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COLOFON 
 
Vrienden Museum Kasteel Wijchen 
Stichting Frans Bloemen. 
Zet zich in voor het toegankelijk 
maken van de hedendaagse 
beeldende kunst en de geschiedenis 
van Wijchen. 
Vrienden MKW@gmail.com 
 
Vriendenbijdrage: 
Individueel € 6.00 
Gezin        € 10.00 
Postbank 8126978 
 
Het lidmaatschap geeft recht op: 
- gratis toegang tot het museum 

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

lezingen/excursies 

 
Ledenadministratie: 
Secretariaat  Vrienden Museum 
Kasteel Wijchen postbus 221 
6600 AE Wijchen. 
E. mail adres:  m.zikking@zonnet.nl 
Voor opgave nieuwe vrienden en 
adreswijzigingen. 
Opzeggingen dienen voor 1 
december te worden doorgegeven. 
 
Redactie Nieuwsbrief: 
Mariëtte Zikking  tel. 024 6414984 
Nelly Goebertus  tel. 024 6413180 
Jacques Rommens  024 6422232 

 
Vormgeving Mariëtte Zikking 
Eindredactie Nelly Goebertus 
 
kopij 
Kan per E-mail naar de redactie 
worden gestuurd of per post. 
 
 

E-mail adressen: 
nelly.goebertus@zonnet.nl 
m.zikking@zonnet .nl 
 
Redactieadres: 
Valendrieseweg 12 
6602 GK  Wijchen 
 
Verantwoording 
De verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van een geplaatst artikel 
berust bij de auteur. De redactie 
behoudt zich het recht voor een 
artikel te weigeren, een artikel te 
wijzigen of te bekorten, zolang dit het 
artikel niet inhoudelijk aantast. 
  
Aan de Nieuwsbrief werkten mee: 
Wim Kattenberg, Fred van Heuven, 
Jacques Rommens, Henk Folmer, 
An Velter, 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: 
 Carine Neutjens, glaskunst 
 Foto : Hans van der Linden 
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Zomers wieg ik op de wind 

en dan heb ik een goudgele tint 

mijn harde kaft 

heeft veel ontzag verschaft 

mijn spelt–graan wordt zeer bemind. 
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Redactioneel: 
Nelly Goebertus 
 
Het juninummer van de Nieuwsbrief is ons zomernummer, maar als ik naar 
buiten kijk ziet het er allesbehalve zomers uit. Dat was in de 15e eeuw 
kennelijk anders toen de gebroeders van Limburg een impressie gaven van 
de maand juni voor hun kalender Les Très Riches Heures. Je ziet twee 
vrouwen die gras bij elkaar harken om te drogen. Het gras wordt met de 
zeis gemaaid door drie boerenarbeiders. Dit alles tegen de achtergrond 
van een indrukwekkend kasteel of klooster. De kalenderbladen volgen de 
seizoenen. In ons museum hebben we ook te maken met de ijzeren wet 
van de opeenvolging van gebeurtenissen. In dit geval zijn die niet van 
klimatologische aard maar van einde en begin. Het einde van de periode 
met Fiona aan het roer. We betreuren het vertrek van ons hoofd 
Collectiebeheer zeer, maar wij wensen Fiona alle succes toe in haar 
nieuwe baan bij het Noordbrabants Museum. MKW zal op zoek moeten 
gaan naar een waardige vervanger/ster. Wij wensen het bestuur van het 
museum in hun zoektocht veel geluk en wijsheid toe, want MKW moet 
door! 
De stichting Vrienden voelt zich bij dit hele proces ten nauwste betrokken. 
De vrienden zijn immers de dragers van het museum. Wim Kattenberg, één 
van de grondleggers van het museum, heeft in zijn functie als voorzitter 
van de stichting Vrienden met andere betrokkenen overleg gehad over hoe 
het verder moet en zwaait Fiona in zijn bijdrage in ‘Van de bestuurstafel’, 
de lof toe die zij verdient.  
U zult ongetwijfeld opgemerkt hebben dat er bij het maartnummer iets is 
fout gegaan. De foto van het kunstwerk ‘Groei’ van Herman Kruis was niet 
goed afgedrukt, overigens buiten de drukker om. We plaatsen deze keer de 
foto opnieuw. U vindt deze op dezelfde plaats als in het vorige nummer. 
Onze welgemeende excuses aan Herman Kruis, zijn werk verdient beter. 
U zult het in september zonder Nieuwsbrief moeten stellen, want in plaats 
van het traditionele najaarsnummer, wordt in september een nieuwe 
uitgave van de reeks katernen verwacht. Dit katern zal in het teken staan 
van de expositie ‘Als de kerkklok luidt...’, die in die periode in het museum 
te zien zal zijn. Henk Folmer heeft zich terdege in de religieuze 
ontwikkelingen in de periode 1350 tot 1850 verdiept en zal in november 
een lezing houden over de Reformatie, een belangrijke gebeurtenis in de 
kerkgeschiedenis van ons land. In deze Nieuwsbrief zet hij dat onderwerp 
in een historisch kader. De tweede expositie die we aankondigen is die van 
Caterine Neutjens, glaskunstenares. Een voorproefje van haar werk vindt u  
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op de voor- en achterpagina. An Velter wijdt een beschouwing aan een 
kunstwerk in de woonomgeving en welk kunstwerk past daar beter in dan 
‘Het Zonneveld’ van Jan van IJzendoorn in de wijk Saltshof ? Het sluit aan 
bij de traditie van de oude keltische steencirkels, waarvan de bekendste 
natuurlijk Stonehenge in Zuid-Engeland is. Uit de foto’s, de een van 
Stonehenge begin mei van dit jaar onder een traditioneel dreigende lucht 
en die van ‘Het Zonneveld’ een maand later, blijkt dit zonneklaar. Verder 
doen we verslag van de uitkomst van de bonenwedstrijd ter gelegenheid 
van het ‘Tuun’ jubileum, dartelen er weer hommeltjes tussen de teksten 
door en staat de gagel in het zonnetje. Natuurlijk ontbreken de vaste 
rubrieken niet. Op een mooie zomerdag, genietend van een heerlijk 
temperatuurtje en een koel drankje onder een stralende zon kunt u dit alles 
op u laten inwerken. Meer weten over de activiteiten van de stichting? 
Jacques Rommens heeft het allemaal uitgezocht en er een 
indrukwekkende rij van gemaakt en u krijgt het later op een 
presenteerblaadje aangeboden. Voor nu wensen wij al onze lezers toch 
een heerlijke zomer toe met veel zonneschijn!   
 

 
Van de Bestuurstafel: 
Wim Kattenberg ( voorz.) 
 
Afscheid van Fiona Zachariasse  
Ook wij, als vrienden van het museum, werden opgeschrikt door het bericht 
dat Fiona Zachariasse als Hoofd Collecties het Museum Kasteel Wijchen 
gaat verlaten. Wij willen als Bestuur van de Vriendenstichting haar van 
harte feliciteren met haar nieuwe functie bij het Noordbrabants Museum en 
graag nog wat over haar zeggen. 
 
