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

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

lezingen/excursies 

 

Ledenadministratie: 
Secretariaat  Vrienden Museum 
Kasteel Wijchen postbus 221 
6600 AE Wijchen. 
E. mail adres:  m.zikking@zonnet.nl 
Voor opgave nieuwe vrienden en 
adreswijzigingen. 
Opzeggingen dienen voor 1 
december te worden doorgegeven. 
 
Redactie Nieuwsbrief: 
Mariëtte Zikking  tel. 024 6414984 
Nelly Goebertus  tel. 024 6413180 
Nic Bakker          tel. 024 6420190 

 

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

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

 
Met dank aan, 
Diegenen, die in wat voor vorm dan 
ook, een bijdrage geleverd hebben 
aan de totstandkoming en 
verspreiding van deze Nieuwsbrief 
 
Bij de voorplaat: 
 
Voorkant: Romeinse Reiswagen 
Xanten 
Foto Jan van der Heijden 
 

Op de achterkant: 
 
Schilderij    Jeroen van Herten. 
Expositie  1mei t/m  3 juli 2011 
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Redactioneel: 
Nic Bakker 
 
Vol ongeduld kijkt menigeen uit naar de komst van de lente. Om je heen is 
te horen ‘dat het nu lang genoeg geduurd heeft met die kou’. Met kleine 
sprongetjes beginnen de dagen alweer voorzichtig wat langer te worden. 
Bent u ook zo benieuwd wat het voorjaar ons gaat brengen? Komt er snel 
mooi weer, zodat we weer naar buiten kunnen, om van de bloemen en de 
tuin te genieten? En hoe komt het politieke klimaat er uit te zien, als straks 
de stofwolken zijn opgetrokken na de verkiezingen voor Provinciale 
Staten? Is er dan misschien reden om een nòg grotere schreeuw om 
cultuur dreunend door het land te laten trekken..? Laten we de 
ontwikkelingen nauwlettend volgen! 
Voor u ligt het eerste nummer van een nieuwe jaargang van de 
Nieuwsbrief. We zijn alweer bij jaargang 19 en dit zal sommigen wellicht 
inspireren tot plannen voor een speciale editie als we het jubileumgetal 20 
bereiken. In de loop van de tijd heeft deze Nieuwsbrief diverse 
veranderingen ondergaan, met de bedoeling steeds verbeteringen aan te 
brengen. De redactie is benieuwd of zij daarin naar uw mening slaagt: uw 
reacties en suggesties - over zowel vorm als inhoud - stellen wij dan ook 
bijzonder op prijs! 
In dit nummer treft u als vanouds een gevarieerde mix van onderwerpen 
aan. 
Naast min of meer vaste rubrieken - zoals 'Van de Bestuurstafel', 'Prikbord', 
'Activiteiten', 'Exposities', 'Musea' en 'Sprokkels' - bevat deze editie een 
aantal speciale onderwerpen die wij hier graag even apart onder de 
aandacht van de lezer willen brengen: 
An Velter presenteert het 3e en laatste deel van haar boekbespreking 'Niet 
alles is kunst'. Na de visie van Diederik Kraaijpoel en Willem Meijer, in de 
twee voorgaande edities van onze Nieuwsbrief, komt nu de derde en 
jongste auteur aan het woord: Lennaart Allan (1967). An Velter doet een 
geslaagde poging om Allan's filosofisch getinte betoog over kunsttheorieën 
kort en in gewone taal samen te vatten. 
Tess Doorewaard gaf vorig jaar een interessante lezing over vervoer en 
vervoermiddelen in de oudheid. De jonge doctor in de archeologie, die in 
mei 2010 aan de UvA promoveerde op dit onderwerp, heeft haar lezing 
omgewerkt tot een lezenswaardig artikel; het eerste deel daarvan verschijnt 
in dit nummer, onder de titel 'Karren en wagens; constructie en gebruik van 
voertuigen in Gallia en de Romeinse Rijn-Donauprovincies'. 
Wat betreft het thema 'Eten uit de Tuun' is er een exposé van Piet van 
Steekelenburg, met als titel 'Groenten verdienen aandacht'. Het gaat dit 
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keer over kervel, als groente of kruid, met tips van Piet voor diverse 
toepassingen 
Gezien de belangstelling voor de lezing die Wim Kattenberg onlangs over 
dit onderwerp verzorgde, zal ook het hierop gebaseerde artikel  'Wijchen - 
stad?' door u als lezer zeker gewaardeerd worden. 
Tot slot vragen wij uw aandacht voor twee wat kortere artikelen.  
Eén daarvan is een life verslag over het opgraven van een urn in de 
Hoefsestraat; 'Archeologie beleven', door Nelly Goebertus, in het andere 
besteedt Ton Klunder secretaris van het bestuur van MKW, aandacht aan 
het idee ‘anders om te gaan met het presenteren van archeologie’, dat 
binnen alle geledingen van MKW van bestuur tot werkgroepen volop in 
ontwikkeling is: 'Het Belevingsmuseum'. Veel leesplezier met dit nieuwe 
nummer! 
 
 

Van de Bestuurstafel: 
Wim Kattenberg ( voorz.) 
 

Aanvulling en vernieuwing van het Bestuur  
Graag wil ik deze ‘Van de Bestuurstafel’ gebruiken om een hartstochtelijk 
beroep te doen op jullie vrienden deel te gaan nemen aan het Bestuur. We 
zijn nog met zijn vijven. Onlangs zijn na jaren deelname Riet van 
Brandenburg en Hella Jooren afgetreden. Ik wil hen beiden langs deze weg 
ook nog een keer hartstikke bedanken voor hun inzet al die jaren. 
Het is echt tijd het Bestuur niet alleen aan te vullen, maar ook te 
vernieuwen. We staan voor nieuwe uitdagingen. De komende jaren, gezien 
de bezuinigingen en het onder druk staan van cultuur en cultuurhistorie, is 
er meer dan ooit behoefte aan een sterke groep burgers, die het museum 
ondersteunt. Wat dat betreft is er overeenkomst met de tijd, begin 
negentiger jaren, toen de Vriendenstichting spontaan van de grond kwam. 
Het was de tijd toen de Gemeente het museum niet als kerntaak zag. Ze 
liet het museum daarbij overigens niet in de steek. Maar men was blij met 
deze actie onder de burgers van Wijchen. Hoewel het wat aantal vrienden 
betreft de laatste jaren op en neer ging zijn er nog altijd bijna  250 leden. 
Dat mag er echt zijn, maar het kunnen er altijd meer worden.    
Nogmaals meld je voor het Bestuur !!! 
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Prikbord: 
 
Vriendenpas en acceptgirokaart 
Bij deze Nieuwsbrief treft u uw vriendenpas 2011 aan. Wie niet 
automatisch betaalt ontvangt de acceptgirokaart voor de Vriendenbijdrage. 
De bijdrage is €10 per persoon en €15 voor een gezin. De pas geeft  recht 
op gratis toegang tot het museum MKW. Bent u in het bezit van zowel een 
museumkaart als een vriendenpas, dan kunt u gewoon uw museumkaart 
laten registreren. Voor elke bezoeker met een museumkaart ontvangt het 
museum een vergoeding. 
 
Tuun 2011 
De ‘Tuun’ gaat weer open. In de week van de eerste lentedag, woensdag 
23 maart, is het zover. De informatieve borden bij de ingang maken de 
bezoeker wegwijs over de inrichting, de aard van de beplanting en de 
openingstijden. Open dagen zijn er ook weer in 2011, de eerste is op 
hemelvaartsdag. En natuurlijk is de ‘Tuun’ open tijdens de kasteelfeesten  
 
Meet and greet 
Een ‘meet and greet’ is bij uitstek geschikt om kennis te maken met de 
kunstenaar achter het kunstwerk. Op initiatief van Ans Verdijk was er voor 
het eerst de mogelijkheid deel te nemen aan deze voor het museum MKW 
nieuwe activiteit. Deelname kostte € 5,- p.p. voor de lezing, toegang tot het 
museum en koffie of thee. Voor Vrienden van het museum en houders van 
de museumkaart was dat  € 2,50. Op 20 maart was er gelegenheid kennis 
te maken met Amy van Son en haar werk. Wellicht wordt dit soort 
ontmoetingen in de toekomst vaker mogelijk.  
 
