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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. 
 
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 
Riet van Brandenburg tel. 024 
6417312 
 

 
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, Cees Mulder, 
Fiona Zachariasse, Fred van 
Heuven, Jacques Rommens, Piet 
Bovenga en 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: 
De tuun ligt er in alle rust bij 
gedurende de winterperiode. Dat 
is maar schijn want terwijl planten, 
struiken en bomen al op ’t punt 
staan om uit te botten, wordt er 
binnenkamers ook hard gewerkt. 
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Redactioneel: 
Nelly Goebertus 
 
We gaan nieuwe, kleurrijke tijden tegemoet. Het wordt lente en het eerste 
nummer van de Nieuwsbrief verschijnt in kleur! Voortaan zal het omslag in 
kleur uitgevoerd zijn. We zijn benieuwd naar uw reactie. De keuze voor 
kleur komt niet uit de lucht vallen. We willen uiteraard niet blijven stilstaan. 
Toch zullen we het verleden niet verwaarlozen, want dat is immers een 
van de steunpilaren van ons museum. Het verleden blijft een grote rol 
spelen in ons denken. Er zijn altijd weer paralellen te trekken met het 
heden en niemand zal weerspreken dat er veel van het verleden valt te 
leren en daar zijn we nu eenmaal nooit te oud voor.  
Op meerdere plaatsen in het land zijn op dit moment indrukwekkende en 
unieke verwijzingen naar het verleden te zien. Om met de oudste te 
beginnen; in Maastricht skeletten van lang uitgestorven dinosaurussen, in 
Groningen tussen de 3800 en 2000 jaar oude bronzen uit de Chinese 
bronstijd  en in Assen een aantal keramiek soldaten behorend bij de rijke 
grafcultuur van de eerste Chinese keizer. Maar ook het recente verleden 
levert boeiende ervaringen en indrukken op. Waar ooit grote bedrijvigheid 
heerste en veel mensen werk vonden, is nu plaats voor nieuwe initiatieven 
en andere werkers. Het gehamer op een ijzeren scheepswand in de 
enorme loods van een scheepsdokmaatschappij in de haven van 
Amsterdam is verstomd, maar de loods is blijven staan, leeg en verlaten. 
Toch is er iets nieuws ontstaan op deze desolate plek. Midden in de loods 
staan geen scheepsrompen meer opgesteld, maar de stalen raamwerken, 
waar containers in passen, die plaats bieden aan kunstenaarsateliers, 
werkplaatsen of studio’s. Ruimte voor nieuwe initiatieven, een broedplaats 
voor creativiteit. En waar zijn die scheepswerven gebleven? Zij volgden de 
ijzeren wetten van de strijd om het bestaan en zijn naar elders vertrokken. 
Dat is natuurlijk niet nieuw. Lees het verhaal over de toevallige vondst van 
een zeldzame visspeer uit de middensteentijd, gebruikt door mensen, die 
misschien wel gedreven door voedselschaarste, een plek zochten waar zij 
konden overleven. Ook zij volgden de wetten van de strijd om het bestaan. 
Jacques Rommens heeft zich door dit nietige stukje gereedschap laten 
inspireren en er zijn verhaal omheen gesponnen. Nog zo’n voorbeeld van 
een verwijzing naar vervlogen tijden is de tentoonstelling van Jan Vosters, 
die tot 27 april in het museum te zien is. Hij werd geïnspireerd door 
archeologische opgravingen in zijn woonplaats in Brabant. De vage 
afdrukken van mensen en bouwsels, letterlijk de afdrukken van het 
verleden, leverde een hele reeks schilderijen op, die te zien zijn  op de 
tentoonstelling van zijn werk ‘Opgediept en Herschapen’. Een nieuw leven 
voor oude vormen. 

 

In de winter van de Tuun, naar het museum  in het kasteel. 



Ook Cees Mulder graaft diep in het verleden. Hij laat het Gilgamesjepos 
herleven, een mythe, die al 5500 jaar oud is en 3700 jaar geleden, toen in 
China bronzen vaten werden gegoten, voor het eerst op kleitabletten in 
spijkerschrift werd opgetekend. De kleitabletten werden teruggevonden, 
gerangschikt, geordend en vertaald, wat een enorm karwei geweest moet 
zijn. We blijven iets dichter bij huis en in de tijd met de boeiende serie van 
Piet Bovenga over de ontwikkeling van het christendom in het Europa van 
tijdens en vlak na de Romeinse tijd. Deze keer het tweede deel. De 
winterse rust (zie voorplaat) in de ‘Tuun’ blijkt maar schijn te zijn, zoals 
blijkt uit het verslag van Fred van Heuven over wat er binnenskamers bij 
koek en koffie uitgebroed wordt voor het nieuwe groeiseizoen. Daar kijkt 
iedereen met verlangen naar uit. Al is de winter mild geweest, de lente 
wint het nog altijd. Ook de vrienden willen wel eens iets nieuws en ze 
worden op hun wenken bediend. Het bestuur van de stichting organiseert 
een ‘Vrienden Speciaal’! Let op de flyer bij deze Nieuwsbrief. Het bestuur 
is ook nieuwsgierig naar uw mening over het aanbod en het programma 
van activiteiten en vraagt u om te reageren op de oproep, die u in deze 
Nieuwsbrief aantreft. Schroom ook niet om uw mening te geven over de 
Nieuwsbrief. Reacties zijn welkom bij de redactie. 
Voor nu: Veel leesplezier! 
 
  

Van de Bestuurstafel: 
Wim Kattenberg 
 
Oproep aan de vrienden van Museum Kasteel Wijchen!  
Graag wil ik deze keer de ‘Van de Bestuurstafel’ gebruiken om jullie als 
Vrienden te vragen ons, als Bestuur van de ‘Vrienden Museum Kasteel 
Wijchen Stichting Frans Bloemen’ reacties door te geven over het reeds 
jaren bestaande activiteitenaanbod en de lezingencyclus van de stichting. 
  
De eerste vraag betreft uw interesse  
- Waar gaat uw interesse naar uit op het vlak van de landschappelijke-, 
culturele- en cultuurhistorische ontwikkelingen niet alleen in Wijchen, maar 
ook buiten de gemeentegrenzen? Dat omvat een heel breed terrein. 
Wij hebben door de jaren heen ons best gedaan u steeds weer een 
aantrekkelijk en interessant programma te bieden, maar wij zouden graag 
ons aanbod aan lezingen, excursies, activiteiten en fietstochten nog beter 
op uw vraag willen afstemmen. 
  
Wat preciezer aangegeven, gaat het om: 

-Wat is er aan de hand op het gebied van archeologisch onderzoek op het 
grond- gebied in eerste instantie binnen de Gemeente Wijchen, maar ook 
daar buiten?   
Opm.: We hebben in het kader van deze aandachtsvelden: 
. excursies georganiseerd naar opgravingen o.a. in Wijchen, Nijmegen en  
  Cuijk                         
. lezingen aangeboden over deze onderwerpen.    
             
-Wat is er gaande op het vlak van de landschappelijke ontwikkelingen op 
het  
grondgebied van Wijchen in relatie met de daarin zich bevindende, voor de 
cultuurhistorie, belangrijke situaties en monumenten?  Bij situaties gaat het  
om ontwikkelingen rond dorpskernen, wegen, waterlopen etc. 
Opm.:  Rond waterbeheersing werden in 2006/07 twee lezingen 
georganiseerd.   
 
- Wat is de stand van zaken op het vlak van onderzoek naar de 
geschiedenis van Wijchen en het Nederrijn-Maasgebied?  
Opm.: Hierover zijn in de loop der jaren lezingen gehouden, fietstochten 
en excursies georganiseerd, katernen uitgegeven en is meegewerkt aan 
exposities.     
 
- Wat zijn de ontwikkelingen op het vlak van de hedendaagse beeldende 
kunst?  Te denken valt aan stromingen, kunstenaars en technieken. 
Opm.: Wij weten dat er ook voor de hedendaagse kunst een levendige 
belangstelling bestaat. 
 