Wat wij vinden, om daar maar direct mee te beginnen, is dat zonder Fiona 
de overgang die het Museum Kasteel Wijchen, de laatste jaren doormaakte 
in het proces van verzelfstandiging, niet zou zijn verlopen zoals het nu 
gegaan is. Met alles wat in haar zit heeft ze zich daarvoor ingezet en dat is 
geen geringe prestatie. En dit, dank zij een aantal kwaliteiten.Misschien, 
het is toch goed, alvorens op die kwaliteiten in te gaan, ook te zeggen, 
maar dat is gezien de niet altijd gemakkelijke omstandigheden haar ook 
direct weer vergeven, dat ze de neiging heeft zaken soms iets teveel naar 
zich toe te trekken. Heel voorstelbaar omdat er namelijk eigenlijk niets mis 
mocht gaan. De belangen waren te groot. Er moest gescoord worden. Het 
is daarom des te prijzenswaardiger dat ze, en dan gaat het over haar 
kwaliteiten voor dit werk, dat ze zichzelf bleef en prettig bleef in de 
omgang. Om in dit werk te kunnen slagen moet je kunnen omgaan met 
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vrijwilligers. Fiona kan dat. Iedereen heeft dat ervaren. Niets was haar te 
veel. Een andere belangrijke kwaliteit is dat ze kan organiseren. Zaken op 
tijd voorziet en dan maatregelen neemt, etc.  
Hoewel ik zo echt nog wel even door kan gaan, wil ik ten slotte ook vooral 
haar wetenschappelijke instelling noemen. Om op niveau te kunnen 
werken heb je dat nodig. Fiona heeft dat ook naar de toekomst toe voor 
ons museum aangegeven. Om het toch nog maar eens zo te zeggen: Klein 
maar Fijn.  
Het Museum Kasteel Wijchen heeft zich vooral ook door Fiona op de kaart 
gezet als een museum met hoge kwaliteit, als het om de kunstexposities 
gaat, om ‘de Tuun’ (haar lieveling), om de archeologie en de geschiedenis. 
Het kennislab staat nog in de startblokken en daar moet nog verder aan 
gewerkt worden, een eerste uitdaging voor de opvolger/ster van Fiona.  
Fiona, namens alle vrienden van het museum, wensen we je het beste in je 
nieuwe loopbaan! 
 

 
Prikbord: 
 
In het kader van de tentoonstelling ‘Als de kerkklok luidt..’ (20 sept-19 
nov.2009) in het Museum Kasteel Wijchen geven de Vrienden Museum 
Kasteel Wijchen, Stichting Frans Bloemen in de reeks Wijchens Meer de 
5de Katern uit met als titel: Van Zaalkerk tot Pseudobasiliek. De katern laat 
de ontwikkeling van de kerkbouw en daaraan verwante beeldende kunst 
zien in het Nederrijn-Maasgebied in de periode van ca 850-1650. 
De samenstellers zijn leden van de Werkgroep Regionale Geschiedenis 
van het Museum: Henk Folmer, Hugo van Capelleveen, Wim 
Kattenberg(tekst) en Agnes de Knecht-de Boer.  
Bestuursmededelingen en activiteiten zullen apart verschijnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voormalige Mariakerk te 
Bergharen, voorbeeld van een 
pseudobasiliek (schip en 
zijbeuken onder een dak zonder 
bovenlichten)      15/16e  eeuw 
15/16e eeuw 
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Er is voortgang geboekt op de eerste verdieping. Er is tapijt gelegd in de 
bibliotheek en het kantoor en marmoleum in het kennislab. Educatieve 
materialen hebben daar al hun plaats gekregen. De werkgroep Archief en 
Bibliotheek en de st. Wighene kunnen binnen afzienbare tijd verhuizen 
naar de nieuwe bibliotheek, maar zullen het vooralsnog met het bestaande 
meubilair moeten doen. Het wachten is op de benodigde financiële 
middelen. 
 
Met een afscheidsreceptie in de raadszaal van het kasteel nemen bestuur 
en medewerkers afscheid van Fiona Zachariasse, hoofd collectiebeheer. 
Na 5 jaar inspirerende leiding en trouwe dienst beëindigt Fiona, zoals u 
elders in deze Nieuwsbrief heeft kunnen lezen, haar dienstverband met 
MKW en treedt zij per 1 juli in dienst van het Noordbrabants Museum. 
 
Vanaf de oprichting van de Vrienden Museum Kasteel stichting Frans 
Bloemen zijn er talloze activiteiten aangeboden, uiteenlopend van lezingen, 
fietstochten, excursies per bus tot wandelingen. Van al deze activiteiten 
bent u middels de Nieuwsbrief op de hoogte gesteld. Alle activiteiten zijn 
door Jacques Rommens geïnventariseerd. In een van de volgende 
nummers van de Nieuwsbrief kunt u er alles over lezen en nog eens 
omzien naar dingen die geweest zijn  
 
Het zal veel bezoekers van ‘de Tuun’ niet zijn ontgaan dat er verspreid 
tussen het groen sinds kort bordjes zijn geplaatst waar een gedicht op staat 
te lezen. Tuinen hebben van oudsher dichters geïnspireerd tot hun mooiste 
ontboezemingen. Ter gelegenheid van 10 jaar ‘Tuun’ hebben enkele 
daarvan een plekje gekregen tussen het lover. Ze zijn er om gelezen en 
misschien ontroerd te worden. 
 
De redactie is er trots op de Nieuwsbrief in een nieuw jasje aan u te 
kunnen presenteren. We gingen eerder al over op kleur op de cover, nu is 
de hele voorkant in het teken van het kasteel geplaatst. We zijn er van 
uitgegaan dat verandering van tijd tot goed is en dat u door deze 
vormgeving met nog meer plezier de Nieuwsbrief ter hand neemt. De 
vernieuwde vormgeving kon tot stand komen omdat betere technische 
middelen onze vormgeefster, Marriette Zikking in staat stelden haar ideeën 
ook te realiseren. De Nieuwsbrief blijft Nieuwsbrief, maar het oog wil ook 
wat. Laat ons gerust weten hoe u, als vriend, als lezer er over denkt.  
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Activiteiten: 
 
Zondag 6 september:  Wijchen Present 
Een gezamenlijke stand van MKW en de Vrienden in het Mozaïek bij de 
jaarlijkse manifestatie 
‘ Wijchen Present’. Diverse Wijchense verenigingen presenteren zich dan 
aan belangstellenden. Het evenement duurt  van 11.00 tot 16.00 uur. Van 
harte aanbevolen.  
 
12 en 13 september: Monumentendagen 2009 
Het thema van de open monumentendagen van 2009 is ’ Op de kaart’. Op 
12 en 13 september vindt weer een uitwisseling plaats met de Verein für 
Heimatschutz Kranenburg in Duitsland. Bezocht worden o.a. de 
Schwanenburg in Kleef en het Gildehuis in Niftrik. 
Vertrek per bus op zaterdag 12 september vanaf het Kasteel Wijchen om 
9.30 uur. Kijk voor meer  informatie over het programma, deelname, kosten 
en vervoer op pag. 26 van deze Nieuwsbrief.  
 
Zaterdag 17 oktober: Excursie naar boerderij De Vormer  
Deskundige uitleg bij twee onlangs gerestaureerde bijgebouwen: een 
bouwvallige varkensschuur en een paardenschuur van boerderij De 
Vormer (onderdeel van boerderijcomplex De Vormers). Bijzonder aan De 
Vormers zijn niet alleen de losstaande monumentale gebouwen, maar 
vooral ook het complex dat ze vormen. De heren A. Lous, pachter van de 
boerderij, eigendom van het Oud Burgeren Gasthuis (Nijmegen),  H. van 
Capelleveen en W. Kattenberg (lid van de monumentencommissie) zullen 
ter plaatse ingaan op de historie van de hoeve en op de restauratie ervan  
Aanvang 14.00 uur: Verzamelen 13.50 uur bij de tennisvereniging ‘Het 
Vormer’, Vormerseweg 10,  
duur: circa 90 minuten 
 