Werkgroep Activiteiten 
Leden van de werkgroep staan 4 à 5 maal per jaar met een kraam van 
MKW op een markt of braderie om ons museum meer naamsbekendheid te 
geven. Daarnaast zijn er artikelen uit de museumwinkel te koop en worden 
bezoekers gewezen op de mogelijkheden van vrijwilligerswerk in het 
museum. Wij zijn op zoek naar een paar extra handen aan de kraam, maar 
ook naar vervanging bij verhindering. Neem contact op als je  ons op deze 
dagen een ochtend en/of een middag wilt bijstaan. Bellen of mailen naar 
Ruud en Marian Stolle, tel.: 024-6413866 of  naar het museum.  
De markten zijn dit jaar op: 
17 april:  Woezik op Stelten 
30 april:  Oranjemarkt voor het kasteel 
19 mei :  Hernense Stratenmarkt 
31 juli  :  Batenburgese Dag 
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De Tuungroep zoekt versterking 
De Tuungroep zoekt vrijwilligers voor de volgende werkzaamheden: 
• In het voorjaar: de tuin opschonen, gravel over de paden harken, kleine 
  stukjes spitten, inzaaien, onderhoud afrastering 
• In de zomer: wieden, binden en terugsnoeien van planten en oogsten. 
• In het najaar: wieden, oogsten van zaden, winterklaar maken, algemeen 
  onderhoud huisje en opruimen. 
We zijn op zoek naar mensen, die het tuinieren fysiek aankunnen. 
De Tuungroep is elke donderdagochtend bij droog weer buiten bezig. Het 
is niet nodig om er elke keer te zijn. Ook met af en toe extra hulp zijn we 
tevreden. Misschien kent u iemand in uw kennissenkring, die graag met 
tuinieren bezig is. Zegt het voort!! Melden bij Annelies van Dongen 
06411800  
 
Herhaalde oproep Werkgroep Beeldende Kunst!! 
De Werkgroep Beeldende Kunst heeft twee vacatures. De werkgroep 
bedenkt en maakt jaarlijks de vijf tentoonstellingen Hedendaagse Kunst, bij 
voorkeur met werken van kunstenaars die een binding met Wijchen hebben 
(gehad). De keuzes worden door de werkgroep (maximaal tien leden) 
gemaakt. Het opzetten, inrichten en begeleiden van de exposities gebeurt 
door wisselende groepjes van drie WBK-leden. De groep komt standaard 
tien keer per jaar bij elkaar voor overleg en bijscholing. Voor meer 
informatie en een uitgebreide beschrijving van het takenpakket contact 
opnemen met  An Velter, telefoon 0487 532151 of e-mail 
a.velter@hetnet.nl 
 
Wijchen beschermd dorpsgezicht? 
Het kasteel, de molen en omgeving, de Kasteellaan vanaf Villa Sterrebosch 
tot aan de Ringlaan moeten als het aan het gemeentebestuur ligt 
beschermd dorpsgezicht worden om de cultuurhistorisch waardevolle 
bebouwing te behouden.  Hiervoor moet een nieuw bestemmingsplan 
voorbereid worden voor dit gebied. Dat betekent dat er niets mag worden 
gebouwd, gesloopt of gekapt, dat afbreuk kan doen aan dat dorpsgezicht.  
 
Open-atelierroute  
In navolging van de drie buurgemeenten in Maas en Waal krijgt ook de 
gemeente Wijchen een open-atelierroute. Het laatste weekeinde van mei 
stellen circa dertig kunstenaars hun atelier of woonhuis open. Ook Museum 
Kasteel Wijchen en KunstPostWijchen maken deel uit van de route. De 
deelnemende kunstenaars wonen en werken in de dorpen Wijchen, 
Batenburg, Hernen, Balgoij en Alverna. 
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 Dag van het Romeinse Aardewerk 

Op vrijdag 11 juni wordt in Nijmegen voor de veertiende keer de Dag van 
het Romeinse Aardewerk georganiseerd, het jaarlijkse congres over 
aardewerk en andere vondstcategorieën uit de Romeinse tijd. Aanmelden 
kan door te mailen naar aardewerkdag@let.ru.nl. Deelname aan deze dag 
is gratis. 
Praktisch: De veertiende Dag van het Romeinse Aardewerk vindt plaats in 
zaal CC 05 van College Zalen A-faculteiten, Mercatorpad 1, Nijmegen. 
 

 
Activiteiten: 
 
Excursie bezoekerscentrum Leur, zaterdag 21 mei 
In april 2010 ging het bezoekerscentrum “ Land van de Heerlijkheden ”  van 
het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen in Leur open. Reden 
om als Vrienden, in de mooiste maand van het jaar, een bezoek te brengen 
aan dit bezoekerscentrum. Vooraf een toelichting door de heer W. 
Kattenberg. Daarna een lentewandeling door het bos van de Heerlijkheid 
Leur. Opgeven voor 27 april  tel. 024-6422232  
Kosten € 3,50, op postbankreknr.:  8126978  
t.n.v. ‘ Vrienden MKW Stichting Frans Bloemen ‘ o.v.v. ‘Excursie Leur. 
Inclusief  koffie / thee + gebak. 
Datum en tijd: zaterdag 21 mei: 10.55 uur.  
Duur excursie: circa 2 uur.  
Locatie: Bezoekerscentrum; Land van de Heerlijkheden,   
van Balverenlaan 1 b, Leur 
Inleider: drs. Wim Kattenberg  
 
 

Exposities: 
 

‘Steengoed’ 
Amy van Son – t/m 24 april 2011 
Amy van Son woont en werkt in Mook. Na haar mode-opleiding in 
Rotterdam volgde zij de opleiding Keramische Vormgeving in 's 
Hertogenbosch. De expositie van de beelden van Amy van Son maakt het 
mogelijk om een reis door de tijd te maken langs tempels, kathedralen, 
burchten en huizen van verre en oude culturen. Haar beelden zijn geen 
kopieën van bestaande gebouwen maar lijken eerder de essentie van de 
bouwkunst weer te geven. Bij het werk van Amy gaat het in eerste instantie 
om de vorm. 
Herkenbaar zijn elementen van o.a. de  Romaanse - en Gotische bouwstijl. 
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Beelden als merkstenen in de tijd: robuust, stoer, compact, weerbarstig  en 
ook geheimzinnig. Daarbij spelen de glazuren een belangrijke rol en geven 
de beelden mede hun eigen karakter. Spannend en fascinerend is het om 
te zien hoe het glazuur een verbintenis aangaat met de vorm. Het glazuur 
van een ‘burcht’, koel grijs met gladde wanden, contrasteert met een ’kapel’ 
met een oneffen glazuur waardoor hij overwoekerd lijkt door mysterieuze 
sporen en schimmels in verschillende zachte tinten. Dit glazuur zorgt er 
tegelijkertijd voor dat de toch al elementaire vorm van de kapel een 
abstract beeld wordt. Lijken de bouwkundige vormen soms op een 
natuurlijke wijze gegroeid dan geldt dit zeker voor de zuilen. Laagje voor 
laagje zijn ze organisch ontstaan. Zuilen die niets hoeven te dragen, zuilen 
die beeld geworden zijn. 
 