De tweede vraag betreft uw emailadres  
- Bent u bereid om uw emailadres aan het bestuur van de 
vriendenstichting door te geven, met inachtneming van uw privacy? 
Dat biedt de volgende voordelen: 
. Het stelt ons, als bestuur, in staat om ruim van te voren te peilen of u in 
de door u of door ons bedachte lezing of activiteit geïnteresseerd bent. 
Omdat sprekers etc. soms van ver komen is het van belang te weten of er 
veel belangstelling bestaat voor het onderwerp zodat het zin heeft een 
gastspreker uit te nodigen. 
. Het kan voorkomen dat er veel tijd zit tussen de aankondiging van een 
lezing, activiteit of excursie in de Nieuwsbrief en de uitvoering ervan. Met 
een e-mail kunnen wij u op een snelle manier tijdig aan een activiteit 
herinneren of  informeren of u van plan bent om aan de geplande activiteit 
deel te nemen. We krijgen dan een beter inzicht in het te verwachten 
aantal bezoekers, deelnemers of belangstellenden.  
 



Het bestuur van de Vrienden Museum Kasteel Wijchen Stichting Frans 
Bloemen stelt het zeer op prijs indien de vrienden massaal gebruik zullen 
maken om hun mening, idee of voorstel aan het bestuur kenbaar te maken   
 
Graag reageren op het emailadres van de Stichting : 
vriendenMKW@gmail.com   
 
  

Prikbord: 
 
ARCHEOLOGIE ACTUEEL 
Prehistorische nederzettingen op het terrein van de voormalige Meshallen 
is het onderwerp waar de tweede Archeologie Actueel aan is gewijd. Van 
2003 tot 2005 zijn er opgravingen gedaan door medewerk(st)ers en leden 
van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland Afdeling 
Nijmegen, voordat de bouwactiviteiten voor het appartementencomplex 
van start konden gaan. Er zijn sporen aangetroffen van een bronstijd- en 
een ijzertijd nederzetting. Dit bevestigt de veronderstelling dat een groot 
deel van Wijchen rijk is aan archeologie. Achtereenvolgens komen aan de 
orde: het oude landschap en de ontstaansgeschiedenis van de vindplaats, 
boeren uit de bronstijd, de nazaten uit de midden-ijzertijd en Romeinse 
akkers op oude woongrond. 
Archeologie Actueel is een gratis uitgave van de gemeente Wijchen en in 
het museum af te halen.  
 
OPROEP WERKGROEP EDUCATIE!! 
De werkgroep Educatie heeft dringend behoefte aan versterking. Leden 
van de werkgroep begeleiden een aantal malen per jaar een groep 
leerlingen uit het basisonderwijs bij een museumles. Het educatieve 
programma van het museum is in trek bij de scholen –er hebben zich voor 
het schooljaar 2007-2008 meer dan 60 schoolgroepen ingeschreven 
(ongeveer 1500 leerlingen ). In het nieuwe jaar zullen voor het eerst 
museumlessen over planten, geschiedenis en over de  ontwikkeling van 
het schrift aangeboden worden en dus zal de vraag alleen maar 
toenemen. Als de raad er mee akkoord gaat zal het kennis-lab op de 
eerste verdieping de nodige ruimte voor al deze activiteiten bieden.  
Vandaar deze oproep! Wil je als vrijwilligers graag bij de activiteiten van de 
werkgroep educatie betrokken worden, meld je dan aan bij Fiona, mail 
naar fz@museumwijchen.nl. 
 
12e dag van het Romeins aardewerk, 30mei 
Voor meer informatie: bij Jacques Rommens 
 

  

Activiteiten: 
 
Lezing op 13 mei 2008 door Wim Kattenberg 
Kerk en beeldende kunst in oude Wijchense kerken tussen  1250-
1650. 
In de verschillende kerken op Wijchens grondgebied die teruggaan op de 
Vroege Middeleeuwen is in allerlei vormen beeldende kunst te 
bewonderen. Omdat het om kunst gaat die niet op zichzelf staat, staat bij 
de lezing de vraag centraal in welke geloofstraditie deze uitingen van 
kunst passen. Werd die bepaald door de keizer of de monniken? 
            
Fietstocht op 24 mei 2008: 
Kerk en beeldende kunst in oude Wijchense kerken.  
De fietstocht, die  aan de lezing is gekoppeld, gaat naar de voormalige 
Mariakerk (nu Protestantse kerk) te Leur, de voormalige Mariakerk (nu 
Protestantse kerk) aan de Veldsestraat te Bergharen en de rooms-
katholieke St.Annakerk uit 1893 aan de Dorpsstraat te Bergharen.      
Vertrek 13.00 uur  vanaf Kasteel Wijchen                          
terug omstreeks 16.00 uur.  
 
Vrienden speciaal  
Op 27 april 2008 is er voor alle Vrienden van Kasteel Museum Wijchen 
een speciale bijeenkomst in Museum Kasteel Wijchen. Kijk voor de 
uitnodiging, het volledige programma, de tijd en de  plaats op de 
bijgevoegde flyer. 
Dit zal de eerste activiteit zijn in een reeks van activiteiten voor vrienden. 
Inschrijven voor 28 april telefonisch of via e-mail. ( Zie Flyer) 
 
Open dagen van de ‘Tuun’. 
Donderdag 1 mei Hemelvaartsdag. Ook zal in mei de tentoonstelling ‘Het 
dagelijks brood’ geopend worden, datum nog nader te bepalen. 
Zondag 18 mei is er een workshop met cursisten van Leny van Elk. 
Rondom het Kasteel wordt dan ook van 12.00- 16.00 uur de jaarlijkse 
Kunstmarkt gehouden. 
Zondag 14 september, tevens open monumentendag, met een 
oogstthema, dat nog nader ingevuld wordt. 
Noteer deze dagen alvast in uw agenda. 
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Exposities: 
 
Opgediept en Herschapen - schilderijen van Jan Vosters 
 
Van 20 februari t/m 27 april presenteert Museum Kasteel Wijchen een 
reeks bijzondere schilderijen, die archeologische vondsten als 
uitgangspunt hebben.  
In de jaren negentig van de vorige eeuw vonden in de kern van het 
Brabantse dorp Reusel omvangrijke opgravingen plaats. Oud moest plaats 
maken voor nieuw, vroeger voor nu 
Kunstenaar Jan Vosters ( Reusel 1949) stond erbij en raakte gefascineerd 
door de sporen van menselijk leven die werden blootgelegd. 
Kleurveranderingen in de bodem werden schaduwen van graven of 
afdrukken van lichamen. Herinneringen aan voorbije levens en tevens 
toonbeelden van de vergankelijkheid van al het leven.  Vosters legde veel 
ervan vast in snelle schetsen,  zijn basismateriaal voor een serie 
schilderijen. 
In zijn atelier verwerkte hij elementen uit het verleden tot nieuwe 
composities.  Zo kregen ze onder zijn handen als het ware een nieuwe 
identiteit, een nieuw leven.  Wat uit de grond werd opgediept, werd op het 
doek met groot vakmanschap herschapen. Deze artistieke 
herscheppingen vertolken Vosters zoektocht naar de kern van het 
bestaan. De zachte, aardse kleuren, de  korrelige  verfhuid die aan zand 
doet denken, het  welsprekende zwijgen van de silhouetten getuigen van 
zijn intense  ervaring:  zonder dood geen leven. 
De toeschouwer die de tijd neemt om deze schilderijen aan te horen door 
ze als een archeoloog te ‘lezen’,  kan deze ervaring met hem delen. 
Jan Vosters is opgeleid aan de Grafische School Eindhoven, de 
Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten Arendonk en de Academie 
voor Beeldende en Bouwende Kunsten te Tilburg.  Solo-exposities van zijn 
werk vinden zowel in binnen- als buitenland plaats en zijn werk is ook 
onderwerp geweest van diverse publicaties. De werken in deze 
tentoonstelling maken deel uit van de serie ‘Verleden Tijd’. 
  

Sieraden en objectsd’art – Steven van der Borg 
 
Vanaf 4 mei presenteert het museum een tentoonstelling van sieraden en 
objects d’art van edelsmid Steven van der Borg. Hij heeft, zoals bekend, 
de museumspeld ontworpen en gemaakt, maar heeft ook een belangrijk 
oeuvre van eigenzinnig en uniek werk op zijn naam staan. Toen de leden 

van  de werkgroep Beeldende Kunst zijn werk gingen bekijken, leverde dat 
hem destijds meteen een paar bestellingen op. 
 
