270 
na Christus)  tekenen zich af aan de Waterstraat (Nijmegen -West). Tien 
archeologen spitten  op de plek waar het toekomstig plantsoen van de 
woonwijk is gepland. De aangetroffen mantelspelden zien er vooral mooi 
uit, maar zijn op zich niet uniek. Toch kan een speld veel vertellen over wie 
hem heeft gedragen, omdat  ze vaak regiogebonden zijn, vertelt 
stadsarcheoloog Harry van Enckevort. 
Bron: De Gelderlander, 14 juni 2008 
 

Musea: 
 
Museum voor Moderne Kunst Arnhem. 
Utrechtseweg 87, Arnhem 
21 juni tot 7 september: Onvervangbare sieraden en herinneringen. 
Aan welke sieraden heeft de kunstenaar bijzondere herinneringen en aan 
welke sieraden heeft de gebruiker bijzondere herinneringen? Een selectie 
uit de museumcollectie aangevuld met  werk van hedendaagse 
ontwerpers. Ook bezoekers kunnen sieraden inbrengen 
21 juni tot 7 september: Vormgeven is uitvinden. 
Riet Neerincx toont haar werk vanaf 1941 tot heden. Begonnen als 
edelsmid stapte zij eind  jaren veertig over op sieraden. Een stalen 
armband uit 1970 is speciaal voor deze tentoonstelling in productie 
genomen  



 
Valkhof Museum 
Kelfkensbos 59, Nijmegen. 
23 augustus 2008 t/m 4 januari 2009: Leven aan de Romeinse goudkust. 
De tentoonstelling Luxe en decadentie geeft een overrompelend beeld van 
het leven van de superrijke Romeinen in de golf van Napels. Stap binnen 
in de muurgrote 3D-animatie van de acht verdiepingen tellende villa van 
Keizer Tiberius op het eiland Capri. De 200 topstukken in deze 
tentoonstelling zijn onderdeel van de verzameling van het Nationaal 
Archeologisch Museum in Napels en voor het eerst in Nederland te zien. 
De tentoonstelling is een samenwerkingsproject van diverse musea in 
Duitsland en Museum Het Valkhof Nijmegen 
 
Audax Textielmuseum Tilburg. 
Goirkestraat 96, Tilburg  
25 mei t/m 9 november 2008: Van Labyrinth tot Big Mama.  
Projecten uit het TextielLab. Met deze tentoonstelling laat het museum 
werk zien dat in het TextielLab, de creatieve werkplaats van het museum, 
is vervaardigd door toonaangevende ontwerpers en kunstenaars, zoals 
Studio Job, Piet Hein Eek en Christie van der Haak, Jan Taminiau, 
Scholten & Baijings, Pieke Bergmans, Barbara Broekman, Kiki van Eijk, 
Aleksandra Gaca en Berend Strik. 
 
Museum Jan Cunen. 
Molenstraat 65, Oss  
8 juni tot  31 augustus: Iris Kensmil & Wafae Ahalouch el Keriasti 
Iris Kensmil - Handwriting on the wall. 
Wafae Ahalouch el Keriasti - Fighting Temptation. 
Een duotentoonstelling met schilderijen,werk op papier, wandschilderingen 
en installaties.  
18 mei tot 31augustus: Verse Vangst II 
Een selectie van aanwinsten van Museum Jan Cunen uit de periode 2006-
2008 
 
Universiteitsmuseum Groningen. 
Oude Kijk in Het Jatstraat 7a 
8 februari tot 15 september: The Colours of China.   
Adembenemende kostuums uit de Volksrepubliek China. Aanleiding voor 
deze expositie vormen de Olympische Spelen in Beijing. Centraal staat 
een indrukwekkend overzicht van traditionele Chinese feestkleding en 
daarbij gedragen sieraden. Meer dan honderd goed bewaard gebleven 
kostuums van diverse bevolkingsgroepen worden getoond, waarvan het 
merendeel nog nooit buiten China te zien is geweest. Naast de kostuums 

en sieraden is er aandacht voor Chinese volksreligies. Vooral tijdens de 
viering van religieuze feesten werd de tentoongestelde kleding gedragen. 
 
Streekhistorischmuseum Tweestromenland 
Pastoor Zijlmanstraat 3, Beneden Leeuwen 
9 maart t/m 24 augustus: Op de Fiets! 
Nog tot en met 24 augustus 2008 is er een tentoonstelling te zien van de 
fiets als voertuig voor één of meer personen. Op het stoep  aan de 
Zandstraat bij de winkel van De Vries zullen ‘rijwielen’ tijdens de 
openstellingdagen de weg wijzen naar het museum. Tot 1966 was de 
wettelijke term in Nederland rijwiel, in Zuid-Nederland werd ook wel de 
term velo gebruikt.  Vandaag de dag praten we over de fiets in algemene 
zin met als belangrijke bestanddelen: twee wielen, een frame, een stuur, 
een fietsketting en de trapas met pedalen.  
Er wordt een scala aan modellen getoond, van zo vroeg mogelijk tot 
heden. Klein gereedschap, onderdelen, oude posters en affiches maken 
het geheel compleet. 
 
NoordBrabants Museum, ’s-Hertogenbosch 
Verwerstraat 14 
T/m 31 augustus: Muziek - gespeeld en verbeeld Schilderijen  
De tentoonstelling laat zien hoe wij in het verleden en heden omgaan met 
muziek. Muziek geeft uiting aan de menselijke stemmingen en (ont)roert 
de mens sterker dan enige andere vorm van kunst. 
In de tentoonstelling maakt de bezoeker kennis met de verschillende 
(kunst)historische facetten van muziek. Er worden fraaie schilderijen 
getoond waarop het musiceren centraal staat. Ook zijn er oude en 
moderne instrumenten en kunnen oude én jonge bezoekers zelf muziek 
maken. Deze expositie wordt gemaakt in samenwerking met Het Brabants 
Orkest. 
 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in september 2008 
Kopij inleveren voor 15 augustus 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Museum Kasteel Wijchen 
 
Kasteellaan 9 Wijchen 
Postadres: postbus 189,  6600 AD  Wijchen 
Tel: 024 6424744 
Contact@museumwijchen.nl 
Website:www.museumwijchen.nl 
 
OPENINGSTIJDEN: 
Woensdag 13.00 tot 17.00 uur 
Vrijdag 11.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag en zondag 13.00 tot 17.00 uur 
En op afspraak 
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