Dinsdag 17 november: Lezing ‘De Reformatie’ 
Dialezing door de heer Henk Folmer in het kader van de expositie ‘Als de 
kerkklok luidt..’ met als thema ‘de Reformatie vanuit een historisch kader’, 
terwijl ook gekeken wordt naar de regionale geloofsbeleving tussen 1350 
en 1850 in het gebied tussen de grote rivieren.  Een vooruitblik over dit 
onderwerp treft u aan op pag. ... in deze Nieuwsbrief. 
Plaats: Café De Arend, Wijchen 
Aanvang: 20.00 uur 
Inloop: 19.30 uur     
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Exposities: 
 
Glas, gestolde beweging, 13 juli tot 14 september 
Een expositie van glaskunstenares Caterine Neutjens, geboren in 1956 in 
Mechelen. Aanvankelijk opgeleid als beeldhouwster en keramiste, heeft zij 
aan het Instituut voor Kunst en Ambacht in Mechelen onder leiding van 
Milosova Svoboda het glas ontdekt. Uit haar werk spreekt interesse en 
passie voor organische vormen en structuren als koralen, lavastromen, 
schelpen, stenen en fossielen. Gaandeweg heeft ze zich vervolmaakt in de 
wat vergeten paté-de-verre techniek waaruit de objecten zijn gemaakt en 
waarin ze een uniek en eigenzinnig oeuvre aan het opbouwen is. 
Paté-de-verre of glaspasta bestaat uit zeer kleine kleurloze glaskorreltjes. 
Dit basiselement wordt vermengd met lijm en kleurpoeders. Eerst wordt het 
object gevormd in klei, waarvan een mal wordt gemaakt. De glaspasta 
wordt vervolgens in de mal gelegd, verder afgevuld met zand en in de oven 
gezet. Het onder de knie krijgen van deze techniek vergt veel ervaring. 
Vanaf 1995 heeft zij tientallen exposities gehad in binnen- en buitenland., 
o.a. in Amsterdam, Genève, Maastricht,  
 
 
Als de kerkklok luidt…, 20 sept. Tot 19  nov.  
Het Museum Kasteel Wijchen organiseert van 20 sept t/m 19 nov. 2009 de 
expositie : Als de kerkklok luidt. Mensen en de kerk door de eeuwen. 
De expositie laat zien de rol van de kerk bij de belangrijkste overgangen  
(‘rites de passage’)  in het leven van mensen: geboorte, huwelijk en 
sterven. Tevens wordt ingegaan op de betekenis van bedevaart en het 
Gilde St.Damianus voor het eigen gebied.  
 

 

Beeldende kunst in de woonomgeving                                                                  

 An Velter           

Tegenwoordig ziet men op openbare plekken zoals een plein, rotonde, 
straathoek of vijver vaker  kunstwerken staan. Deze komen voor in de vorm 
van een beeld , een abstract ruimtelijk werk, een al of niet gepolijste steen 
of misschien in de vorm van een bootje. Soms wordt het mooi gevonden, 
soms ergert men zich eraan, vaak gaat men er ongemerkt aan voorbij. Wat 
men er ook van vindt, deze kunstwerken hebben behalve een mogelijke 
esthetische functie ook een belangrijke rol in het leefbaar houden van de 
woonomgeving. Als een kunstwerk namelijk op een rotonde  of 
wegsplitsing staat, kan de weggebruiker zich beter oriënteren in het 
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stratenplan, zeker in nieuwbouwwijken. Het bevordert ook de 
herkenbaarheid van de leefomgeving en gaat de inwisselbaarheid van 
delen van een gemeente tegen. De beelden rond het kasteel, de Centaur 
van Ed van Teeseling, de Potplant van Huub Kortekaas en rond het 
Gemeentehuis, de Emilia van Paul de Swaaf en de Totem van Jackie 
Bouw accentueren in Wijchen nog eens extra deze centrale plekken. 
Dan zijn er beelden die aan het verleden herinneren, zoals het 
Gedenkbeeld op de plek van de Everarduskerk en de Hoefsmid als 
eerbetoon aan de smid Jan Moors. Ook aan de voorbije tijd herinnert het 
monumentale kunstwerk het Zonneveld in de Saltshof van de kunstenaar 
Jan van IJzendoorn. Het ligt  verborgen achter bomen aan de rand van 
deze wijk. Omdat het zeker de moeite waard is om gezien te  worden en te 
weinig mensen het kennen, wil ik op de betekenis van dit kunstwerk wat 
dieper ingaan. 
  
Het Zonneveld ligt op een ruime rotonde en omvat een parkachtige aanleg 
met granieten stenen. Een grote ring van met elkaar verbonden 
lindebomen vormt de eerste en grootste cirkel van het kunstwerk 
waarbinnen, uit het midden, op een kleinere cirkelvormige aarden wal in 
een halve kring dertien granieten platen staan. Daarvan hebben er twaalf 
een steeds in grootte toenemend rond gat; als je hier doorheen kijkt, zie je 
soms wel drie of vier andere ronde gaten in de stenen voor je.  Op de 
aarden wal ligt, bijna in de grond verzonken, een grote blauwgespikkelde 
stenen bol. Bínnen deze wal is de bodem komvormig uitgegraven waarbij 
op het laagste punt, in het midden, een soort stenen ovalen tafel staat 
naast een kleine zuil waarin een gedicht is gegraveerd. Buiten deze 
begrensde ruimtelijkheid is in een halve cirkel een nieuwe aarden wal 
opgeworpen waarop veertien iets kleinere granieten steenplaten staan. 
 
Volgens de beschrijving in het boekje “Kijk op kunst. Wandel- en fietsroutes 
in de gemeente Wijchen”(VVV,  € 2) suggereren de granieten platen een 
soort uurwerk. Het geheel laat op een zonnige dag door het verloop van de 
schaduwvorming van de stenen inderdaad heel duidelijk het verstrijken van 
de tijd zien. Deze dagelijkse tijdsbeleving lijkt in groot contrast te staan met 
het eeuwenoude graniet dat aan één zijde is gepolijst. Omdat door het 
polijsten de oude gestolde lagen te zien zijn, in millennia van tijd gevormd, 
is ook hier sprake van een tijdsbeleving, nu een die ons 
bevattingsvermogen te boven gaat. 
 
Het Zonneveld is ontworpen en gemaakt door Jan van IJzendoorn, een 
Tielse kunstenaar, nu in Arnhem wonend. Hij benoemt het werk als 
“Parkontwerp met granieten sculptuur”. Op zijn website 
www.janvanijzendoorn.nl staan veel van zijn kunstwerken, o.a. een 

http://www.janvanijzendoorn.nl/
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luchtfoto van Het Zonneveld  met de huizen eromheen en een lange lijst 
van momentane opdrachten. In zijn werk komt opvallend vaak de cirkel 
voor en hoewel de kunstenaar verschillende soorten materiaal gebruikt, lijkt 
hij graag granieten steen te bewerken. Hier in de buurt, in Gendt op het 
Julianaplein, staat van hem overigens een baksteensculptuur. 
 