‘ LOS VAN DE OORSPRONG’  
Jeroen van Herten – tekeningen en schilderijen – 1 mei t/m 3 juli 2011  
De Nijmeegse kunstenaar Jeroen van Herten (1949) is geschoold op de 
Academie voor Beeldende Kunsten te Arnhem. Zijn schilderijen vinden op 
een of andere manier hun oorsprong in de waarneming. Of hij nu door de 
stad fietst, in de file staat of door het bos loopt altijd kijkt hij: op zoek naar 
niets….. Niets in het bijzonder maar nieuwsgierig naar alles. Overal is wat 
te zien, overal vindt hij ritme, structuren, patronen, lijnen, kleuren, diepte, 
licht en donker. Dit kan een stoppelveld zijn na de oogst, geknakt riet, 
gebarsten bakstenen, de schaduw van een auto, een spiegeling in een 
natte motorkap. Dingen die bijna niets zijn en op plekken waar schijnbaar 
niets gebeurt. Hij ziet harmonie, of juist het contrast, de absurditeit, de 
vlakken die elkaar opzoeken en afstoten. Uiteindelijk kadert hij de 
compositie in  en neemt die mee naar zijn atelier in zijn geheugen of als 
schetsje of in zijn camera. Die vluchtige waarneming is echter pas zijn 
beginpunt, want dan wil hij uitzoeken waarom juist die ene kleine uitsnede 
uit de wereld hem raakt. Waarom dat ene vlak, de manier waarop die lijnen 
elkaar net kruisen.  Op het doek, met verf en andere materialen - jute, lood, 
zout, wat dan ook - probeert hij tot de kern te komen. Hij zoekt en 
verandert, voegt toe, verwijdert, probeert een tint lichter, een tint donkerder, 
laag over laag. Hij brengt diepte en structuur aan, zoekt  naar spanning en 
beweging en naar die elementen die het beeld massa en lucht geven. Zijn 
zoektocht kan maanden duren en in die periode komt het werk tot leven, 
groeit het, krijgt het diepte en een verleden en wordt zo een eenheid. Het 
beeld wordt volledig abstract, maar blijft verwant aan de visuele 
werkelijkheid. Steeds meer komt het echter los van de oorspronkelijke 
waarneming tot het autonoom is en op eigen benen kan staan - als beeld, 
als schilderij, als kunstwerk - maar altijd blijft er een verband bestaan met 
de zichtbare wereld. Het kunstwerk draagt het plezier van de waarneming 
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in zich en maakt de poëzie van de onzichtbare wereld zichtbaar, voelbaar 
en tastbaar. 
 
 

Van Object naar Beleving. 
Ton Klunder, secretaris bestuur MKW 
 
Inleiding 
Dit is de informele titel van het innovatieproject dat, op initiatief van Wim 
Kattenberg vanuit het overleg van de coördinatoren van de werkgroepen 
eind vorig jaar is gestart met het doel om bezoekers actiever te betrekken 
bij datgene wat er in ons Museum Kasteel Wijchen wordt tentoongesteld. 
Het verhaal over de mens achter de objecten en de kunst moet, meer dan 
voorheen, worden verteld. De bezoeker moet de objecten, de kunst 
beleven. Hij moet, tijdens zijn bezoek, deel gaan uitmaken van die 
vroegere geschiedenis of ervaren en begrijpen wat een kunstenaar met zijn 
werk bedoelt. De museumbezoeker in deze tijd van snelle sociale digitale 
communicatie wil niet alleen kijken naar het tentoongestelde maar vaak 
tegelijkertijd ook uitleg en een boeiend verhaal mee krijgen. Op deze wens 
van de moderne (meer digitaal ingestelde) museumbezoeker moet ook ons 
museum inspringen. Dat vraagt een nieuwe inrichting van ons museum. 
Van een ‘objectenmuseum’ moeten we een ‘belevingsmuseum’ worden 
waarbij moderne multimediatechnieken optimaal worden benut om ons 
verhaal te vertellen. Alleen dan blijft ons museum interessant voor een 
breed publiek. 
 
Missie en ambitie 
Bestuur en staf, samen met coördinatoren en andere betrokkenen uit de 
diverse werkgroepen, hebben daarom hoog ingezet op deze vernieuwing 
van ons museum. Via brainstormsessies, die eind vorig jaar begonnen zijn, 
begint er zich nu langzaam een beeld te vormen van hoe zo’n nieuw 
museum er uit zou kunnen zien. 
Natuurlijk blijft hierbij de oorspronkelijke missie van ons Museum 
onveranderd namelijk een breed publiek bewust maken van het culturele 
erfgoed van de gemeente Wijchen en daarnaast kennis overbrengen van 
de hedendaagse kunst en cultuur. Dat alles gebaseerd op de vier unieke 
elementen van ons museum:  
archeologie, regionale geschiedenis, de Tuun en beeldende kunst. 
Nog meer dan voorheen willen wij uitdragen dat Wijchen binnen de 
Nederlandse cultuur een unieke plaats in neemt als het gaat om de eerste 
bewoning, vanaf al zo’n 8000 jaar geleden, in een rivierenlandschap dat 
daarvoor unieke mogelijkheden 
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bood. Deze bewoningsgeschiedenis is het zwaartepunt. Met verhalen over 
die historische Wijchenaren en het tonen van de unieke voorwerpen die zij 
in onze bodem hebben achtergelaten, willen wij met name ook de 
bewoners van deze regio, jong en oud, kennis laten maken met hun 
streekgenoten die duizenden jaren geleden op deze zelfde grond hun 
voetstappen achter lieten. Deze beleving van het verleden waarbij de mens 
als maat der dingen centraal staat, zal ongetwijfeld de verbondenheid met 
dorp en streek versterken. 
De rol van de beeldende kunst, in de vorm van wisseltentoonstellingen, is 
daarbij vooral dat de relatie met het heden wordt gelegd. In hedendaagse 
beeldende kunst worden voor de goede beschouwer bestaande of nieuwe 
maatschappelijke thema’s zichtbaar. Door de bezoeker aan de hand te 
nemen, zo hij dit wil, wordt hij geholpen deze te herkennen en eventueel te 
projecteren op zijn eigen plaats in deze wereld. 
 
Tijdpad en middelen 
Natuurlijk blijft onze eigen prachtige archeologische collectie de centrale rol 
spelen in ons museum. Daarnaast zal er naar worden gestreefd om 
objecten die voor ons verhaal van belang zijn, maar nu in bezit zijn van 
andere musea, in bruikleen te verkrijgen. Hiervoor zal in sommige gevallen 
met die musea een afstemming van het tentoonstellingsbeleid nodig zijn. 
Zo zou ons museum een zwaartepunt kunnen zijn als het gaat om de 
Merovingische cultuur. Een cultuur die een opmerkelijke rol heeft gespeeld 
in het Wijchense verleden. Dat betekent dat de bijzondere Merovingische 
objecten, gevonden in de Wijchense bodem, min of meer permanent in ons 
museum te zien zouden moeten zijn, binnen een verhalende context. Dit 
vraagt dan wel een goede samenwerking met museum het Valkhof die 
deze objecten nu onder zijn beheer heeft. Om vanuit de collectie de 
verhalen te kunnen vertellen en die beleving mogelijk te maken, zijn 
middelen nodig. Deze middelen moeten uiteraard primair het verhaal 
ondersteunen, maar zullen bovendien moeten voldoen aan de waardering 
van de gemiddelde bezoeker. Zeker voor kinderen en jonge mensen moet 
de presentatie van het verhaal passen in hun belevingswereld. En daarin 
speelt de digitale communicatie in beeld en geluid in toenemende mate een 
belangrijke rol. Tot de middelen kunnen ook behoren: een andere indeling 
van het museum (voor zover de huisvesting het toelaat), een aanpassing 
van de verlichting, aanpassing van educatiemiddelen, nieuwe lesbrieven, 
etc. Middelen kosten geld en het vinden en ontwikkelen van de juiste en 
nieuwe middelen, tijd. Wat betreft de tijd. Alle ideeën en plannen dienen 
zorgvuldig overwogen en getoetst te worden waarbij alle medewerkers van 
het museum hun zegje moeten kunnen doen. Het is de bedoeling om 
medio 2011 een strategisch plan gereed te hebben, zodat vervolgens een 
projectplan kan worden opgesteld met een meerjarige, gefaseerde aanpak. 
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Het realisatietempo zal mede afhangen van de financiële mogelijkheden 
voortvloeiend uit de nieuwe budgetovereenkomst met de gemeente 
Wijchen, bijdragen van sponsors en fondsen en de ontwikkeling van de 
eigen inkomsten. Wij hopen echter dat de herinrichting voor de afloop van 
de huidige budgetperiode in 2013 voor een belangrijk gedeelte kan worden 
gerealiseerd. Het is buiten kijf dat een vernieuwd museum, dat voldoet aan 
de eisen van de moderne tijd, dat educatief van hoge kwaliteit is en 
derhalve een visitekaartje is voor Wijchen en de regio, ook politiek hoge 
ogen zal gooien bij de aanvraag van financiering voor een nieuwe 
budgetperiode. De financiering van de benodigde middelen zal 
voornamelijk uit sponsorgelden moeten worden verkregen. Bestuur en staf 
zijn er van overtuigd dat een goed uitgewerkt plan de Wijchense 
ondernemers zal bewegen bij te dragen aan onze ambitie om een modern 
beeldend museum te realiseren. De culturele rijkdom van Wijchen, die we 
maar mondjesmaat terugzien in het huidige dorpsgezicht, wordt via zo’n 
museum, dat bovendien is gehuisvest in ons prachtige kasteel, niet alleen 
zichtbaar gemaakt voor de eigen gemeenschap maar zal ook regionaal en 
zelfs nationaal een publiekstrekker kunnen zijn. Hiervan zal vooral ook de 
Wijchense middenstand profiteren. Natuurlijk vinden wij het wiel niet 
opnieuw uit. Er zijn op dit moment verschillende musea in ons land die al 
eerder zijn begonnen hun museum in te richten als een belevingsmuseum. 
In deze weken gaan we, in kleine delegaties, relevante musea bezoeken. 
Niet alleen om te kijken maar ook om te praten met de mensen daar om te 
ervaren hoe zij hun verbeeldingsmuseum hebben gerealiseerd. Welke 
middelen hebben zij toegepast, met welke producenten en wat heeft het 
gekost? Op deze wijze hopen wij ons binnen afzienbare tijd een 
verantwoord beeld te vormen van de mogelijkheden en onmogelijkheden 
binnen ons museum. Ik wil tenslotte benadrukken dat alle ervaringen tellen. 
Als jullie bij een bezoek aan een museum worden getroffen door iets 