 

Het dagelijks brood - werkgroep‘De Tuun’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In mei is de al eerder aangekondigde 
tentoonstelling 'Het dagelijks brood' te 
zien. 
Deze tentoonstelling is natuurlijk niet 
alleen in het kasteel te zien, maar ook 
buiten in de Tuun zelf. Daar zijn 
verschillende oude graansoorten 
immers in het echt te bewonderen. De 
tentoonstelling probeert antwoord te 
geven op vragen als:  wat is brood 
precies, wat is het belang van brood 
voor de mens en hoe is het hier 
eigenlijk terecht gekomen? Verder is 
er aandacht voor, hoe de mens in de 
loop der eeuwen steeds weer opnieuw 
geprobeerd heeft graangewassen aan 
te passen aan nieuwe behoeften. Ook 
de sterke verwevenheid van brood 
met rituele aspecten komt in de 
tentoonstelling naar voren.  
 

Uitrusting van een Romeinse bakker 



 
 
                                          
 
 
 
 
 
Het Gilgamesj epos. 
Cees Mulder 
 
 
 
Dit epos is de oudste geschreven mythe, waarvan de bronnen teruggaan 
tot ongeveer 5500 jaar geleden. Het zijn fragmenten die in kleitabletten zijn 
gekrast in spijkerschrift. Het verhaal bevat vrijwel alle elementen die ik tot 
nu toe heb besproken. Ik geef hier een samenvatting. Men zegt dat de 
dichter de oudere verhalen heeft samengevat tijdens de regering van 
koning  Hammurabi, ongeveer 3700 jaar geleden. Hij opent het epos 
aldus: 
 
Hij die alles zag, al wat bestaat en de geheimen doorgrondde, die de 
wijsheid bezat: die heeft het mysterie aanschouwd en daarna het 
verborgene geopenbaard. 
Hij heeft bericht van voor de grote vloed en heeft een verre tocht 
ondernomen, vol moeite en verdriet, waarna hij alles op een stenen tafel 
heeft gegrift. 
 
Gilgamesj, is de vorst van Uruk, een stad in het gebied van Eufraat en 
Tigris. Hij is een reus, een geweldenaar; voor tweederde god en voor 
eenderde mens. Hij loopt door de stad  als een oeros en met een trommel 
vordert hij alle jonge mannen voor de bouw van de muren noch laat  hij de 
bruid  aan haar man. Hij maakt overvloedig gebruik van zijn ius primae 
noctis.    
De bewoners van Uruk roepen de Moedergodin Aruru aan om een 
evenbeeld van Gilgalmesj  te maken zodat er rust komt in de stad.  Aruru 
bedenkt een evenbeeld van Gilgamesj, daarna wast zij haar handen, 
neemt een kluit leem en boetseert zo Enkidu. Hij wordt gewijd aan de god 
Ninurta, heer over de planten en de stenen. Enkindu is ruig over zijn hele 
lichaam, heeft lang haar en is gekleed in een dierenvacht. Hij voedt zich 
met kruiden en drinkt water samen met het wild.  

 
Een jager ziet hem bij de drinkplaats en verstijft van schrik. Op advies van 
zijn vader vertelt hij aan Gilgalmesj wat hij heeft gezien. Die geeft de jager 
opdracht om de haetare, die de Vrolijke heet, mee te nemen naar de 
drinkplaats, zij zal de wildeman verleiden. 
De jager en de haetare verschuilen zich bij de drinkplaats. Na enige tijd 
verschijnt Enkidu om te drinken. Als zij hem ziet komt zij uit de struiken te 
voorschijn, ontbloot haar borsten  en opent voor hem haar schoot. Als hij 
haar streelt legt zij haar kleed op de grond waarop hij gaat liggen, daarna 
leert zij hem de aard van de vrouwen kennen. Zes dagen en zeven 
nachten hebben zij gemeenschap met elkaar. 
Van schrik verlamd merkt Enkidu dat hij zwak is geworden en niet meer zo 
snel. Wel kan hij nu luisteren en heeft hij inzicht gekregen. De haetare 
heeft hem geleerd hoe hij onder de mensen kan leven; zo is zij van een 
ontuchtige een kameraad geworden. 
 
De Vrolijke haalt Enkidu over om zich als mens te kleden, om als mens te 
eten en te drinken; hij sluit vriendschap met de herders door wolven en 
leeuwen te doden. Intussen komt er een boodschapper die Enkidu 
uitnodigt om met hem naar het mannenhuis van de koning te gaan. 
Onderweg vertelt de man over de rijkdom en de kracht van Gilgalmesj en 
over het recht van de vorst op de eerste huwelijksnacht van zijn 
onderdanen. Als Enkidu dit laatste hoort wordt hij woedend, hij gaat de 
vorst uitdagen op de markt van Uruk.  
 
De hele stad ziet Enkidu binnenkomen en iedereen is blij, want “reeds is 
het bruidsbed voor een maagd gereedgemaakt zodat de tiran bij haar kan 
slapen en haar kan onteren.” 
De twee ontmoeten elkaar op het marktplein en Enkidu verhindert 
Gilgamesj om het huis van het meisje binnen te gaan. Er ontstaat een 
gevecht waarbij zij als wilde stieren te keer gaan. Als de vorst niet kan 
winnen verdwijnt zijn drift en Enkidu duwt hem van zich af en geeft de 
koning de eer die hem toekomt. Daarna kussen zij elkaar en sluiten 
vriendschap. 
                                                                
Het wulpse leven in Uruk en de orgieën ter ere van de godin Isjtar staan 
Enkidu na een tijdje tegen. ‘De gezellinnen hebben mij te vaak omhelsd; 
mijn armen zijn verzwakt, mijn kracht is uitgeput’. Daarom stelt Gilgamesj 
voor om samen de duivelse reus Chumbaba te doden en zo het kwaad in 
het land uit te delgen. Enkidu echter, die de geheimen van de wouden en 
de bergen kent, heeft bedenkingen. Maar Gilgamesj is overmoedig en 
mateloos ambitieus: ‘Als ik sneuvel in de strijd met Chumbaba, dan zal ik 
beroemd zijn.’, dan geeft zijn vriend toe. De smid smeedt de wapens: 

 

Assyrisch rolzegel(7e eeuw v.c.) met een voor-
stelling van het gevecht van Enkidu en 
Gilgamesj met de hemelstier 



strijdbijlen, zwaarden en de bogen. Zij gaan op weg en bereiken het 
Cederbos. Daar staan zij dan en staren naar het bos met zijn reusachtige 
ceders, ook zien zij de paden waar Chumbaba vaak wandelt.  
Enkidu stelt voor om eerst Chumbaba te doden want dan volgen zijn 
helpers vanzelf. Chumbaba is woedend op de indringers afgekomen, maar 
Sjamasj, de zonnegod, verblindt de reus door hem met acht winden in het 
gezicht te blazen waardoor hij is verlamd. Gilgamesj slaat de reus met z’n 
zwaard in de nek, en Enkidu slaat met z’n bijl het hoofd af. De helpers van 
Chumbaba zijn verbijsterd en verlamd van schrik, zij worden vervolgens 
gedood. 
Nu verspreidt zich een diepe rust en stilte over de Libanon en alle bergen. 
                                                                
Na het gevecht met Chumbaba en zijn dienaren wassen zij zich en trekken 
een feestgewaad aan, en zo trekken zij in volle pracht Uruk binnen. 
De heerlijke godin Isjtar ziet Gilgamesj en vraagt hem als haar gemaal. Zij 
biedt hem rijkdom aan en overvloedige vruchtbaarheid. Hij wijst echter 
haar aanzoek af want ‘Gij zijt als een oven die niet verwarmt als het 
vriest.’, ook verwijt hij haar dat zij al haar minnaars heeft veranderd in 
dieren. Isjtar is beledigd en doet beklag bij haar vader Anu, de god van de 
hemel.  Zij vraagt hem om haar de Stier des Hemels te geven, die zal 
wraak nemen op Gilgamesj. Anu aarzelt want als Taurus op aarde 
neerdaalt dan ontstaat er hongersnood en dan zullen er velen sterven. 
Isjtar weet Anu te overtuigen dat zij daarin heeft voorzien door grote 
voorraden aan te leggen. Dan komt de Stier van uit de hemel naar 
beneden en doodt honderden mannen. Daarna stort hij zich op Enkidu 
maar die pakt de stier bij de horens en de staart en houdt hem zo vast. 
Zijn vriend stoot z’n zwaard tussen de nek en de horens. Als de stier dood 
is halen de twee het hart eruit en offeren dit aan Sjamasj.  
Isjtar is woedend en verwenst de beide vrienden. Als Enkidu dit hoort 
scheurt hij een dij van de Hemelstier af en gooit die naar haar hoofd. Zij 
roept nu alle tempelmeisjes, deernen en haetaren bijeen om te rouwen om 
de stier. 
In Uruk beginnen de twee een triomftocht en worden toegejuicht door de 
hele stad, het volk zingt:                                     
                                               Gilgamesj is de schoonste onder de helden 
                                               Enkidu is de prachtigste onder de mannen. 
 