In het ontwerp van de Saltshof is de rotonde vanaf het begin meegepland. 
In een later stadium werd gezocht naar de invulling ervan; uit de ontwerpen 
van verschillende kunstenaars werd het Zonneveld gekozen. Het is een 
kunstwerk dat geïnspireerd is door de archeologie en daarom in Wijchen 
op zijn plaats is. Het staat in een eeuwenoude traditie namelijk het 
markeren van heilige plaatsen door ze te omgeven met cirkels en het 
bouwen van stenen constructies om de wisseling van de seizoenen weer te 
geven. In Zuid-Engeland, in de vlakte bij het tegenwoordige Salisbury, was 
Stonehenge zo’n plek. De eerste stenen werden hier rond 4000 jaar 
geleden opgericht en in de erna komende 600 jaar vier keer herschikt. Wat 
nu nog van het bouwwerk rest, is een indrukwekkend monument dat veel 
informatie geeft over de kennis die de mensen toen met behulp van de 
stenen wisten te vergaren. Wat men nu ziet zijn restanten van een 
cirkelvorm gevormd door reusachtige rechtopstaande stenen, door 
dekstenen met elkaar verbonden. Daarbinnen bevinden zich in een 
hoefijzervorm nog negen hogere stenen. Ooit waren er ook talrijke kleinere 
blauwachtige granieten stenen, de bluestones, door de Kelten als genezing 
brengend beschouwd, waardoor de plaats een mythische betekenis kreeg 
en als heilig werd beschouwd. 
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Stonehenge is zo geconstrueerd dat maar op één morgen in het jaar, 
namelijk op de langste dag, men de zon ziet opkomen tussen twee 
bepaalde stenen wanneer men in het midden van de cirkel gaat staan. Op 
dit verschijnsel is altijd veel nadruk gelegd, als symbool van de overwinning 
van de zon op de duisternis van de winter. Nog in de 1ste eeuw na C. 
gebruikten de toenmalige bewoners, de Kelten, onder leiding van druïden 
Stonehenge als een tempel voor zonneverering. Ook tegenwoordig 
verzamelen zich op de 21ste juni ’s morgens vroeg veel mensen om deze 
mythische zonsopgang te ervaren. Toch was er laatst een documentaire op 
tv. die naar voren bracht dat voor de volken in het neolithicum niet de 
markering van de langste maar die van de kortste dag waarschijnlijk veel 
wezenlijker is geweest in verband met de voorbereidingen op het veld en 
de verbouwing van gewassen. In Stonehenge is in de opstelling van de 
stenen inderdaad de plaats van de zonsondergang van de kortste dag ook 
te achterhalen. 
 
Sterrenkundig gezien is er nog meer informatie op deze bijzondere plek te 
verkrijgen, het is misschien een observatorium geweest, een sterrenwacht. 
Overigens zijn observatoria over de hele wereld voorgekomen. 
Overblijfselen zijn o.a. te vinden in Schotland, uit de Bronstijd eivormige 
kringen en omheiningen (vandaar de ovale tafel in de Saltshof?), in 
Bretagne bij Carnac duizenden rechtopstaande stenen in lange rijen, in 
Ierland in New Grange, ten noorden van Dublin, een enorme megalitische 
tombe van 3100 jaar voor C., waar alleen rond midwinter een straal 
zonlicht de grafkamer verlicht. 
In de Flevopolder bij Swifterbant vlakbij Lelystad ligt een 
landschapskunstobject, ontworpen door Robert Morris, dat ook als een 
kalender werkt. Het Observatorium zoals hij het noemde, bestaat uit twee 
concentrische aarden wallen. Het is zo gemaakt dat alleen op 21 maart en 
21 september, als dag en nacht even lang zijn, de eerste zonnestralen in 
het midden van het centrum van het Observatorium vallen. Ook de langste 
en de kortste dag worden in de constructie gemarkeerd.  
 
Of op de 21ste juni en 21ste december de seizoenswisseling op het 
Zonneveld ook op een bepaalde manier zichtbaar wordt? Waarschijnlijk 
niet, daarvoor heeft het kunstwerk zicht op de horizon nodig. Misschien ligt 
haar betekenis meer in de herinnering aan oude tijden waar we ons, als wij 
in het Zonneveld rondlopen, dan even mee verbonden voelen in het besef 
dat ook onze tijd verstrijkt. 
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Jubileumviering van ‘De Tuun’ en het kiemproces van de 
tuinboon. 
Piet van Steekelenburg 
 
Het is al weer 10 jaar geleden, dat “De Werkgroep De Tuun” haar 
activiteiten is begonnen. Dit jubileum werd aangegrepen om de jaarlijkse 
‘Open dag’ van ‘De Tuun’,  tijdens de Kunstmarkt van Wijchen op 7 juni j.l. 
een bijzonder tintje te geven. Wij beschouwen de achter ons liggende 10 
jaren als een kiemproces tot waar we nu zijn. We hebben dit tot uitdrukking 
gebracht door voor kinderen een pakketje samen te stellen, bestaande uit 
een potje, 2 tuinbonen en een zakje potgrond. In de begeleidende brief 
werd duidelijk gemaakt de bonen in het potje met grond te leggen en het 
kiemproces van de tuinboon middels foto’s, tekeningen en of een verhaal 
vast te leggen. 
De winnaars waren tijdens de genoemde ‘Open dag’ aanwezig om hun 
prijzen in ontvangst te nemen. Deze gingen naar Juul (10 jaar), Resi (8 
jaar) en Ties (6 jaar) Aarts , woonachtig in Oosterbeek. Hun oma en opa uit 
Wijchen waren mede-initiatiefnemers. Bij de prijsuitreiking vertelden zij ons, 
dat zij tijdens de voorjaarsvakantie van hun kleinkinderen drukke dagen 
hebben gehad om tot dit mooie resultaat te komen. De tekeningen van 
Juul, de foto’s van Resi en het verslag van de 6 jarige Ties krijgen een 
plaatsje in een van de vitrines van “De Tuun” in het museum van  Het 
Kasteel  Wijchen. Een eervolle vermelding was er voor de inzending in de 
vorm van een fotoreportage van Daniel Klaassen uit Wijchen. 

  
 Foto: Zonneveld  (juni ’09) 

Zonneveld 

Licht wordt schaduw 
Schaduw volgt de bron 

De bron is het licht 

Een boog in de tijd 
De tijd wordt zichtbaar 

Stilstaand en bewegend 

Aarde is ontvankelijk 

Ontvankelijk is ’t veld 

Leeg en vol tegelijk 
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Tenslotte nog de vermelding van de medewerking van cursisten van mevr 
van Elk uit Hernen,  die op verschillende plekken in de tuin planten en/of 
bloemen schilderden en die, samen met de vele bezoekers onze 
jubileumviering tot een succes hebben gemaakt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

Juul Aarts                                         Resi Aarts                               Ties Aarts 
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toenemen door de ontwikkeling van 
grote oppervlakten hoogveen in het 
westen van Nederland en 
Vlaanderen. De zaadvondsten van 
wilde gagel die gedateerd zijn in de 
IJzertijd beperken zich vrijwel alleen 
tot de onderzochte vindplaatsen in 
West-Nederland. Uit de Romeinse 
tijd dateren vondsten in de 
noordelijke kustprovincies. Op een 
verspreidingskaart van 
archeobotanische vondsten uit heel 
Noordwest-Europa komt de 
prehistorische wilde Gagel alleen in 
Nederland voor. In de middeleeuwen 
werd wilde Gagel vanwege zijn 

bittere smaak veel gebruikt bij het brouwen van bier. In Vlaanderen werd 
gagelbier al in het laatste kwart van de veertiende eeuw verdrongen door 
hopbier. Rond de achttiende eeuw werd het gebruik van gagel in 
Nederland verboden vanwege de veronderstelde schadelijke bijwerkingen 
ervan, hoewel recent chemisch onderzoek geen giftige componenten heeft 
opgeleverd. Sindsdien is echter ook in het noorden voornamelijk hop voor 
het bier brouwen gebruikt, hoewel hier en daar het verbod op gagel nog 
lange tijd genegeerd werd. Sommige toponiemen wijzen op het gebruik van 
gagel ten behoeve van het bier : Postel en Postelholt zijn afgeleid van Pos 
of Porst, zoals gagel ook wel werd genoemd.  
Beheer en behoud 
Hoewel  de wilde gagel nog op veel plaatsen voorkomt, is de soort door 
heideontginningen sterk achteruit gegaan. Lokaal is hij bedreigd en zijn 
beschermende maatregelen nodig. In Nederland is hij op de Rode Lijst 
geplaatst. Lokaal krijgt hij weer kansen, door recente natuur ontwikkelings 
projecten. 
 