waarvan je zegt: dat zouden wij bij ons ook zo moeten doen of hebben, 
laat het ons weten. Dat kan via Antoon maar ook via de werkgroepen en de 
stichting ‘Vrienden’. Alle ideeën, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom. 
Ze komen nooit te laat! 
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Wijchen-stad ? 
Wim Kattenberg 

 
Introductie 
Op 22 februari sprak Wim Kattenberg over de ontwikkeling van Wijchen 
binnen de stadsregio Arnhem/Nijmegen. Binnen de stadsregio met zijn  
750 000 inwoners is Wijchen snel aan het verstedelijken, maar dit proces 
verloopt als een dubbelslag. Terwijl de hoofdkern versmelt met de 
Stadregio Arnhem-Nijmegen worden de haar omringende kleine kernen 
daarin weliswaar meegesleept, maar in een verschillend  tempo. Behalve 
het schetsen van de ontwikkeling van Wijchen door de eeuwen heen, was 
het ook de bedoeling om een discussie uit te lokken over de vraag, of we 
als inwoners van Wijchen, de kans moeten aangrijpen om de oude ‘dorpse’ 
waarden als saamhorigheid en traditie, die in de kleine kernen nog leven, 
met elkaar te gaan herwaarderen. Is Wijchen een stad met een dorps 
karakter of moet Wijchen met het inwoneraantal van nu automatisch tot 
een stedelijke kern gerekend worden? 
 
Wijchen, trekker in de stadsregio. 
Het feit dat Wijchen tot de trekkers binnen de stadsregio behoort, gaat 
terug tot op de Vroege- en Late IJzertijd (750-20 v.C). In de Vroege 
IJzertijd (Hallstatt 750-500) kwam Wijchen aan de zoutroute van Midden-
Europa naar de Noordzee te liggen. Het vorstengraf op de Wezelseberg 
(praalwagen) en de vele gootjes, waar het zout in werd vervoerd, die bij 
archeologisch onderzoek zijn gevonden herinneren eraan. Die positie 
behield Wijchen in de Romeinse Tijd als vicus (klein bestuurlijk-en 
marktcentrum) bij Noviomagus. Ook in de Merovingisch-Karolingische 
periode ontwikkelde het dorp zich verder. Voor de Merovingische koningen 
was Wijchen van belang gezien de rijke grafvondsten. In de Karolingische 
tijd ontstond het dorp  Wighene ( omheinde plek).Toen in 925 Wijchen 
onder het Heilige Roomse Duitse Rijk kwam, kreeg het opnieuw betekenis 
omdat de eerste heren van Wijchen, zoals de 12

e
 eeuwse Godefridus van 

Wichen, behoorden tot de rijksaristocratie. Zij adviseerden de Duitse 
keizers. Wijchen kon zich opnieuw tot een belangrijk marktcentrum 
ontwikkelen, omdat de kloosters, die in het kielzog van de keizer het gebied 
inkwamen, het Rivierengebied in cultuur brachten. Dat waren  met name de 
Cisterciënzers (kloosters Camp en Graefenthal).  Als knooppunten in dat 
proces worden door de  heren en de kerk de kernen geselecteerd zoals we 
die ook nu nog kennen.  Dit alles kon een grote vlucht nemen door de 
afzetmogelijkheden naar stedelijke - zoals Nijmegen, Den Bosch, Utrecht - 
en regionale markten. Wijchen werd een belangrijke waren- en veemarkt  
(vooral voor paarden). 
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Een dip kwam er gedurende het begin van de Tachtigjarige oorlog, toen het 
gebied tussen Nijmegen en Grave oorlogsgebied was, in 1602 werd 
Batenburg door Maurits verwoest. Pas na 1650 toen de gemengde 
landbouw (landbouw staat in dienst van de veeteelt) in het Rivierengebied 
opnieuw een motor werd in de economische ontwikkeling van Nederland, 
kwam er herstel. Er was afzet naar de stedelijke gebieden en het 
buitenland. Dit zette zich door na 1850. Omdat het gemengd bedrijf flexibel 
is overleefde het gebied de graancrisis (goedkoop graan uit de VS en 
Rusland) van 1870-1890. Boeren gingen over op andere producten als 
fruit, koolzaad, etc. In 1850 waren er jaarlijks nog 5 veemarkten in Wijchen. 
De aanleg van het spoor tussen Nijmegen en Den Bosch gaf na 1881 
Wijchen kansen op industriële ontwikkeling. In 1909 vestigde zich de eerste 
grootschalige industrie; Mes schoolmeubelen. Deze ontwikkeling zet zich 
door tot op de dag van vandaag. De toename van de bouwnijverheid, die 
het gevolg was van de groei van Nijmegen na 1920 is daarbij een 
belangrijke motor geweest. De meeste bedrijvigheid zit echter nu in het 
transport en de dienstverlening, wat overigens ook weer alles te maken 
heeft met de unieke ligging van Wijchen tussen twee rivieren en aan 
belangrijke routes over het spoor en de weg.   
 
 

Karren en Wagens, deel 1 
Constructie en gebruik van voertuigen in Gallia en de Romeinse Rijn-
Donauprovincies 
Dr. Tess Doorewaard 
 

 
 
In de Romeinse tijd hebben er karren en wagens in onze omgeving 
rondgereden. Onlangs werd er bij archeologisch onderzoek aan de 
Hoefsestraat een karrenspoor blootgelegd. Met een villa in de buurt van 
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een groot Romeins legerkamp, kan dat ook haast niet anders. Maar wat 
waren dat voor voertuigen? Tess Doorewaard heeft onderzoek gedaan 
naar de constructie en het gebruik van voertuigen in Gallia en de Romeinse 
Rijn-Donauprovincies. Zij promoveerde op  11 mei 2010 aan de Universiteit 
van Amsterdam op dit onderwerp, op 13 oktober 2010 gaf zij er in Museum 
Kasteel Wijchen een boeiende lezing over. Dit is het eerste deel van een 
schriftelijke neerslag van de lezing. 
 