 
Nog diezelfde nacht droomt Enkidu over zijn einde. Hij leeft nog twaalf 
dagen; eenmaal in het huis van Irkala de koningin van de onderwereld 
aangekomen, houden zijn vader en moeder z’n hoofd vast en zijn vrouw 
buigt zich over hem heen. 
 

Geconfronteerd met de dood van zijn vriend wordt Gilgamesj angstig voor 
z’n eigen dood  Hij laat al zijn onderdanen treuren om de dood van zijn 
vriend. Zij laten hun haren hangen. Als grafgift krijgt Enkidu een tafel van 
cederhout mee waarop twee schalen, een van kornalijn en de andere van 
lazuur, gevuld met karnemelk en honing. Van doodsangst zwerft hij nu 
over de steppe op weg naar Uta-napisjtim, de enige mens die aan de dood 
is ontsnapt. 
 
Hij komt bij de tweelingbergen, door wiens kloof de zon in het westen 
onder de aarde verdwijnt en vandaar bij de bergen in het oosten weer 
opkomt. Als godenzoon krijgt hij van de wachters toestemming om de kloof 
te betreden. Nadat hij honderd mijlen heeft afgelegd in het duister, ziet hij 
een lichtplek verschijnen. Dan komt hij in de tuin van de goden. De bomen 
zijn van Lapis lazuli en Kornalijn, zij dragen de heerlijkste vruchten. 
 
Het hof van de goden is gelegen in het oosten, aan de oever van de grote 
oceaan. Hier woont de goddelijke schenkster Sidoeri, die de drank bereidt 
waardoor de goden onsterfelijk zijn, die maakt zij uit de bloesems van 
munt en de vruchten van bloedkoraal. 
Zij ziet Gilgamesj aankomen, hij is vermoeid en zijn gezicht is geteisterd 
door koude en hitte. Hij vertelt Sidoeri dat sinds Enkidu weg is, hij het 
leven niet meer kan vinden. Zij antwoordt hem ‘Gilgamesj, waar zwerf je 
toch heen? Het leven dat je zoekt zul je niet vinden. Toen de goden de 
mensen schiepen hebben zij voor hen de dood bepaald; het leven hielden 
zij voor zichzelf. Dus, eet smakelijk en veel! En vermaak je dag en nacht’.  
                                                             
Gilgamesj, echter vervolgt zijn tocht en ontmoet Ur-sjanabi, de veerman, 
die hem naar Uta-napisjtim kan brengen. De overtocht gaat zo 
voorspoedig dat zij in korte tijd het zwarte water bereiken. Daar maakt 
Gilgamesj van zijn kleren een zeil, waarmee de boot naar Uta-napisjtim 
vaart. 
Daar aangekomen vertelt hij hem over zijn smart, hij vraagt zich af of hij, 
net als Enkidu, sterfelijk is. De wijze ziet echter geen uitkomst uit de 
vergankelijkheid van het aardse en de onverbiddelijkheid van het lot. 
Tegen de macht van Mammetu, de Maakster van het lot is niets 
opgewassen. 
 
Uta-napisjtim vertelt Gilgamesj, hoe de god Ea hem ooit in de slaap heeft 
opgedragen om een schip te bouwen. Ea zei ‘Laat varen de weelde, zoek 
het leven; versmaad het bezit, houd jezelf in leven en breng alles wat leeft 
in dat schip!’ Toen het schip klaar was, regende het dagen lang. Ook 
kwam er een vloedgolf opzetten opgestuwd door een storm uit het zuiden. 
Het noodweer duurde zeven dagen en nachten. Als de goden zien dat hij 



de vloed heeft overleefd beslissen zij dat Hij en zijn Gade voortaan aan de 
goden gelijk zijn.          
 
Gilgamesj besluit om terug te gaan naar Uruk. De wijze geeft hem als 
geschenk het geheim van het kruid des levens mee. ‘Het is een plant 
waarvan de wortel vol doornen zit.. Maar als je die plant bemachtigt dan 
herkrijg je jouw jeugd’. Toen hij dit hoorde, bond hij twee zware stenen aan 
z’n voeten en sprong in het water. De stenen trekken hem de diepte in, en 
zowaar, hij ziet de plant en plukt hem, de stenen snijdt hij los van z’n 
voeten en hij schiet omhoog met de plant. 
Hij begint de terugtocht naar Uruk. Onderweg ziet hij een meertje met fris 
helder water, daar neemt hij een bad. Een slang ruikt het kruid, komt uit 
het water en rooft het. Terwijl zij terug kruipt, stroopt zij haar vel af, 
waardoor zij laat zien dat zij nu verjongd is. 
 
Ook heeft Uta-napisjtim, de wijze, tegen Gilgamesj gezegd: 
 

De grimmige dood is onverbiddelijk! 
Zouden wij alsmaar huizen bouwen? 

Zouden wij alsmaar contracten sluiten? 
Zouden wij als broeders de erfenis delen? 

Wordt er alsmaar haat gekoesterd tegen de vijand? 
Zal de rivier alsmaar libellen en vlinders 
brengen,die zich spiegelen in het water 

en de zon weerkaatsen. 
Nooit is er iets duurzaam! 

 
Hij die slaapt en de dode, hoe lijken zij op elkaar! 

De dood kan een mens niet meer zichtbaar maken. 
Zou de mens hem dan z’n meester zijn? 

Als zijn laatste uur heeft geslagen, 
dan komen de goden van de Onderwereld bijeen 

en Mammetu, de maakster van het lot 
werpt met hen de teerling! 

Zo beslissen zij over leven en dood! 
Maar de dag en het uur openbaren zij niet! 

 
Het epos eindigt met een lofzang op de stad Uruk. De mensen zijn 
sterfelijk, maar het werk van hun handen trotseert de tijd, tot in lengte van 
dagen.  
 
Ik heb de citaten genomen uit de directe vertaling van de kleitabletten door  

Dr. F.M.TH. De Liagre Böhl, Het Gilgamesj epos, Manteau Brussel & Den 
Haag,1978 
 
 

Van Antonius Abt tot Bonifatius – deel 2 
Door Piet Bovenga 
 
Samenvatting 
Dit is het tweede deel van een beschrijving van wat vooraf ging aan de 
komst van het christendom naar Nederland boven de grote rivieren. In het 
eerste deel ( zie Nieuwsbrief no.3 van december 2007) is gekeken naar 
het ontstaan en de expansie van het Ierse christendom in de vroege 
Middeleeuwen. in dit tweede deel komt de ontwikkeling van  het 
christendom in het Romeinse Rijk, het Frankische Rijk en in Engeland aan 
de orde. In het derde deel zien we hoe het met het missiewerk in 
Nederland is gegaan. De hele reeks is eerder onderwerp geweest van een 
lezing van Piet Bovenga. 
 
Het christendom in het Romeinse rijk 
De vroegchristelijke kerk, oorspronkelijk als Jezusbeweging voortgekomen 
uit de Joodse gemeente, kende geen kerkelijke hiërarchie waarin 
verschillen in geloofsopvattingen in de afzonderlijke gemeenten 
gemeenschappelijk te bespreken waren. Van meet af aan ontstonden 
verschillen in opvattingen. Veel ophef is ontstaan over de stelling dat 
Jezus niet als Gods zoon op aarde is geweest, maar dat Jezus een 
menselijk schepsel Gods was. Deze stelling werd verkondigd door 
bisschop Arius van Alexandrië († 336). Deze opvatting staat bekend als 
arianisme en kreeg vele aanhangers binnen het Romeinse Rijk en onder 
een aantal Germaanse stammen buiten het Romeinse rijk.  
In 325 riep keizer Constantijn een concilie bijeen in Nicea. Zijn oogmerk 
was behoud van de eenheid in het Romeinse Rijk die bedreigd werd door 
spanning tussen aanhangers en tegenstanders van het arianisme. Tijdens 
dit concilie werd dit probleem opgelost met het opstellen van de nu nog 
bestaande geloofsbelijdenis waarin de drie-eenheid van Vader, Zoon en 
Heilige Geest wordt benadrukt en daarmee het god zijn van Jezus. 
Constantijn zou aanhanger zijn van het arianisme, maar heeft omwille van 
de eenheid in zijn rijk ingestemd met de geloofsbelijdenis. Door dit concilie 
ontstond een nauw samengaan van de kerk en het Romeinse rijk met als 
uitvloeisel dat de grenzen van de bisdommen samenvielen met de 
bestuurlijke grenzen van de Romeinse provincies. De bestuurlijke centra 
van de Romeinse provincies werden tevens steden met een 
bisschopszetel. In 380 riep keizer Theodosius I het Roomse christendom 