En zo kwam er, vanuit ’n historisch oogpunt, een gagelplant in onze ‘Tuun. 

 
 
 

Van uit de tuun 
Mariëtte Zikking 
 
Aan de rand van Wijchen loopt de 
Gagelvense weg. Waar komt die 
naam vandaan ?  We zochten in 
een boek naar de plant ‘de wilde 
Gagel’ en vonden het volgende; 
Archeobotanie en Geschiedenis 
Het voorkomen van wilde gagel is 
aan de hand van stuifmeel in ieder 
geval voor de afgelopen 
drieduizend jaar goed 
gedocumenteerd in West-
Nederlandse tuifmeeldiagrammen. 
Ook zaden uit die tijd zijn bekend. 
Twijgen blijken in de IJzertijd 
gebruikt te zijn om kleinvee (geiten 
of mogelijk schapen) in de winter 
bij te voeren. Keutels van deze 
diersoorten hebben soms 
Stuifmeelpreparaten opgeleverd 
met vrijwel uitsluitend wilde Gagel. 
Waarschijnlijk kon de struik sterk 
toenemen door de ontwikkeling 
van grote oppervlakten hoogveen 
in het westen van Nederland en 
Vlaanderen. De zaadvondsten van 
wilde gagel die gedateerd zijn in de 
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Als vrucht ben ik niet te vreten 

er wordt zelfs niet in mij gebeten 

mijn groei is donzig en zacht 

en daarop wordt gewacht 

voordat ik als gelei wordt gegeten. 
 

 

 
En er werd  nog iets gevonden uit Wikipedia, de vrije encyclopedie; 
Gruit  is een kruidenmengsel dat wordt gebruikt als smaakmaker bij het 
brouwen van bier. De samenstelling van gruit is streekafhankelijk en werd 
in vroeger tijden zwaar gereglementeerd met belastingen. 
In eerste instantie zat in gruit geen hop. In de 14e eeuw werd het nut van 
hop bij het bierbrouwen ontdekt. Hop voorkomt namelijk bederf en 
besmetting door slechte gisten. In 1364 werd in het Heilig Roomse Rijk de 
Novus modus fermentandi cervisiam (een nieuwe methode om bier te 
brouwen) ingevoerd. Deze wet regelde het gebruik van hop in gruit 
waardoor gebieden in het toenmalige Heilige Roomse Rijk een langere 
geschiedenis hebben van hopbrouwen. In Franse gebieden was het 
gebruik van hop in gruit nog lange tijd verboden, waardoor er een rijkere 
traditie is aan kruidenbieren, bijvoorbeeld het Belgisch witbier. 
In gruit zitten onder meer de volgende ingrediëten: rozemarijn, gagel, salie, 
duizendblad, en laurierbessen. Door de heren van Gruuthuse in Brugge 
werd er in hun ‘gruut’ hoofdzakelijk gedroogde bloemen van de gagel 
gebruikt. 
De brouwer betaalde, al was het bier voor eigen gebruik, een 
gruitbelasting. Na het vervangen van gruit door hop, werd ook deze 
belasting naar hop overgedragen. 
 
Litratuur : Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen 
Onder redactie van Bert Maes 
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moment’ dat de Reformatie voor de toenmalige calvinisten een succes 
werd en de rooms-katholieke eredienst in de publieke sector werd 
verboden. Dat gold overigens voor alle geloven, behalve voor de 
Gereformeerde Kerk, die medio 16e eeuw was opgericht. De Reformatie is 
daarmee een hoogst belangrijke gebeurtenis in de kerkgeschiedenis van 
Nederland. Over deze gebeurtenis is al heel veel door theologen en 
kerkhistorici geschreven, maar veelal vanuit een theologische invalshoek. 
  
Maar er zijn nog zoveel andere interessante ontwikkelingen te vermelden. 
Welke kerkorganisatorische, maatschappelijke, sociale, militaire, culturele 
en economische facetten versterkten het Reformatieproces of hadden daar 
grote belangen bij? Welke invloed had de Reformatie, toen die volledig 
gerealiseerd was, dus rond 1580/81, weer op bovengenoemde facetten? 
Wat was er van die invloed halverwege de 19e eeuw nog te bespeuren? 
Dit alles en nog veel meer zal naar voren gebracht worden in mijn lezing 
over de Reformatie gezien vanuit een historisch kader. 
  
Ik stelde al lang geleden vast dat er van tijd tot tijd irritaties naar buiten 
treden tussen protestanten en rooms-katholieken, maar ook dat men nogal 
gescheiden optrekt als 'christen broeders'. In mijn inleiding wil ik met 
voorbeelden uit het recente en vrij recente verleden aangeven, dat er 
regelmatig gekissebis tussen protestanten en katholieken is geweest en 
nog bestaat:  

 

De Reformatie  
Van de oorzaken toen, tot de 
consequenties nu. 
Henk Folmer 
  
In november 2009 zal Henk 
Folmer een lezing houden in 
het kader van de expositie ‘Als 
de kerkklok luidt…’, die in het 
najaar van 2009 in het 
museum te zien zal zijn.De 
expositie gaat over de 
geloofsbeleving tussen de 
grote rivieren in de periode 
tussen 1350 en 1850. Hij zet 
het onderwerp in deze 
vooruitblik in een breder kader.  
De twee jaren 1580 en 1581, 
centraal in de periode 1350 tot 
1850, worden gezien als ‘het 
moment’ dat de Reformatie 
voor de toenmalige calvinisten 
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• Ieder zijn eigen omroep, school, vakbond, politieke partij, 
woningbouwvereniging; 
• De manier waarop twee bekende kerkhistorici, Rogier van roomse en 
Berkhof van  protestantse zijde, nog slechts 60 jaren geleden vrij negatief 
schreven de geloofs   overtuiging van de ander; 
• Een onmiskenbare trek van afkeuring op het gezicht van een ouderling 
van de  gereformeerde kerk aan de Loolaan in Apeldoorn toen in een 
gesprek tijdens het  programma van Pauw en Witteman n.a.v. de 
gebeurtenissen op Koninginnedag van  dit jaar, het branden van kaarsen 
(voor sommige protestanten een bij uitstek rooms  gebruik) bij de 
herdenkingsdienst in die kerk ter sprake kwam;  
• De commotie die er in kerkelijk Nederland ontstond toen prinses Juliana 
in een  huwelijksdienst van één van haar kleinzoons met een rooms 
katholieke bruid, ter  communie ging. Uit al deze voorbeelden blijkt hoe 
moeizaam de oecumene in de praktijk verloopt. En dat allemaal vanwege 
de Reformatie; maar dat was toch ruim 400 jaar geleden? Waarom dan na 
ca.16 generaties toch nog altijd die irritatie? Het standaard beeld dat leeft 
bij veel mensen, die zich niet zo in deze materie verdiept hebben, is veelal: 
de oude roomse kerk was in verval geraakt, de geestelijkheid slecht 
opgeleid en de kerk was gelieerd aan de wereldlijke macht.Toen kwam er 
een fris nieuw geloof met goede voorgangers, goed georganiseerd en 
streng in de leer. Het volk ging massaal over naar het calvinisme en nam 
kerken en kloosters mee; Nederland werd calvinistisch en men leefde nog 
lang en gelukkig. Ik geloofde daar niet in en om die reden ben ik 
standaardwerken op het gebied van de Reformatie gaan bestuderen. 
Eenmaal hiermee bezig, wilde ik steeds meer weten; temeer omdat ik al vrij 
snel op twee zaken stuitte, die dit beeld niet bevestigden. 
Prof. Herman Selderhuis van de TUA (Theologische Universiteit 
Apeldoorn) schrijft hier bijvoorbeeld over, dat Nederland in feite helemaal 
niet calvinistisch werd omdat de Gereformeerde Kerk, geen staatsmacht 
kreeg en geen landelijke organisatievorm mocht invoeren. En verder, dat 
tellingen die vanaf ongeveer1580 tot begin 17e eeuw regelmatig werden 
gehouden om de aanhang van de verschillende kerken te peilen, aangaven 
dat gemiddeld 50% van de bevolking geen binding had met een kerk, ca. 
35 à 40% rooms-katholiek was gebleven en 10 à 15 % gereformeerd was. 
Enkele kleine kerken, zoals de Lutherse kerk, telden tezamen ca. 4,5%. 
Het werd mij duidelijk dat om het hele proces van hervorming en reformatie 
in beeld te krijgen ik de periode voor Luthers komst in mijn studie moest 
betrekken en dat ik de ontwikkelingen na het succes van de Reformatie tot 
minstens het midden van de 19e eeuw moest volgen. Zo zou ik misschien 
inzicht krijgen in de huidige situatie en in de obstakels die we met zijn allen 
tegenkomen in het streven naar oecumene. In mijn verhaal spelen de 
bekende zwaar theologische onderwerpen geen hoofdrol; ze komen in het 