Constructie van de voertuigen 
Veel informatie over de constructie van karren en wagens uit de Romeinse 
tijd is afkomstig van afbeeldingen op voorwerpen, zoals metalen vaatwerk 
en op mozaïeken, maar het merendeel is afkomstig van grafreliëfs. Over de 
constructie is veel informatie te halen uit resten van voertuigen die zijn 
terug gevonden bij archeologisch onderzoek. Het gaat dan om losse 
vondsten, zoals de wielen die in 2005 in Voorburg in een put gevonden zijn 
en maar ook om vondsten in voertuiggraven. Dit zijn graven waarin, in de 
meeste gevallen, een volledig voertuig met de overledene is meegegeven. 
In Gallia en de Romeinse Rijn-Donauprovincies zijn op diverse locaties 
afbeeldingen van voertuigen en voertuiggraven aangetroffen, die de nodige 
informatie hebben opgeleverd. 
Op basis van deze afbeeldingen en vondsten kan een typologie voor zowel 
karren als wagens in deze gebieden opgesteld worden. Karren zijn 
tweewielig en wagens vierwielig. Om karren te kunnen onderscheiden en te 
typeren zijn de assen, die vast of meedraaiend kunnen zijn, een al dan niet 
verhoogde laadbodem ten opzichte van de as en de aan- of afwezigheid 
van riemhouders, waaraan de bak van het voertuig opgehangen kan 
worden, belangrijke kenmerken. Bij de typologie van wagens wordt net 
zoals bij karren, onderscheid gemaakt op basis van de assen en 
riemhouders.  
Het al dan niet kunnen zwenken van de vooras ten opzichte van de 
achteras is in principe een duidelijk typebepalend aspect. Uit vondsten blijkt 
dat veel wagens een zwenkbare vooras hadden. Op afbeeldingen zijn 
wagens echter altijd en profil weergegeven en is dus geen onderscheid te 
maken tussen wagens met en zonder zwenkbare vooras. Men kan er 
echter van uitgaan dat zowel wagens met als zonder zwenkbare vooras 
bestaan hebben.  
 
Aanspanning van de trekdieren 
Zowel paardachtigen als runderen werden als trekdier voor voertuigen 
gespannen. In Gallia waren het vooral paardachtigen en dan speciaal 
muildieren die werden ingezet. Een muildier is de nakomeling van een 
ezelhengst en een paardenmerrie. Op afbeeldingen zijn ze ten opzichte 
van paarden herkenbaar aan de langere oren, een bolle neuslijn en een 
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minder geprononceerde achterhand. Voordelen ten opzichte van paarden 
zijn dat ze een groter uithoudingsvermogen hebben en dat ze minder zorg 
vereisen. In vergelijking met ezels zijn ze weer minder koppig. Dit maakt 
muildieren bijzonder geschikt als trek- en lastdier. In de Donauprovincies 
zijn overwegend paarden voor de voertuigen afgebeeld. Op de meeste 
afbeeldingen is overigens niet te zien om wat voor soort paardachtige het 
gaat. 
Een voertuig kan, zoals blijkt uit afbeeldingen en vondsten, op twee 
manieren voortgetrokken worden door trekdieren. Enerzijds door middel 
van één trekboom (de dissel) en twee dieren die links en rechts van de 
dissel aangespannen zijn (een tweespan). Anderzijds door twee trekbomen 
(het lamoen) waartussen één trekdier staat (een enkelspan). 
Er zijn verschillende afbeeldingen waarop een één- of tweespan van 
paardachtigen is weergegeven, maar waarop ook nog een extra dier voor 
het voertuig te zien is. Er is geen verbinding met een dissel of lamoen en 
het heeft dus geen trekfunctie. Dit dier wordt de meeloper genoemd. 
Waarschijnlijk diende deze meeloper ervoor om tussen wisselstations 
(uitspanningen waar de trekdieren ververst konden worden) van trekdier te 
kunnen wisselen. Uit vondsten en afbeeldingen blijkt dat er jukken waren 
voor één dier en voor twee dieren. Deze jukken waren aan de uiteinden 
voorzien van ovale houten schijven die tegen de hals- of schouderspieren 
lagen en die op hun plaats gehouden werden door een U-vormige metalen 
beugel. De trekkracht van de dieren werd door middel van deze schijven 
overgebracht op het voertuig. Naar de precieze werking van het 
treksysteem in de Romeinse periode wordt momenteel onderzoek gedaan 
in Engeland. 

   

 
NIET ALLES IS KUNST (deel 3) 
An Velter 
 

In het herfstnummer van de Nieuwsbrief gaf Diederik Kraaijpoel (1928) zijn 
visie op wat wel en niet tot kunst behoorde en in het winternummer 
bezwoer Willem Meijer (1941-2007) dat het predikaat kunst alleen gold 
wanneer op de een of andere wijze Gods schepping was afgebeeld. Deze 
keer proberen wij de jongste  van de drie auteurs van ‘Niet alles is kunst’ te 
volgen. Lennaart Allan (1967) is beeldend kunstenaar en werd opgeleid in 
Den Haag en Amsterdam. Bovendien heeft hij nog enige tijd 
kunstgeschiedenis en archeologie gestudeerd. Allan houdt zich in dit 
hoofdstuk vooral bezig met kunsttheorieën en derhalve is zijn bijdrage 
nogal filosofisch van aard. 
Ik ga proberen in het kort zijn relaas in gewone taal samen te vatten. 
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In zijn inleiding stelt Allan dat tegenwoordig alles, maar dan ook alles, kunst 
mag zijn. Er is geen echt criterium meer waardoor er een onderscheid te 
maken valt tussen kunst en niet-kunst. Zo werd in 2001 in een Engelse 
galerie een kunstwerk van Damien Hirst, een plateau met vuile glazen en 
een volle asbak, door de schoonmakers in een vuilniszak gekieperd. In 
Duitsland ruimden vuilnisophalers een hoop bouwafval op dat bouwvakkers 
blijkbaar hadden laten liggen, maar die hoop bleek een sculptuur te zijn. 
Ook wij kunnen ons allemaal wel een voorbeeld herinneren van kunst 
waarbij we onze schouders ophaalden.   
Vanaf begin 20

ste
 eeuw zijn dit soort werken in musea terecht gekomen. 

Het begon met een urinoir dat op zijn kop werd gezet en waar Marcel 
Duchamp aan de zijkant zijn handtekening zette (1915). Dit onderdeel van 
een toiletruimte ging behoren tot de kunstcategorie ready mades. Ready 
mades zijn  bestaande alledaagse voorwerpen of onderdelen van 
voorwerpen, die uit hun vertrouwde omgeving zijn gehaald en als kunst 
worden gepresenteerd. Er zijn veel theorieën ontwikkeld om dit soort 
kunstwerken te legitimeren als kunst. Maarten Doorman, een Nederlandse 
filosoof, stelt dat de theorieën over kunst de status van kunst beginnen aan 
te tasten. Het wordt steeds onduidelijker wat kunst is en wat niet. 
 