uit tot staatsgodsdienst. Daarmee werd de verspreiding van het 
christendom in het gehele Romeinse Rijk versterkt. 
Al vanaf de 3e eeuw deden Germaanse stammen benoorden de Rijn en 
Donau incidenteel invallen in het West Romeinse Rijk. Naarmate het West 
Romeinse Rijk verzwakte namen de invallen toe. In 410 werd Rome door 
de West Goten verwoest. Een tweede verwoesting van Rome vond plaats 
in 455 door de Vandalen. Dit betekende het feitelijke einde van het West -
Romeinse Rijk. Wel bleef tot 476 in naam het keizerrijk bestaan door de 
titulaire benoeming van keizers door de nieuwe Germaanse 
machthebbers. 
Onder druk van de oprukkende Hunnen onder leiding van Attila leidde de 
daardoor ontstane onrust tot de massale volksverhuizing binnen West–
Europa. Voormalig Romeins gebied in Duitsland, Frankrijk, Benelux en 
Engeland werd veroverd door Germaanse stammen. 
 
Het christendom in het Frankische rijk 
Het Romeinse westen was gebouwd op 3 fundamenten: 
a Het rijk 
b De Latijnse cultuur als drager van de klassieke traditie 
c De kerk onder bisschoppelijk gezag 
Met de val van het West Romeinse rijk verdween het Romeinse rijksgezag 
en werd de Latijnse cultuur gemengd met de Germaanse. De kerk 
(fundament c) hield stand waarbij de bisschoppen, opgevoed in kloosters, 
de leidende kaste bleven. Niet alleen kerkelijk maar ook als hoeders van 
de klassieke traditie (kloosterscholen). 
Nadat het Romeinse gezag was overgenomen door Germaanse koningen 
vertegenwoordigden graven in de bisschopssteden de koning. Graven 
waren afkomstig uit de geromaniseerde adel dan wel getrouwen van de 
Germaanse koning. In de randgebieden had een hertog (dux) het gezag 
over meerdere graven. Graven vervulden de volgende functies: 

• Beheer van de koninklijke domeinen. 

• Voorzitter van bestuurlijke en rechtsprekende vergaderingen. 

• Belasting inning (ondermeer via tolheffing) waaruit zij zelf inkomen 
verkregen. 
Graven deelden de macht met de bisschoppen. In Gallië waren de 
bisschoppen afkomstig uit vooraanstaande geromaniseerde families. 
Bisschoppen organiseerden het openbare leven en voerden het beheer 
over de schriftelijke administratie (in het Latijn). Zij waren de sleutelfiguren 
binnen de Roomse kerkorganisatie. 
In 481 volgde Clodevech, beter bekend onder de naam Clovis, zijn vader 
Childerik op als koning van de Franken. Childerik was de zoon van 
Merovech waarnaar de Merovingische dynastie is genoemd. Clovis was 
getrouwd met Clothilde een Bourgondische prinses die tot het Roomse 

christendom was overgegaan. In 497 bekeerde Clovis zich eveneens tot 
het Roomse christendom. Dit is opmerkelijk omdat tot dan Germaanse 
koningen, voor zover zij zich tot het christendom lieten bekeren, kozen 
voor het arianisme. Voor de bekering van Clovis worden een paar 
verklaringen gegeven. Allereerst een romantische waarin Clovis tijdens 
een slag tegen de oprukkende Alemannen op verlies kwam te staan. In 
wanhoop volgde hij het advies van Clothilde door Gods hulp in te roepen 
met de toezegging dat hij zich zou laten dopen indien de slag gewonnen 
werd. De kansen keerden en Clovis won. Daarop trok hij met enige 
duizenden krijgers naar Reims om zich door bisschop Remigius te laten 
dopen. Een meer strategische verklaring is dat Clovis het advies volgde 
van bisschop Remigius om door de doop tot het orthodoxe christendom de 
steun te krijgen van de Roomse kerk en daarmee gezag te verwerven 
onder de Gallo-Romeinse bevolking in het Frankische rijk. Vanaf de doop 
van Clovis is onder de Merovingische vorsten en later onder de Karolingen 
een nauwe verwantschap gebleven tussen het rijk en de kerk met het 
karakter van een bondgenootschap.  
De 4e en 5e eeuw Angelen, Saksen, Juten (en Friezen) naar Brittanië  
Bij de terugtocht van het Romeinse gezag in Groot Britannië hernieuwden 
Picten en Scoten vanuit het noorden hun aanvallen. De Britten hadden de 
Romeinse grensverdediging (Hadrianuswall) verwaarloosd en werden in 
het nauw gedreven. Daarop riep de Britse koning Vortigern de hulp in van 
de Angelen en de Saksen. Deze kwamen onder leiding van Hengist en 
Horsa met drie schepen naar Engeland en dreven de invallers terug. Zij 
berichtten echter hun stamgenoten op het vasteland dat de Engelse grond 
vruchtbaar was en de Britten lafaards. Daarop staken in de 5e eeuw 
Angelen, Saksen, Juten (en Friezen) in groten getale de Noordzee over 
naar Engeland en drongen de Britten terug tot Schotland, Wales en 
Cornwall. In het veroverde gebied ontstonden 7 koninkrijken die 
gezamenlijk de heptarchie vormden. Door de heptarchie werd later de 
verbreiding van het Roomse christendom bevorderd. Onder druk van de 
Angelen en Saksen staken Britten van Cornwall  over naar Armorica (nu 
Bretagne geheten). 
  
Het christendom in Engeland  
In 597 kreeg abt Augustinus van paus Gregorius I “De Grote” de opdracht 
Engeland te kerstenen in Roomse zin. Hij verrichtte zijn werk vanuit 
Canterbury in noordelijke richting. Het Keltische en Roomse christendom 
ontmoetten elkaar in Northumbrië een van de toenmalige zeven 
koninkrijken binnen de heptarchie. Het verschil in geloofsrichting kwam 
ondermeer tot uiting in het feit dat de koning en de koningin van 
Northumbrië op verschillende dagen naar de kerk gingen om Pasen te 
vieren. 



In 664 riep koning Oswiu een concilie in Whitby bijeen om de geschillen 
tussen Ierse en Roomse christenen uit de weg te ruimen. Het belangrijkste 
geschilpunt was de wijze waarop de Paasdatum werd berekend. 
Daarnaast was er onenigheid over tonsuur en dooprituelen. 
Namens de Keltische kerk sprak Colmán, de abt van Lindisfarne, Hij 
betoogde dat het Ierse christendom al een zeer lange historie kende en 
door zijn voorvaderen van geslacht op geslacht werd aangehangen. 
Wilfried, leermeester van Willibrord, sprak namens de Roomse kerk. Hij 
was geboren omstreeks 635, groeide op in het klooster Lindisfarne en ging 
daarna studeren in Cambridge. In 653 reisde hij voor de eerste keer naar 
Rome. Dit illustreert dat toen al sprake was van een goede band tussen 
Rome en de Angelsaksische kerk. Na zeven jaar keerde hij terug naar 
Engeland en werd benoemd tot abt van het klooster Ripon in Northumbrië. 
Hij voerde daar de regel van Benedictus in. Als abt van Ripon nam hij deel 
aan het concilie in Whitby. Wilfried werd in 666 door de koning van 
Northumbrië aangesteld als bisschop van York.  
Rome won met als argument dat de meerderheid van de christenen in de 
wereld de Roomse richting volgde. Bovendien is Rome de zetel van Petrus 
de plaatsvervanger van Christus op aarde. Hij benadrukte dat de Kerk van 
Rome de steun had van Sint-Pieter die de sleutels van de hemelpoort had. 
De Ieren konden daar geen soortgelijke beschermer tegenover stellen 
waarop koning Oswiu besloot voortaan de Roomse richting te volgen 
opdat hij later tot de hemel zou worden toegelaten.  
Het dispuut in Northumbrië straalde uit naar Ierland waar de Keltische kerk 
haar eigen weg was gegaan. Dit zeer tegen de zin van Rome. Als 
onderdeel van de machtstrijd in Northumbrië tussen de Keltische kerk en 
de Roomse kerk hebben bisschoppen opdracht gegeven om in het 
klooster van Armagh (Ierland) de geschiedenis zodanig te schrijven dat 
aan de Uí Néill , een invloedrijk Iers koningsgeslacht, keizerlijke 
waardigheid werd toegekend. Patrick werd daarin een vooraanstaande 
positie toegedicht. En was Columba, die de Pictische koningen wist te 
bekeren. niet een eerbiedwaardig lid van de Uí Neill familie? ( Zie ook 
Nieuwsbrief no.3, dec. 2007.)  Aldus is de ontstaansgeschiedenis van het 
christendom in Ierland “gereconstrueerd” en daarin Patrick als de brenger 
van het evangelie naar Ierland voorgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een glimp van een Maglemosevisser: een zeldzame 
visspeer 