 

19 

verhaal wel voorbij, omdat de vele godsdiensttwisten nu eenmaal als een 
rode draad door de Reformatiegebeurtenissen lopen. Maar daarnaast is er 
ook veel over historisch interessante gebeurtenissen en visies te vertellen, 
bijvoorbeeld over de hervormingen, de hervormers (en hun tijdgenoten) en 
over de invloed en de gevolgen ervan tot nu toe. De lezing is geen 
opsomming van feiten, maar vooral het leggen van verbanden tussen 
gebeurtenissen, feiten en ontwikkelingen ook als daar decennia of zelfs 
eeuwen tussen liggen. 
 
In de lezing wordt ingegaan op zaken als : 
• De periode vòòr Luthers 96 stellingen-presentatie in 1517.Over kerkvader             
Augustinus, de hervormingsgedachten zoals nagestreefd door het    
Benedictijnerklooster in Cluny; vooral in de 11e  eeuw.      
• De lange rij van hervormers tot en met Luther,  Zwingli en Calvijn; over de 
verschillen in hoofdlijnen tussen Luther en Calvijn en het aandeel van        
Zwingli in de reformatieleer  
• De invloed van de Moderne Devotie, de Italiaanse Renaissance en        
Erasmus op de  hervormers van de eerste helft 16e eeuw en hun invloed 
op de vorming van het  landelijk bestuurskader in de Latijnse scholen van 
toen. 
• Welke maatschappelijke, sociale en politieke factoren werkten mee aan     
het succes van de Reformatie? 
• Hoe denken vooraanstaande protestantse en rooms-katholieke 
theologen/historici   over het Concilie van Trente en over de 
ContraReformatie ?  
• Welk machtsspel speelden in de 17e en 18e eeuw enerzijds de politieke 
leiders zoals edelen, regenten en bestuurders en anderzijds leiders van de 
Gereformeerde Kerk? 
• Hoe verging het in die tijd de rooms-katholieken, de Lutheranen, de 
Doopsgezinden,  de (Contra-)Remonstranten en de Joden? 
• Hoe wordt tegenwoordig teruggekeken op de Beeldenstorm en de 
Reformatie?  
• Wat was de rol van de verschillende Oranje-Stadhouders tot 1795? 
• Wat veranderde er voor de kerken in de  Bataafse tijd. (1795 tot 
1810/15)?   
• Koning Willem I als kerkelijk regelaar voor de protestanten en katholieken; 
mede  hierdoor werd in de Nederlands Hervormde Kerk, de basis gelegd 
voor de eerste  afscheiding in 1834/35 en die onder leiding van Abraham 
Kuyper rond 1886. 
• Koning Willem II voerde een mild beleid ten aanzien van de kerken;  
waarom was  hij ook populair bij de rooms-katholieken van zijn tijd? 
• Koning Willem III kwam in 1853 in een spagaat tussen de grondwet, het 
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herstel  van de bisschoppelijke hiërarchie en zijn protestantse 
sympathieën.   
• Wat leert men op middelbare scholen over de Reformatie en wat krijgen 
priesters  en predikanten in hun opleiding hierover te horen? 
  
Op de website <http://www.calvijn2009.nl/> vindt u meer informatie over de 
invloed van Calvijn, de in 1509 in Frankrijk geboren hervormer, die in de 
Nederlanden een grote invloed kreeg. Op grond van mijn studie heb ik me 
een beeld kunnen vormen over de Reformatie en de rol van Calvijn in deze 
belangrijke gebeurtenis in onze kerkelijke geschiedenis in de 
ontstaansperiode van ons land als de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden, later uitmondend in het Koninkrijk der Nederlanden.  
 
Literatuur: 
Literatuurstudie Standaard Werken op het gebied van de Reformatie, 
Het Reformatorisch Dagblad, het Katholiek Nieuwsblad,  
Studiemateriaal voor leerlingen in het voortgezet onderwijs,  
Studiemateriaal voor studenten van opleidingen voor priesters en 
predikanten. 
 

Sprokkels: 

Jacques Rommens / Nelly Goebertus 
 
Romeinse fabriek 
Berg en Dal – Onder de oppervlakte van landgoed De Holdeurn in Berg en 
Dal liggen veel meer Romeinse gebouwen dan er uit archeologische 
opgravingen bekend zijn. 
Dat blijkt uit onderzoek met grondradar door Auxilia, het archeologisch 
projectbureau van de Radboud Universiteit. Uit het onderzoek met de 
grondradar, die werkt via de weerkaatsing van radargolven, blijkt dat er 
ongeveer twee keer zo veel bebouwing heeft gelegen dan tot nu toe 
bekend was, waaronder mogelijk een tempeltje. Bij welke gebouwen de 
ontdekte sporen precies passen en in welke periode die zijn neergezet, kan 
alleen blijken uit opgravingen. De Holdeurn  is een archeologisch 
monument waar in principe geen schop de grond in mag. 
Bron: De Gelderlander, 16 maart 2009  
 
‘Zelfs pubers vinden het leuk !’ 
Odette Straten (1969) is educator bij Museum Het Valkhof in Nijmegen. Zij 
vertelt over het succes van haar vak en de benadering van scholen. In 
2008 trok het museum 21.400 leerlingen met lessen over cultuur. Een 

http://www.calvijn2009.nl/
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topjaar. Straten:  ‘Archeologie trekt veel scholen. Ze komen uit het hele 
land. Scholieren krijgen eerst een rondleiding en daarna een 
‘schervenworkshop’. Onze archeologen staan dan achter een lange tafel 
met scherven van de afgelopen 3.000 jaar en nemen de leerlingen zo mee 
door de geschiedenis. Jongeren komen hier met  heel andere 
verwachtingen. Ze denken dat het saai en stoffig is. Ik kan gerust zeggen 
dat zelfs pubers het bij ons erg leuk vinden.’ 
Bron: De Gelderlander, 1 april 2009  
 