Tot in de 19

de
 eeuw moest kunst verwijzen naar bestaande dingen uit de 

werkelijkheid, kunst representeerde een stukje werkelijkheid maar was 
geen slaafse kopie. Er werd iets essentieels van die werkelijkheid 
weergegeven, een diepere betekenis die achter alle zichtbare dingen lag. 
Van kunst kon je iets opsteken en dat leidde tot geestelijke en morele 
vorming. Kortom, kunst was ‘ter lering ende ter vermaeck’ (Vondel); dit is 
eeuwenlang de gangbare opvatting geweest.  
In de 18

de
 eeuw ontstond kritiek op deze zienswijze. Men vond bijvoorbeeld 

dat bij lyrische poëzie vooral sprake was van een expressie van het gevoel; 
hier werd niet een objectieve werkelijkheid getoond maar werd de 
authenticiteit van eigen gevoelens weergegeven. Dit leidde tot een 
geleidelijke omslag in de kunsttheorie, tot een overgang naar de 
Romantiek. De Romantiek is een belangrijke periode in de West-Europese 
cultuur, van eind 18

de
 tot midden 19

de
 eeuw. Kunst als expressie van 

gevoelens komt dan in zwang: wat voortaan in de kunst wordt 
weergegeven heeft niet meer zijn basis in de werkelijkheid maar wat die 
werkelijkheid in het innerlijk van de kunstenaar teweegbrengt. De auteur 
van deel 2 schreef al: God zit niet meer in zijn schepping maar in het 
diepste innerlijk van de mens en met name de kunstenaar kan dit 
openbaren.  
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Allan, de auteur van deel 3 noemt de naam van God niet maar stelt dat er 
sinds de 19

de
 eeuw iets grondig is misgegaan in het denken over kunst. Hij 

meent dat het representeren van de werkelijkheid zó hoort bij de manier 
waarop de menselijke geest functioneert, dat dit de enig juiste manier is om 
kunst te maken. Met andere woorden: kunst moet waardevolle 
aanknopingspunten uit de realiteit bevatten zodat het kunstwerk te 
begrijpen is. Zijn conclusie is dat ready mades en abstracte kunst géén 
kunst zijn. Hij noemt het werk van bijvoorbeeld Mondriaan en Kandinsky 
dan ook decoratie of ornamentiek. Dat vonden deze kunstenaars zelf 
natuurlijk niet, maar schrijft Allan, zij hadden als hulpmiddel het manifest 
nodig om zich te legitimeren als kunstenaar. Allan vindt dit blijkbaar een 
zwaktebod. De avant-gardisten daarentegen vonden hun non-figuratieve 
kunst de kunst voor de mens van de toekomst. 
 
Ready mades bleken een historische mijlpaal te zijn geweest, want 
hiermee kwam een eind aan de ‘hoge’ kunst zoals die altijd door de elite 
werd gewenst en gestimuleerd. Ready mades bestaan vaak uit afval, 
banale massaproducten zoals dozen schoonmaakmiddel (Andy Warhol), 
gebruiksvoorwerpen (Marcel Duchamp), slechte kwaliteit stripverhalen 
(Roy Lichtenstein), kitsch (Jeff Koons) en, bijvoorbeeld de laatste tijd vaker 
dode dieren. Het tentoonstellen van deze troep, stelt Allan, is een uiting 
van een bepaald levensgevoel of een levensvisie, een symbool van een 
negatief wereldbeeld. 
 
Samenvatting 
Werd in het eerste deel van het boek door Kraaijpoel aangegeven dat 
kunst vooral begrijpelijk moet zijn en bedoeld om van te genieten en dat het 
kunst blijft als zij op de vertrouwde traditie steunt, in het tweede deel 
betoogt Meijer dat in alle kunstuitingen verwijzingen moeten worden 
aangetroffen naar de bestaande werkelijkheid en daardoor naar het 
goddelijke in de schepping, anders is het geen kunst. Allan in het derde 
deel tenslotte vindt, dat kunst alleen dingen uit de bestaande werkelijkheid 
kan representeren omdat deze representatie hóórt bij de manier waarop de 
menselijke geest functioneert. 
    
Nawoord van de recensent 
Ook ik heb moeite met diverse moderne kunstuitingen. Zou het kunnen dat 
de makers ervan misschien de hele werkelijkheid willen accepteren zoals 
die is? Zou het kunnen dat de 20

e
 eeuwse kunstenaar niet alleen een 

bepaald deel van de werkelijkheid ervaart als van belang om weer te 
geven, maar dat hij het van belang vindt ook de donkere kanten van het 
leven erbij te betrekken? En dat daarom het accent tegenwoordig zo vaak 
op het gewone en ordinaire en vieze wordt gelegd, en dat dit als 
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tegenbeweging is bedoeld voor het eeuwenlang benadrukken van het 
mooie, het verhevene en het juiste? 
Dan is er nog het probleem van wat er voor zo’n tentoongesteld stukje 
‘negatieve’ kunst wordt betaald. Ik denk dat de originaliteit van het idee een 
grote rol speelt: toen Andy Warhol zijn blikjes met tomatensoep als kunst 
kon verkopen, was er niet een ander die dat met aspergesoep probeerde. 
Het originele idee heeft zijn prijs, de bedragen die ervoor worden 
neergelegd zijn buiten proporties. Ook voor een impressionistisch schilderij 
worden miljoenen betaald. Behalve dat kunst een boeiend verschijnsel is, 
is het ook handelswaar geworden waarin wordt belegd en waarmee kan 
worden gespeculeerd. 
 
‘Niet alles is kunst’, Diederik Kraaijenpoel, Willem Meijer, Lennaart Allan.  
2010 Uitgeverij Aspekt 
 
Foto :  
 
Urinoir, Readymade art Marcel Duchamps 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Archeologie beleven 
Nelly Goebertus  
 
Voordat er een paal de grond ingaat, voor er  gebouwd mag worden op 
terrein dat voorkomt op de archeologische waarden- en verwachtingskaart 
die de gemeente Wijchen sinds 2002 hanteert, moet er eerst archeologish 
onderzoek gedaan worden. Het gebied tussen de Weegbree en de Zesweg  
aan de Hoefsestraat is zo’n gebied. Op een mooie zondagmiddag 
ontdekten we dat aan het eind van de Zesweg op de kruising met de 
Hoefsestraat dit gebied grondig op de schop genomen was, maar hier en 
daar waren er strakke zandvakken te zien, die  vol stonden met  kleine 
witte plaatjes. Dit kon niets anders zijn dan de voorbereidende fase voor 
een archeologisch onderzoek!! Twee dagen later, 15 februari 2011, 
kwamen we, de hond en ik, net op het goede moment opnieuw langs 
hetzelfde punt. Nu was het onderzoek in volle gang. In een vrij gelegde 
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kuil, naast een zwart verkleurde plek in het zand, stak duidelijk zichtbaar 
een glanzende bolle vorm uit de wand van de kuil. Het had op het eerste 
gezicht wel iets weg van een bom, maar het was een urn uit de ijzertijd. 
Dan sta je daar zomaar oog in oog met een begraving van misschien wel 
2500 jaar geleden. Stonden er toen mensen op deze zelfde plek om de 
stoffelijke resten van een familielid of stamgenoot in die urn aan de bodem 
toe te vertrouwen? Vandaag ligt diezelfde urn weer eventjes in het volle 
licht. Samen met enkele belangstellende buurtbewoners zagen we hoe 
heel voorzichtig de urn steeds verder bevrijd werd uit de zandlaag.  Er werd 
heel precies gemeten en gefotografeerd. Dat bracht mij op het idee snel 
mijn eigen fotocameraatje te gaan halen, snel op de fiets terug te gaan 
naar de site om nog op tijd te zijn om de urn in volle glorie te kunnen 
vereeuwigen. Het resultaat kunt u zelf bekijken. Even later werd de urn 
geborgen en voorzichtig in een plastic krat gelegd. Een archeologische 
belevenis van de eerste orde. Maar er is meer gevonden op het 
bouwterrein uit verschillende perioden. Vondsten: 2 krabbers en een spitse 
kling (12 cm) van vuursteen uit de late steentijd, aardewerk van steentijd tot 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

vroege middeleeuwen, nog 
een urn, ook uit de ijzertijd en 
een karrenspoor uit de 
Romeinse tijd. De donker 
verkleurde urnen gaan onder 
de scanner om vast te stellen 
of er iets belangrijks inzit. 
Verder een  begraving zonder 
urn,en verschillende 
bewoningssporen die 
doorlopen tot in de 21

e
 eeuw. 

Het onderzoek dat door bureau 
Baac werd uitgevoerd is 
inmiddels afgerond. Een van 
de archeologen achtte het niet 
uitgesloten dat onder het 
wegdek van de Hoefsestraat 
nog wel eens meer 
verrassingen verborgen 
zouden kunnen liggen. Over 
enige tijd zal niet meer dan 
een rij bomen van de kwekerij, 
nog herinneren aan het 
paardenweitje, het boerderijtje 
en de kwekerij, die er eens 
stonden. 
 