Jacques Rommens 
 
In het Nederlandse oostelijk rivierengebied werd in november 1996 een 
bijna gave visspeer van circa tienduizend jaar oud gevonden. Vindplaats 
was een zandwinnings put; het Uivermeertje 2, ten zuiden van Deest 
(gemeente Druten).  
De oplettende toevallige vinder was de heer Willy Arts. Hij gaf zijn vondst 
voor determinatie kort daarna door aan de Drutense fossielenverzamelaar 
Berry Visschers. Uitgebreid onderzoek wees uit, dat dit oeroude vistuig 
een typerend spoor van een hier heel schaars voorkomende 
prehistorische cultuur was. Een cultuur waarvan de bewoners vooral langs 
grote rivieren leefden. Een witte raaf onder de vroegste culturen in de 
Lage Landen. Archeologen noemen deze identiteit: de Maglemose cultuur. 
Het is de eerste middensteentijd cultuur in noordelijk Europa. 
  
De ouderdom van de Deester vondst is door wetenschappers bepaald op 
circa achtduizend jaar voor Chr. en dus van jongere datum dan de drie 
jagersculturen (respect. Hamburger- Tjonger- en Ahrensburgercultuur). 
Daarvan zijn in Nederland tal van bewoningssporen aangetroffen. Op te 
merken is dat zowel de Hamburger- als de Ahrensburgerjagers, in een iets 
warmer wordend klimaat na de 4de IJstijd, uitsluitend de rendierkudden op 
hun jaarlijkse trek volgden. Daarvan waren ze economisch vrijwel geheel 
afhankelijk. In de opeenvolging van de seizoenen volgden de Maglemose 
mensen de riviervissen. Te denken valt aan de vangst op steuren en 
zalmen. Opmerkelijk zo vroeg in de tijd deze noodzakelijke specialisatie! 
De door hun voorouders ontwikkelde techniek had hen daarvoor 
voldoende uitgerust. Er zijn slechts vingerwijzigingen te geven, hoewel uit 
de dageraad van dit gebied, in ieder geval geen loos vissertje naar voren 
komt, maar eerder een visser die een kanjer en een heel behendige 
natuurkenner is. Dat blijkt uit de hoge graad van technologie van de 
gevonden harpoen. Dit verbazingwekkend kundig gebruikt werktuig 
verdient m.i. blijvende aandacht, op wat voor manier dan ook in onze 
regio. Omdat het een  typerend, maar heel zeldzaam werktuig uit de 
vroege middensteentijd is van de vroege middensteentijd mens, waar de 
meeste museumbezoekers en zij niet alleen, helaas weinig kennis van 
hebben. Het object is goed te vergelijken met soortgelijke vondsten in 
Noord - Europa. Dat maakt de betekenis van de Deester harpoen alleen 
maar groter.  
 

 

Romeinse munt met beeltenis van keizer 
Contanstijn de Grote. 



De betekenis van deze vondst heeft echter ook twee duidelijke 
waardebeperkingen:  
1. De hertshoornen harpoen is niet ‘in situ’ gevonden. De exacte laag 
waarin het voorwerp is gedeponeerd is onbekend.  
2. De visspeer is, door het fluviatiele karakter van de sedimenten, 
ongetwijfeld afkomstig van een stroomopwaarts liggend  gebied. Het 
sterker wordend verval van de rivieren na de laatste IJstijd was hier de 
oorzaak van. 
 
Momenteel is dit voorwerp te bekijken in een vitrine van het 
Streekhistorisch Museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen. 
Vindplaats en presentatie dicht bij elkaar: Deest en Beneden-Leeuwen, 
beide dorpen gelegen in het Land van Maas en Waal. En dat is een 
buitenkans, alhoewel het landschap, het klimaat en de kracht van het 
Waalwater toen en nu niet te vergelijken zijn. Museum Kasteel Wijchen 
(MKW) heeft het object enige jaren geleden ook korte tijd kunnen 
exposeren. 
Laat ik voor de aardigheid eens verder ingaan op deze harpoen. In deze 
bijdrage gaat het erom een kenmerkend werktuig van de vroege 
middensteentijd mens in het Nederlandse oostelijk rivierengebied wat 
anders in beeld te brengen. 
De archeologische basisgegevens voor dit artikel werden door twee 
auteurs reeds geleverd. Zij hebben deze vondst analyserend en 
concluderend op deskundige wijze onderzocht. 
 
In mijn verhaal ligt het accent meer op de leefwijze van de 
vroegmesolithische visser, die temidden van grote rivieren in de delta’s 
moest zien te overleven. Waarschijnlijk trokken enkele vissersfamilies 
globaal gezien vanuit het huidige Denemarken naar deze regio’s. En later 
naar de boorden van enkele onstuimig stromende rivieren. De Waal was 
er in ieder geval een van. De rivierduingordel van Horssen via Wijchen tot 
Heumen, met zijn diverse duinen waarop vele Wijchenaren nu hun woning 
hebben, bestond toen nog niet. Om als familie van vissers of jagers te 
kunnen overleven moesten ze de natuur wel op hun duimpje kennen. 
Het is bijzonder dat onze visser kenmerkende vaardigheden beheerste 
doordat zijn verre voorouders, in het toen waterrijke Denemarken, deze 
ooit aan hun kinderen hadden doorgegeven. Vissers zwermden vanuit dit 
kerngebied uit naar soortgelijke gebieden elders. Voor zover onze huidige 
kennis reikt, verspreidden ze zich in onze contreien maar weinig. 
De vindplaats van de bewuste harpoen ( ’hun pijl en boog’ ) in  het 
oostelijk rivierengebied, is nu ons leefgebied; tienduizenden hebben hier 
nu hun bestaan. Dat is iets om even bij stil te staan voor deze terugblik! 
Omdat de heer Arts bijzonder oplettend was en een groter belang 

vermoedde, kwam de vondst onverwachts aan het licht en bleek zelfs van 
grote betekenis te zijn. Nu eerst een korte schets van de tijdsperiode 
waaruit de harpoen afkomstig is.  
 
Het Mesolithicum (9.000 – 4.500 v. Chr.) 
Tijdens het Mesolithicum of de middensteentijd voltrok zich de definitieve 
klimaatverbetering na de laatste ijstijd. Het gevolg was een verschuiving 
van de ijskap in noordelijke richting met de erbij behorende flora en fauna. 
De toendra veranderde in een berken/dennenbos. Deze bijkomende 
verandering hing samen met het afsmelten van het landijs. Dit 
veroorzaakte een stijging van het zeeniveau, waardoor het 
Noordzeebekken volstroomde. Rond 7.000 v. Chr.  bereikte de Noordzee 
in het noorden en oosten de lijn van het huidige kustgebied. 8.000 v. Chr. 
liep de Nederlandse kustlijn nog een vijftigtal kilometers westwaarts. Tot 
die fase wil ik me beperken omdat uit die periode de toevalsvondst bij 
Deest dateert.  
 
Klimaat 
De betreffende periode is de overgang van het Preboreaal, een korte 
koude periode, naar het warmere Boreaal. De gemiddelde julitemperatuur 
bedroeg in het Boreaal circa 12 graden Celsius. Met wintertemperaturen 
die te vergelijken zijn met die van het  huidige noorden van Rusland. Dreef 
deze periode, een relatief heel koude tijd met dus geringe flora en fauna, 
een aanzienlijk aantal mensen naar het zuiden of gaat het over heel kleine 
groepjes? Een onaanzienlijk voorwerp, dat allerlei vragen in mij oproept. 
Waarom zijn deze vissers niet in Denemarken gebleven? Raakten de 
Deense moerassen bijna ‘leeg’ door overbevissing? Speelde het 
veranderend klimaat mee? Kortom: wat zijn de oorzaken dat genoemde 
vissers andere visgronden gingen opzoeken?  
 