Cultuurpact 
Vijf gemeenten rond Nijmegen sluiten gezamenlijk een ‘cultuurpact’. De 
gemeenten Druten, Wijchen, Beuningen, Ubbergen en Millingen aan de 
Rijn sloten 1 april een pact met elkaar en de provincie Gelderland. Zij gaan 
meer samenwerken om gemeentegrensoverschrijdende culturele 
activiteiten van de grond te krijgen.De gemeenten Groesbeek en Heumen 
denken vanaf 2010 ook aan te haken. Het begrip Cultuurpact bestaat al in 
de regio’s Rivierenland, Veluwe en de Achterhoek. Het idee is dat scholen, 
theaters, culturele verenigingen, koren, toneelgezelschappen, maar 
bijvoorbeeld ook scholen en regionale toeristische organisaties, 
gezamenlijk optrekken met evenknieën in andere gemeenten.  
Het Gelders Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur (KCG) brengt ze bij 
elkaar en organiseert de afzonderlijke initiatieven. De gemeenten hebben 
drie thema’s gekozen: Cultuurtoerisme en erfgoed, amateurkunst en 
jongeren en tenslotte welzijn. 
Bron: De Gelderlander, 1 april 2009 
 
Wijchen wil vondsten behouden 
De gemeente Wijchen wil voorkomen dat vondsten uit eigen bodem straks 
elders liggen te pronken. Daarom vraagt deze gemeente erkenning voor 
een eigen gemeentelijk depot voor archeologische vondsten. Daarmee blijft 
Wijchen eigenaar van de bodemschatten. In het verleden zijn Wijchense 
topstukken, zoals die uit het merovingische grafveld, terechtgekomen in 
Nijmeegse en Leidse musea. Wijchense vondsten moeten juist in het eigen 
kasteelmuseum te zien zijn vindt de gemeente. Wijchen kiest ervoor om het 
Nijmeegse Bureau Archeologie te laten graven in Wijchense bodem. De 
afgelopen jaren zijn daar goede ervaringen mee opgedaan. Er is bij deze 
archeologen veel kennis over Wijchen aanwezig, die niet bij ieder ander 
willekeurig archeologisch bureau aanwezig is. 
Bron: De Gelderlander, 23 april 2009 
 
Oudste schrift 
Nijmegen – In Museum  Het Valkhof in Nijmegen was van 19 tot en met 24 
mei het oudst bewaarde schrift van Nederland te bewonderen. Het gaat om 
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een Romeins houten schrijfplankje met een tekst die op 23 februari in het 
jaar 29 na Christus is geschreven. Dat  heeft recent onderzoek bij de 
universiteit in het Engelse Oxford uitgewezen. Het schrijfplankje behoort tot 
de collectie van het Fries Museum in Leeuwarden. De archeologische 
vondst werd in 1914 gedaan in een terp bij het Friese Tolsum, in de 
omgeving van Franeker. In 1917 werd onderzoek verricht op het plankje.  
Gedacht werd dat de tekst over de verkoop van een koe ging tussen een 
lokale bewoner en een Romein. Wetenschappers in Oxford kwamen tot de 
conclusie dat het een schuldverklaring is van een slaaf met de naam 
Clarus aan een onbekende schuldenaar. Tevens is de precieze datering 
vastgesteld. Het schrijfplankje behoort tot de oudste tekst in Nederland. 
Vanaf 25 mei is het plankje te zien in het Allard Pierson Museum in 
Amsterdam. 
Bron: De Gelderlander, 8 mei 2009  
 
Merovingers keren bovengronds terug 
Het merovingische grafveld van Wijchen gaat de Wijchense straat op. De 
gemeente en het bureau Hazenberg Archeologie is het gelukt om een 
subsidie van 50.000 euro te krijgen uit het onderzoeksprogramma 
Odyssee. Met het geld  dat de gemeente Wijchen, Museum Kasteel 
Wijchen (MKW) en de provincie Gelderland daarbij leggen, is het mogelijk 
om het merovingische verleden te visualiseren. Hazenberg werkt de 
opgravingen van 1991 uit. Toen kwam onder de huidige Marktpromenade 
het op twee na grootste merovingische (vroeg-middeleeuwse) grafveld van 
Nederland tevoorschijn. Er was een graf dat in de hoogste categorie van 
adellijke rustplaatsen kan worden ingeschaald en dat behoorde toe aan 
een dame. Gekoppeld aan het onderzoek is een programma met onder 
meer een publieksboek, een expositie ontwikkeld. Billboards langs de weg 
zullen ‘de dame van Wijchen’ onder de aandacht van het publiek moeten 
brengen. 
Bron: De Gelderlander, 9 mei 2009 
 
Venus van Hohle Fels 
Het Venusbeeldje is in 2008 gevonden in Zuid-Duitsland, meet ongeveer 6 
cm. en is gemaakt van mammoetivoor. Het past in de iconografie van 
rondborstige vrouwenbeeldjes, maar is 5000 jaar ouder dan de bekende 
Venus van Willendorf, gevonden in 1908, en is daarmee de oudste 
menselijke beeltenis. Volgens de archeologen mag aangenomen worden 
dat het beeldje dateert uit het Aurignacien (30 - 40 000 jaar geleden). Het  
is gevonden in een grot en lag uiteen in verschillende stukken, maar het is 
wel zeker dat het nooit een hoofd gehad heeft, want op de plaats van het 
hoofd bevindt zich een ring. Is het gedragen aan een koord, was het een 
amulet of een godenbeeldje? Het zijn vragen die nu nog niet beantwoord 
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kunnen worden. Wel is zeker: de Venus van Hohle Fels is het eerste bewijs 
van figuratieve kunst in het vroegste Auragnacien en markeert daarmee de 
geboorte van de figuratieve kunst wereldwijd. 
Bron: De Volkskrant, 16 mei 2009  
 
Gebedenboekje uit 1460 opgedoken 
Nijmegen - Een antiquair heeft een gebedenboekje uit 1460 gevonden met 
daarin twee gedichten van Anthonius de Roovere, twee werken uit het 
Gruuthuse-handschrift en twee anonieme gebeden. Volgens hoogleraar 
oudere Nederlandse letterkunde Johan Oosterman is het boekje tot dusver 
de oudste bron met werk van de vooral in Vlaanderen bekende dichter De 
Roovere, die leefde van 1430 tot 1482 in Brugge. Hij was ook de eerste 
Nederlandse dichter die zijn werk in druk zag verschijnen. ‘Dit boekje stamt 
uit de tijd dat hij zelf nog leefde. Hij kan het in handen gehad hebben’, zegt 
Oosterman. 
Bron: De Volkskrant, 4 juni 2009 
 
Kunst binnen ieders bereik. 
Kunst uit overvolle depots van musea komt op de markt. Sinds de BKR 
regeling niet meer bestaat zijn musea niet meer verplicht kunst op te slaan 
die zij via deze regeling in bezit gekregen hebben, maar de depots staan 
nog vol.  Echter ook bedrijfscollecties, die aan vernieuwing toe zijn, 
kampen met dit probleem. Deze kunst is sinds enkele jaren ook voor 
particulieren binnen bereik gekomen dankzij de veiling ervan via internet. 
Er is al echte kunst te koop vanaf  €17.50. Het kunstvoorwerp gaat naar de 
hoogste bieder. Deze kan het nieuwverworven bezit ophalen bij een loods 
op een bedrijventerrein in  Wijchen.  
 
 

Musea: 

Noordbrabants Museum 
Verwerstraat 41, ‘s Hertogenbosch 
Met eigen ogen, Zelfportretten in de Nederlandse moderne kunst, tot 30/8 
2009 
Het Noordbrabants Museum toont de schoonheid van het zelfportret. 
Diverse moderne Nederlandse kunstenaars tonen hier hun ware gezicht. 
Het museum toont zelfportretten uit de Nederlandse moderne kunst van 
Carel Willink tot Philip Akkerman. Zelfportretten in allerlei vormen: 
schilderijen, tekeningen, foto’s, sculpturen en in video-installaties. Parallel 
aan de tentoonstellingen ‘Met eigen ogen - zelfportretten in de Nederlandse 
moderne kunst’ toont het Noordbrabants Museum werk van de in Den 
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Bosch geboren Jan Sluijters (1881 – 1975). In deze presentatie worden 
schilderijen uit alle perioden van Sluijters’ schildersloopbaan getoond. 
 