Hoefsestraat, urn uit de IJzertijd 
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Groenten verdienen aandacht!!!! 
Piet van Steekelenburg 
 
Bezoekers aan De Tuun, die bij toeval binnen lopen, zouden het bezoek 
wel eens kunnen ervaren als een ontdekking. Wij hopen dan dat die 
ontdekking zal leiden tot een meer gericht bezoek later. Andere bezoekers 
aan onze Tuun, die al wel oog hebben voor bijv. de grote  verscheidenheid 
in het plantenrijk en de verschillen tussen de seizoenen, besteden 
misschien speciale aandacht aan wat we de landbouwgewassen noemen 
zoals granen, peulvruchten e.d. Minder in het oog springen de groenten, 
waaraan we als Tuungroep aandacht besteden. Daarom wat meer 
informatie over enige groentesoorten, die in de vakken ‘De IJzertijd’ en ‘De 
Romeinse tijd‘ te vinden kunnen zijn. We beginnen met een van de 
(groente)gewassen uit ‘De Tuun’. Soms zijn  er recepten en toepassingen 
aan toegevoegd om deze producten meer uit de vergetelheid te halen. 
 
 
Kervel 
Hoewel velen kervel misschien eerder onder de noemer kruiden 
rangschikken, plaatsen  wij deze plant ook onder de noemer groente. We 
hebben het hier over  ‘Echte’ tuinkervel (Anthriscus cerefolium). Een 
variant is de ‘Roomse’ kervel (Myrrhis odorata), die je in de keuken net zo 
kunt gebruiken als echte kervel. Kervel is inheems in de landen rond de 
Middellandse zee en West-Azië en werd door de Romeinen meegebracht. 
Zij gebruikten kervel vnl. als geneesmiddel. Hieruit wordt weer duidelijk dat 
er gewassen zijn die meerdere doeleinden hebben. In de Middeleeuwen 
trof men dit gewas aan in kloostertuinen. Kervel werd in de christelijke ritus 
gebruikt bij het bereiden van maaltijden in ‘De Goede Week’. De 
zuiverende en reinigende eigenschappen speelden daarbij een 
symbolische rol tijdens de (pre)paasvieringen. Kervel is een winterharde 
plant uit de ‘familie van de Schermbloemigen’; een grote ‘familie’ binnen 
het plantenrijk.  
Over de teelt van dit gewas kunnen we het volgende melden. 
Teelt in de volle grond 
Vanaf maart (dus na het lezen snel beginnen) kan buiten gezaaid worden, 
dit kan tot ver in de zomer. Zaai b.v. om de 8 weken als je steeds verse 
kervel voorhanden wilt hebben. De Tuungroep oogst jaarlijks zaden, die te 
verkrijgen zijn in de museumwinkel. Zaai de lange, dunne, zwarte zaden (1 
cm) niet te dicht op de rij; dit is nodig om mooie grote planten te kweken. 
Men kan zowel breedwerpig als in lijnen zaaien met een tussenstand van 
15 à 20 cm, de zaden afdekken met een dun laagje grond. 
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Teelt binnenshuis 
Dit kan in bakjes of in grote bloempotten, gevuld met potgrond. Het zaaien 
kan al vanaf  oktober en op dezelfde wijze als hierboven aangehaald. In het 
algemeen geldt, dat bij het verschijnen van de eerste bloeistengels de 
kervel kan worden opgeruimd, omdat hij dan zijn typische smaak kwijtraakt 
Kervel en gezondheid 
Kervel werd al vroeg geprezen omwille van zijn medicinale werking. Zo 
was, hierboven reeds vermeld, het gewas in de Middeleeuwen in heel wat 
kloostertuinen terug te vinden. Toen gebruikte men kervel ondermeer tegen 
steken in de zij en tegen wormen. Vroeger gaf men ook kervel als sla aan 
terneergeslagen oudere mensen om wat kwaliteit van leven te hervinden. 
Kervelthee is een aloude remedie tegen oververmoeidheid. Het stimuleert 
de eetlust en bevordert de stofwisseling. Maak een oplossing van 2 à 3 
eetlepels fijngesneden kervel per liter kokend water. Laat 10 minuten 
trekken en filter. 
   
Kervel in de keuken 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groente of kruid: kervel valt niet 
weg te denken uit onze keuken. 
De buitenste jonge blaadjes van 
kervel hebben een zachte 
‘peterselieachtige’ smaak met 
een toets van anijs. Uiteraard 
kent ook iedereen kervelsoep. 
Gebruik kervel eveneens als 
kruiderij voor allerlei slaatjes. 
Ook vis-, vlees-, kip- en vooral 
eigerechten zijn verlekkerd op 
een flinke snuif kervel. Gekookt 
verliest kervel veel van zijn 
smaak en wordt dan bruin. Voeg 
het groen dus pas op het 
allerlaatste ogenblik aan de 
warme gerechten toe. Tenslotte 
kan kervel ook dienst doen als 
garnering, al verwelkt het wel 
iets sneller dan b.v. peterselie. 
Eet smakelijk!!!!  
 
                                                
Kervel,Antichriscus cerefolium 
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Sprokkels 
Nelly Goeberttus 
 
APPELTERN - Tentoonstellingsruimte bij Museum  de Tuut in Appeltern. In 
een veldschuur van tweehonderd vierkante meter wordt een unieke 
collectie motoren getoond. De collectie is afkomstig van molenaar Thijs 
Loeffen uit Beneden-Leeuwen. Het gaat om bijvoorbeeld een 
heteluchtmotor van Gerhard und Schubert uit 1900, een antieke Peerless 
stoomtractor en een Cambell gasmotor uit 1903 en andere motoren. De 
monumentenstichting Baet en Borgh kreeg de achttien motoren van de 
familie Loeffen. De machines zijn  'zeldzaam'  en verkeren  in een goede 
conditie.  
De Gelderlander, 5-1-2011 
 
LEIDEN - Het Rijksmuseum van Oudheden heeft een geheel vernieuwde 
afdeling ‘Archeologie van Nederland, die op 13 januari  door Zijne 
Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje is geopend. Voor ‘Archeologie 
van Nederland’ hebben de zalen een ware metamorfose ondergaan. 
Blikvanger in de ruimte is een manshoog wit ‘lint’ van 120-meter lang, dat 
als een tijdlijn van 300.000 jaar door de zalen golft. Het lint is tevens de 
drager van teksten, reliëfs, filmpjes en vitrines met in totaal zo’n 2000 
voorwerpen uit alle provincies. In de opstelling ligt de nadruk niet op de 
objecten zelf, maar op de bewoningsgeschiedenis van de plaatsen waar ze 
gevonden zijn. Onder de getoonde voorwerpen bevinden zich klassiekers 
als het ‘Vorstengraf van Oss’ (700-550 v. Chr.).  Voor kinderen is er een 
‘verborgen’ slaaproute uitgezet.  
 
NIJMEGEN - Museum Het Valkhof in Nijmegen heeft een nieuwe 
conservator oude kunst. Dr. Barbara Kruijsen (1970) treedt aan als 
opvolger van Ruud Priem die eind vorig jaar vertrok. Barbara Kruijsen is 
geen onbekende in Nijmegen want ze studeerde er geschiedenis en 
kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Daar promoveerde ze 
ook. Kruijsen was vanaf 2003 conservator cultuurgeschiedenis bij het 
Limburgs Museum in Venlo. Ruud Priem is per 1 januari als directeur naar 
het Museum Catharijneconvent in Utrecht vertrokken. 
De Gelderlander. 2-2-2011 
 
NIJMEGEN - In de late middeleeuwen kende Nijmegen een dubbele 
stadsommuring. Tot die verrassende conclusie zijn archeologen en 
bouwhistorici gekomen na bestudering van de blootgelegde fundamenten 
van een stadstoren op Plein '44. Uit een eerste onderzoek blijkt dat 
Nijmegen in die periode talloze investeringen in poorten en bruggen heeft 
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gedaan. Ook zijn er beschrijvingen van een dubbele gracht rond Nijmegen 
gevonden. Volgens archeoloog Femke de Roode vallen nu ook gegevens 
van enkele oude opgravingen op hun plek. Zo zijn in de lijn van de 
stadstoren in de jaren negentig ook elders in de binnenstad delen van de 
stadsgracht en brede stukken fundering gevonden, zoals bij het 
Koningshof. In maart hebben archeologen van de gemeente Nijmegen 
opnieuw middeleeuwse vondsten opgegraven nabij Plein 1944. Het gaat 
om laat 14de eeuwse resten. De resten liggen in het verlengde van de 
toren en het muurwerk dat op Plein 1944 is gevonden. Er werd ook 
vaatwerk, beenderen van dieren en twee gouden 20e eeuwse  trouwringen, 
waarschijnlijk afkomstig van een goudhandelaar, gevonden.  
De Gelderlander, 27-1 en 15-3-2011 
 