Toch ondersteunen archeologische vondsten tot nu toe duidelijk een 
culturele samenhang, zoals de vele Maglemose vondsten in de venen van 
Denemarken en soortgelijke kleinere vissperen op de Maasvlakte in 
Europoort, Bruine Bank en Doggersbank en in sleepnetten van huidige 
vissers op de Noordzee dat bewijzen. Maar nog meer is de vondst van de 
Deester visspeer een duidelijke verwijzing en ook nog opmerkelijk ver in 
het binnenland van Nederland aangetroffen. Ze verwijst naar een vrij 
externe verspreiding van de Maglemosecultuur, die mogelijk vanuit het 
Duitse rivierengebied is uitgewaaierd. Alleen het tot op heden  gesloten 
bodemarchief kan de bewijzen leveren. 
De drijfveren waardoor de vissers naar een hen onbekend gebied 
getrokken zijn, zullen wel vooral van economische aard zijn geweest. De 
vissers hadden al eeuwenlang met succes gejaagd dankzij een verfijnde 



techniek om vissperen te vervaardigen en te hanteren. Ze namen de vele 
risico’s o.a. grotere kwetsbaarheid voor ziekten, onbekendheid met de 
rivieren ( waaronder de Waal ) blijkbaar op de koop toe, toen zij hun 
vertrouwde omgeving verlieten. 
De cruciale vraag blijft: wat waren voornamelijk de oorzaken van deze 
migratie? 
 
Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon. Twee recente voorbeelden. De in 
1942 drooggelegde Noordoostpolder trok na dat jaar, boerenzonen en 
landarbeiders aan. Vooral afkomstig van kleigronden. Deze polder bestaat 
immers voor het grootste deel uit kleigrond. En dat werkte als een 
magneet. De eerste bewoners wisten immers van kinds af aan, wat  
vruchtbare en taaie klei was en hoe ermee te werken. Een ander 
voorbeeld; aan het begin van de vorige eeuw bij de ontginning van de Peel 
streken enige duizenden ervaren turfstekers uit Drenthe in Oost - Brabant 
neer. Zij waren het die bij uitstek alle bewerkingen van het veen kenden. 
Zij konden turf maken. En ze bouwden beslist een nieuwe ‘wereld’ op. Het 
zijn voorbeelden van pioniers gedreven door sociaal-economische 
omstandigheden, die het aandurfden zich te vestigen in een voor hen 
maagdelijk gebied.  
Al eerder vermeldde ik dat de Deense vissers in Noord-Europa een 
harpoentechnologie ontwikkeld en doorgegeven hadden. En wel in die 
mate dat dit een basis werd voor een eeuwenlange continuïteit. Het waren 
moeras - mensen: Maglemose betekent moeras. In dat watermilieu 
jaagden ze aanvankelijk op roofvissen zoals de snoek. Maar een snoek 
staat aan het eind van een voedselketen. Door overbevissing kan aan 
deze wijze van vissen een einde gekomen zijn. Ze gingen over op een iets 
andere variant van vissen; het jagen op trekvissen. 
  
Beschrijving van de harpoen: 
De  bruine Deester harpoen of visspeer (gemaakt  uit het gewei van een 
vrouwelijk hert) heeft een lengte van 225 mm; een  breedte van 22 mm en 
een dikte van 10-11 mm. Er zijn 4 naar achteren gerichte weerhaken. Ooit 
waren dat er 5, maar 1 ervan is afgebroken. Een naar voren gerichte 
weerhaak is voorzien van een inkeping voor binddraad. In de voorste 
weerhaak bevindt zich een sleufje. Het  haakje aan de onderzijde is voor 
de bevestiging  van  een riempje met een lange lijn. De spitse onderkant 
ging in een schacht van een gewei van een rendier dat in een stok werd  
gestoken. Had de visser raak geworpen en trof zijn harpoen een levende 
buit, dan raakte de harpoen los uit de schacht maar bleef aan het riempje 
hangen. Vooral bij een sterke vis bewees de lange lijn zijn nut. 
Prof. L. Verhart uit Leiden classificeerde de mesolithische spitsen van 
Europoort. “ Het exemplaar uit Deest behoort in zijn classificatie tot de 

grote, van weerhaken voorziene spitsen; type 3. De verbindingsweerhaak 
maakt het mogelijk van een harpoen te spreken; type 4, oftewel in 
Noordwest-Europese context; groep 03.02” . 
Het verspreidingsgebied van dit werktuig wordt vooral gevonden in de 
landen rond de Oostzee en het zuidelijk deel van de Noordzee. In 
Nederland komen ze, op een enkele verspreide vondst na, alleen op de 
Maasvlakte in Europoort voor. In Nederland zijn ze dus zeer zeldzaam, in 
tegenstelling tot het kerngebied Denemarken. Waar ze bekend zijn uit de 
bovengenoemde Maglemose-cultuur. 
Dergelijke grote, van weerhaken voorziene spitsen horen thuis in het vroeg 
Mesolithicum, dus na de laatste ijstijd, ongeveer 8.000 v.Chr. Dat is niet 
mis. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een zeldzame vondst als dit 
aandacht heeft gekregen in de pers. Later heeft de heer W. Tuijn in het 
tijdschrift  voor de Nederlandse archeologie  Westerheem  (jaargang:  47 
nr. 5 ; october 1998) er een verhelderend artikel over gepubliceerd. De 
universiteit van Leiden verrichtte wetenschappelijk voorwerk en 
onderzoek. Het is voor het eerst dat zo’n lang jachtwapen uit die tijd in 
Nederland is opgedoken. Van de Maasvlakte zijn wel kleinere vishaken 
van acht tot tien centimeter bekend. Betreffende het zandwinningsgebied, 
de vindplaats, kwam het voorwerp hier van een diepte van  zo’n  tien 
meter aan de oppervlakte. Maar de precieze vindplaats in het Uivermeertje 
2 blijft helaas onbekend. Werktuigen van de Maglemosien zijn uit 
Denemarken heel zelden ook in Nederland aangetroffen. Dat wijst slechts 
op  een lichte verspreiding. In bepaalde Deense venen zijn uit die tijd soms 
rijke, vaak bewerkte vondsten gedaan van sieraden of werktuigen van 
barnsteen of hertshoorn. Op te merken valt dat barnsteen vaak een 
religieuze lading had. 
Een soortgelijke maar beslist rijkere harpoen van dezelfde  cultuur is in het 
Nationalmuseet (museum)  te Kopenhagen (Denemarken) te zien: Inv.nr. 
NMI: A 49857.  Vindplaats: Skellinsted Bro (Denemarken). De grondstof  
is: been en vuursteen. De lengte is 330 mm. Het is een versierde harpoen 
uit metatarsaal been van een eland, waar 10 vuursteenklingetjes als 
weerhaken zijn ingezet (een ervan ontbreekt).  Deze Deense harpoen is 
aan beide kanten versierd met geometrische motieven, die gegroepeerd in 
symmetrische rijen bij elkaar staan. Brinch Peterson E., 1980 en Voss O., 
1961. 
 
Ik stel me zo’n visserskampje voor. Man, vrouw en kinderen, terdege 
beschermd tegen de ijzige kou, droegen warme onder- en bovenkleding. 
Een visotterhuid als onder- en een gemzenleren omslag als bovenkleed, 
een bontmuts en een dikke warme pels eroverheen. De kledingstukken 
waren, neem ik aan, steeds door vrouwen gemaakt. Benen naalden en 
gedroogde dunne pezen getuigen van dit naaigerei. Nabij een met huiden 



afgebakend hoekje, was een zo warm mogelijke slaapplaats ingericht - 
hun thuis - om bij nacht en ontij beschutting te vinden. Met veel 
zwanendons op dennennaalden en daaroverheen veel vogelveren als  
slaapplek. Licht en gemakkelijk verplaatsbaar. Zowel man als vrouw 
droegen een amulet om bescherming tijdens het leven van een hogere 
macht te krijgen. Dierenvet was elke dag nodig. Het diende als voedsel, 
brandstof en om de huid mee in te smeren. Vuur was kostbaar, 24 uur 
lang. Droog en zorgvuldig werd het bewaard in een klein kokertje. Iedere 
visser droeg dit attribuut bij zich. Een vuurstenen mes en een talisman 
vulden de inhoud van het kokertje aan. In noodgevallen maakte de visser 
zelf weer vuur. Een hele heisa, maar een kunststukje. Een vrouw 
beschikte toen al over een hertshoornen kam. Kinderen dienden vooral als 
zekerheid voor het voortbestaan van de familie. 
Dat de visharpoen is gemaakt van been van een hert, zegt iets over een 
iets warmer wordende omgeving. Rendieren (dus geen herten) komen 
immers in een veel kouder, noordelijker milieu voor. Om de harpoen te 
maken zijn vuurstenen schrapers en benen beitels nodig. De vrij lange lijn 
van de bewuste harpoen zal gemaakt zijn van een sterke pees of darm 
van  een dier. Van een sterk dier, met lange pezen.  
   