Museum voor Moderne Kunst Arnhem 
Utrechtseweg 87, Arnhem 
Rebelle. Kunst en feminisme 1969- 2009, tot 23/8 2009 
Van posterplakkende actiegroepen tot en met feministische cyber art: 
centraal staan kunstwerken van honderd internationale kunstenaressen 
voor wie het feminisme een belangrijke inspiratiebron is of is geweest. 
Iedereen is het er over eens dat het feminisme het kunstlandschap 
voorgoed heeft veranderd. Uit recente wereldwijde tentoonstellingen, blijkt 
een hernieuwde belangstelling voor kunst met een feministische inslag. 
Het jaar 1969 markeert de eerste bijeenkomst van Women Artists in 
Revolution (WAR) die in Amerika plaatsvond, in Nederland werd in 
hetzelfde jaar de actiegroep Dolle Mina opgericht. De tweede feministische 
golf was begonnen. Het jaar 2009 markeert de terugblik. 
 
Museum Jan Cunen 
Molenstraat 65, Oss 
One-way mirror, Mirjam Kuitenbrouwer, 21/6 tot 6/ 2009 
In het doordachte, hechte oeuvre van Mirjam Kuitenbrouwer (Nijmegen, 
1967) draait het om waarnemen. In de presentatie in Museum Jan Cunen 
zal naast een nieuw werk het object Kopstation (2008) centraal staan. 
Deze sculptuur is opgebouwd uit verschillende cameralenzen, die zijn 
verzonken in bollen van acrylglas die met enamel zwart zijn geschilderd en 
nadien zijn behandeld met siliconespray. De camera vormt een 
terugkerend motief in haar werk. Er komt een geleide tussen het oog en 
datgene waar de blik op rust, in te staan: zoiets als afstand, een raam of 
een camera. Die geleide is de gids van de waarnemer’. 
 
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 
Wijlerbaan 4, Groesbeek 
Liefde in oorlogstijd. Vlinders in de buik van de jaren ‘40’, tot 30/9/ 2009 
De Tweede Wereldoorlog beïnvloedde het liefdesleven van een hele 
generatie. De tentoonstelling laat zien hoe mensen onder moeilijke 
omstandigheden weten te overleven. En hoe gevoelens alles kunnen 
doorbreken. Wat de verhouding tussen deze zo bijzonder maakt, is dat 
onder de doodsdreiging het leven, dus ook liefdesaffaires, veel intenser 
beleefd wordt. Dit blijkt ook uit de vele persoonlijke verhalen van echtparen 
en geliefden die samen de oorlog overleefden en hun ervaringen in de 
tentoonstelling delen met de bezoeker. Een intieme expositie die je hart 
sneller doet kloppen! 
 



 

25 

 
 
Afrika Museum 
Postweg 6, Berg en Dal  
Roots and More, de reis van de geesten: tot 1/11/2009 
Roots and more is een thematentoonstelling over spiritualiteit in het werk 
van hedendaagse kunstenaars uit de Afrikaanse diaspora. Roots and More 
is zowel een primeur in Nederland als in Europa: niet eerder werd met een 
tentoonstelling op deze actuele wijze aandacht besteed aan de spirituele 
rijkdom die Afrika de westerse wereld heeft geboden en nog steeds biedt. 
 
Beeld en Tuin 
Hoofdwagt 1, donderdag t/m zondag 11-5 uur, t/m 11 oktober 
In het hart van Grave, achter de Elisabethskerk is een beeldentuin 
geopend. In de ommuurde kerktuin tussen bewaard gebleven grafstenen 
en –zerken rijzen de tentoongestelde kunstwerken op van acht 
kunstenaars uit de buurt van Grave. Er is werk, in uiteenlopende materialen 
en technieken, te zien van Suus Baltussen (metaal), Andreas Hertfeld 
(brons), 
Cees Meijer (steen), Kim ten Oever (glas), Joshua Pennings 
(roestsculpturen) en Leo Gerritsen (cortenstaal), Ruud Schrijvershof 
(steen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.v.m. een nieuw katern in september, zal de volgende Nieuwsbrief in 
december 2009 verschijnen. Kopij inleveren voor 15 november ’09. 
 
 
 

 

Deze vruchten en dat kan ik u beamen 

lijken heel erg veel op bramen 

belangrijk is, ze goed te laten rijpen 

en er dan niet te hard in knijpen 

anders moet u zich voor de vlekken schamen.                              



 

26 

Monumentendag:  Zaterdag 12 september 2009 
 
Voor de vijfde keer vindt een uitwisseling met de Verein für Heimatschutz 
te Kranenburg plaats op de monumentendagen. Voor ons is dat zaterdag 
12 september. Voor Kranenburg zondag de 13de. Zoals andere jaren 
hebben we een programma gemaakt waarin beide thema’s aan de orde 
komen. Het Duitse is : ’Plaatsen van Genoegen’ en het Nederlandse ‘Op 
de kaart’. Wat Duitsland betreft is gekozen voor de Schwanenburg in Kleef 
en de oude gasterij  ‘’ Im Forellenteich’’ in Nütterden. Wij hebben gekozen 
voor Niftrik waar eeuwenlang de oversteek was naar Brabant en dat rijk is 
aan een van oorsprong boerencafé ‘’ De Hoogeerd’’  
 
Programma 12 september 2009 
 
9.30    Vertrek per bus vanaf Kasteel Wijchen 
 
10.30-12.30              Bezoek onder leiding aan de Schwanenburg 

in Kleef *          
     * Extra-Bezoek 
  

13.00- 14.15   Bezoek onder leiding aan ‘’Im Forellenteich’’ 
     te Nutterden  
     + Koffie/ Thee + eigen baksel 
 
15.00- 16.00   Bezoek aam Gildehuis ‘’ St.Damianus’’  

 te  Niftrik + rondleiding dorp.  
 

16.30    Aankomst Kasteel Wijchen 
 

Kosten :  16 € (12.50 + 3.50)  voor vrienden ( inclusief  Koffie/Thee + eigen 
                  baksel) 
                 18.50 € (15. + 3.50) voor niet-vrienden ( inclusief Koffie/Thee + 
        eigen baksel)   
        
 Te storten op * : Postbank 8126976  van Vrienden Museum  
                             Kasteel Wijchen.Stichting Frans Bloemen   
          ( Pas op : volledige naam vermelden ) 
 
* Wilt U zo vriendelijk zijn het bedrag te storten voor 28 augustus 2009* en 
uw deelname tegelijkertijd melden aan Wim Kattenberg 024-6414837 of 
w.a.kattenberg@hetnet.nl (de postbank geeft namelijk om de 2 weken 
inzage in betalingen) 
* Vervaldatum bus 
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Museum Kasteel Wijchen 
 
Kasteellaan 9 Wijchen 
Postadres: postbus 189,  6600 AD  Wijchen 
Tel: 024 6424744 
Contact@museumwijchen.nl 
Website:www.museumwijchen.nl 
 
OPENINGSTIJDEN: 
Woensdag 13.00 tot 17.00 uur 
Donderdag 13.00 tot17.00 uur 
Vrijdag 13.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag en zondag 13.00 tot 17.00 uur 
En op afspraak 
 

 

 

Groei, geometrisch 
abstract  werk 2006 
Herman Kruis 
( rectificatie) 
 

mailto:Contact@museumwijchen.nl
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 Carine Neutjens, glaskunst 
 Foto : Hans van der Linden 