WIJCHEN – In februari is begonnen met de tijdelijke verhuizing van De 
Blokken van Struycken. Het kunstwerk verdwijnt voor vier maanden van het 
Palkerplein op de grens van Wijchen en Nijmegen. Het wordt in onderdelen 
naar een depot op Bijsterhuizen gebracht, aldus projectleider Wim 
Borghols. De Blokken moeten weg omdat de rotonde waarop ze staan, een 
derde rijbaan krijgt. Die ligt aan de binnenkant en is nodig omdat het 
verkeer daar nu regelmatig stokt vanwege afslaand verkeer, dat voor het 
stoplicht moet wachten. De drie ogenschijnlijk in de bodem wegzakkende 
kubussen worden straks een kwartslag gedraaid en wat dichter bij elkaar 
herplaatst. Er is overleg geweest met Peter Struycken, de kunstenaar. 
De Gelderlander 17-2-2011 
 
BERG EN DAL - Het uitkijkplateau boven het Romeinse waterwerk in Berg 
en Dal wordt donderdag officieel geopend. Het houten gevaarte aan de 
Nachtegaalweg is het eerste inrichtingsstuk van de historische route langs 
het traject van de Romeinse waterleiding. Die liep zo'n tweeduizend jaar 
geleden van het Kerstendal, waar nu het plateau wordt geopend, via de 
Meerwijk en Broerdijk naar de Kopse Hof in Nijmegen. De waterleiding van 
5 kilometer werd gevormd door een houten goot, die helemaal is vergaan. 
Het exacte traject werd dan ook pas tien jaar geleden vastgesteld, aan de 
hand van bijzondere vervormingen in het landschap. Verschillende 
onderdelen van het Romeins Waterwerk zijn in 2009 aangewezen als 
rijksmonument. Het is de bedoeling dat de route wordt ingericht met 
informatieborden, waarvan er al één is te zien bij het uitkijkplateau. Bij de 
officiële opening wordt de wandelgids ‘Berg en Dal, Een cultuurhistorische 
wandeling gepresenteerd’. De route in het boek, dat veel informatie geeft, 
voert langs het uitkijkplatform.  Gelderlander 17/3/2011 
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Musea: 
 
Kröller- Müller Museum 
Houtkampweg 6, Otterlo 
Hortus/Corpus – Jan Fabre 10/4 t/m 4/09/2011 
De tentoonstelling Hortus/Corpus over en met de Belgische kunstenaar Jan 
Fabre (Antwerpen 1958) brengt beelden, video’s en tekeningen in de 
museumzalen en gangen en met maar liefst vijf installaties in de 
beeldentuin maakt Fabre het Kröller-Müller Museum even tot zijn domein. 
Het accent ligt daarbij op het menselijk lichaam; op het lichamelijke en de 
capaciteit van het ontladen en weer opnemen van energieën. Jan Fabre is 
internationaal bekend als een van de meest vernieuwende en veelzijdige 
kunstenaars van dit moment. Al meer dan 25 jaar profileert hij zich als 
grensverleggend performancekunstenaar. Vandaar uit ontstaan enerzijds 
zijn theaterstukken en opera’s en anderzijds zijn beeldend werk. In het 
Kröller-Müller museum is Jan Fabre te gast als beeldend kunstenaar. 
 
 
Streekhistorisch Museum Tweestromenland 
Pastoor Zijlmanstraat 3, Beneden Leeuwen 
Scheepsbouw in Maas en Waal - t/m 15/05/2011 
De expositie laat de scheepsbouw langs de rivieren zien, vanaf huidboten, 
boomstamkano's en kano's met boeiboorden tot overnaads- en langnaads 
gebouwde schepen. Waar schepen kunnen varen zijn scheepswerven. 
Vanaf de Romeinse tijd, de Vikingen en de kruistochten, er was  in de 
streek tot nu toe altijd scheepsbouw. Hoogtepunt van de expositie is de 
periode vanaf ongeveer 1850 tot heden. De scheepswerven langs de Waal 
en een enkele langs de Maas, komen aan bod. Er wordt een beeld 
geschetst van het vakmanschap en de voortgang van de techniek in de 
scheepsbouw. Bouwtekeningen, scheepsmodellen, scheepvaartobjecten 
en foto’s maken deze tentoonstelling tot een feest van herkenning. 
 
Mariënburgkapel 
Mariënburg 26, Nijmegen 
Mariken, een duivels drama – t/m 21/05/2011 
Ze was het liefje van de duivel. Het verhaal van Mariken van Nieumeghen, 
het beroemdste meisje uit de ‘Nederlandse’ middeleeuwen, staat centraal 
in deze expositie in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. De bezoeker 
krijgt een goed beeld van het mooie en slimme weesmeisje: hoe zij op een 
marktdag belandde in de armen van duivel Moenen, over haar losbandig 
leven in Antwerpen en over haar uiteindelijke redding en bekering. Ook 
biedt de expositie een kijkje in het Nijmegen van rond 1520. Aanleiding 
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voor de Marikententoonstelling is het 10-jarig bestaan van de Marikenstraat 
in het Centrum van Nijmegen.  
 
Valkhof Museum 
Mythen van het Atelier – t/m 8/05/2011 
Het atelier is een geheimzinnige plaats. Het is de ruimte waar verf, 
penselen en doek samenkomen en veranderen in kunst. Het 
productieproces - dat meestal onzichtbaar blijft - is met mythen omgeven. 
Hoe zijn deze mythen tot stand gekomen?  
In het prentenkabinet – t/m 29/05/2011 
Een selectie schatten uit de verzameling ornamentprenten van de Friese 
notaris Nanne Ottema is te zien in het prentenkabinet. Ornamentprenten 
zijn prenten die ontwerpen tonen voor de vormgeving en decoratie van o.a. 
het interieur van gebouwen. 
Foto(=)Kunst – t/m 19/06/2011 
De fotografie waarbij de kunstenaar met een vooropgezet plan zijn werk tot 
stand brengt staat centraal: fotografie met voorbedachte rade. De 
geconstrueerde foto’s laten een imaginaire werkelijkheid zien die de 
fantasie sterk prikkelt.  
Harrie Gerritz - De verbeelding van het rivierenlandschap - 22/5 t/m 
7/08/2011 
Vanaf het midden van de jaren zestig legt Harrie Gerritz zich toe op het 
realistisch weergeven van zijn favoriete landschap: het land van Maas en 
Waal. Het uitgangspunt in zijn werk is figuratief, maar het resulteert vaak in 
een gestileerde beeldtaal, waarbij de nadruk ligt op de innerlijke beleving 
van zijn favoriete droomplekken. De contouren van een geïsoleerd 
kerkgebouw, een versterkte toren, een hekwerk of een boerenschuur 
blijven bijna zichtbaar, neergezet in heldere, expressieve kleuren. Behalve 
een overzicht van zijn schilderijen, gouaches en grafiek zal in een van de 
tentoonstellingzalen ook een installatie, waarin de natuurelementen in 
beeld en geluid een symbiose vormen, te zien zijn. 
 
 
 
 
Volgende Nieuwsbrief verschijnt in juni 2011, kopij inleveren voor 15 mei 
2011 
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Amy van Son    ‘Steengoed’ 

Museum Kasteel Wijchen  Kasteellaan 9  Wijchen 

Postbus 189  6600 AD   tel. 024 6424744 

contact@museumwijchen.nl  www.museumwijchen.nl 

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