Leden van de Maglemose cultuur bereikten vanuit Denemarken 
Nederland. Was dat over de Noordzee, over het vaste land? Bij het dorp 
Pesse, in het veen, werd enige decennia geleden een boomstamkano uit 
6.500 v. Chr gevonden, vervaardigd  van dennenhout. Een verwijzing naar  
Maglemose mensen? Het zijn allemaal nog onbeantwoorde vragen. 
Bij mij is de fascinatie voor dit Deester visserswerktuig door de jaren heen 
steeds gegroeid.    
 
Het  is intrigerend wat de samenhang van zo’n vishaak in combinatie met 
andere vondsten, w.o. botjes, is geweest. De visser leefde, afhankelijk van 
de rivierwaterstanden, binnen het bereik van vers voedsel en drinkwater. 
De sterk wisselende samenstelling van de kleine populatie door ziekte, 
ongeval, geboorte en dood maakte het bestaan tot een gedwongen 
avontuur, in een voortdurende strijd om het bestaan.   
In een verlaten gebied, een subarctische parktoendra, koos de visser een 
zo gunstig mogelijke vaste stek uit. Vooral op veilige plekken, als de 
krachtige rivier op een smal gedeelte, minder meanderend door het 
landschap bulderde. Daar kwam soms een  concentratie vis voorbij. 
Geregeld werd, in de bevroren rivier, een wak gehakt en open gehouden. 
Daar kwamen vissen op af. En werden al of niet gevangen. Daarna soms 
gerookt voor voedselarme tijden. Als een grote steur voluit geraakt werd, 
waren er minstens twee vissers met een slee voor nodig, om de buit 
binnen te halen uit de krachtige stroom. Zo zwaar was die urenlange klus. 

Met alle risico’s van dien. Als de steur eenmaal naar lucht happend op het 
droge lag, was dat het moment voor de vissers om te juichen. Dan waren 
het de vrouwen, die de soms meterslange steur konden gaan 
schoonmaken en fileren. Zij hebben immers een fijnere motoriek dan 
mannen. De vissers konden praktisch alles van hun buit gebruiken. Het 
restafval diende mogelijk als lokaas om pelsdieren te vangen. Meestal was 
de omgeving van de rivier een witte koude woestijn.   
 
In dit artikel gaf ik een impressionistisch verhaal. Een schets hoe die visser 
10.000 jaar  geleden leefde, aan de boorden van een woest stromende 
rivier als de Waal. Deze waterader was in die klimaatsperiode praktisch de 
enige bron van voedsel voor mens en dier. Het land, ons land was toen 
even weer: woest, koud en ledig.  
Wie weet ontdekt men nog eens in het midden Nederlands rivierengebied 
een visserskampje van de Maglemose cultuur! Dat zou iets heel bijzonders 
zijn!  
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Wintertijd in de ‘Tuun’ 
Fred van Heuven 
 
Houdt werkgroep De Tuun tijdens de winterperiode een winterslaap? Deze 
vraag kan kort worden beantwoord: neen!! Zodra het normale werk in de 
tuun stopt, zo ongeveer begin c.q. half november, gaan onze gedachten al 
weer uit naar het nieuwe seizoen. De wintermaanden worden ingevuld met 
de volgende activiteiten: 
 
Voor binnen: Zaden verpakken. 
Onder het genot van koffie worden de geoogste zaden geschoond en in 
zakjes gedaan. Vervolgens voorzien van een etiket waarop de inhoud en 
zaaiwijze wordt vermeld. Deze zakjes met zaden worden in het 
museumwinkeltje en op open dagen in de ‘Tuun’ verkocht. De geoogste 
granen liggen dan allang in de door ons ontworpen (muisvrije) droogkast. 
Deze granen worden uitsluitend gebruikt als eigen zaaigoed voor het 
nieuwe tuunjaar. Uiteraard houden wij altijd wat in reserve voor als het jaar 
daarop de graanoogst geheel zou mislukken. 
Teeltplan. 
Er wordt een nieuw teeltplan voor het komende tuunseizoen gemaakt en 
besproken. Dan komt ook de bemesting aan de orde. Hierbij is het 
belangrijk de juiste mest of juist helemaal geen mest in een bepaald 
tuunvak op te brengen. Ieder jaar bemesten is ook niet altijd 
nodig.Bepaalde delen van de tuunvakken, Vroege IJzertijd, Romeinse tijd 
en Vroege Middeleeuwen worden wel bemest, maar laten wij een jaar lang 
braak liggen om uitputting van de grond te voorkomen.  
Studiedag. 
Over een bepaald onderwerp wordt in eigen beheer een studiedag 
georganiseerd. Te denken valt aan een onderwerp als geneeskrachtige 
kruiden of textiel. Deze dag wordt door een of twee leden van de 
werkgroep voorbereid. Daarbij kan voor ondersteuning altijd een beroep 
gedaan worden op  Fiona Zachariasse (hoofd collecties van het museum). 
Evaluatie voorbije tuunseizoen. 
Wij evalueren het achter ons liggende tuunjaar. De uitkomsten daarvan 
worden meegenomen in de plannen voor het nieuwe tuunseizoen. Bijv.; 
hoe verliep de groeiwijze van bepaalde planten of hoe hebben de 
tekstbordjes gefunctioneerd? Was er teveel of misschien te weinig 
informatie. Versleten of kapotte tekstbordjes worden vervangen. Al deze 
binnenactiviteiten worden begeleid met koffie en koek. Ook worden ze 
vaak verbaal ondersteund door leerlingen van groep zes, zeven en/of acht 
van een plaatselijke basisschool die in het museum rondlopen op een 
donderdagmorgen voor een museumles. 
  

Voor buiten:Opruimen blad. 
De grote eik vlak naast onze museumtuun heeft in het najaar al haar 
bladeren afgeworpen. Een deken van eikenbladeren bedekt een groot deel 
van de vakken. Dit laten wij de hele winterperiode liggen. Het functioneert 
als een soort van natuurlijke isolatie voor de onderliggende planten die zo 
behoed worden voor bevriezing. Insecten en ander gedierte vinden onder 
dit bladerendek beschutting.  
Hoewel het de afgelopen tien jaar niet of nauwelijks heeft gevroren, 
houden wij dit natuurlijke proces in ere. Heel vroeg in het voorjaar worden 
deze vakken bladvrij gemaakt omdat deze bladeren ongeschikt zijn voor 
bemesting. 
Spitten. 
Als de temperatuur en de vochtigheid het toelaten, spitten wij de 
afgestorven groenbemester onder. Deze groenbemester is direct na de 
oogst ingezaaid. Deze verhoogt het stikstofgehalte in de grond waar straks 
weer de nieuwe granen worden gezaaid. 
Snoeien 
Snoeien doet bloeien. 
Wij snoeien de fruitbomen, de rozenstruik en zetten de composthoop om. 
Verder herstellen wij de schade van het vandalisme waar ook onze ‘Tuun’ 
onder te lijden heeft. 
Controle tuinmeubilair.  
Er worden eventueel nieuwe paaltjes geslagen ter vervanging. De 
afrasteringen, ondersteunend houtwerk en het hang- en sluitwerk van 
hekken en tuinhuisje worden niet alleen in de winterperiode maar eigenlijk 
het hele jaar door gecontroleerd en zonodig gerepareerd Hoewel de 
activiteiten in de winter op een lager pitje  staan, is er toch voor de 
Tuungroep altijd wel wat te doen en is er absoluut geen sprake van een 
winterslaap. 
 

Sprokkels : 
Jacques Rommens, Nelly Goebertus  
 
Bijlen gered van vergruizer 
De Nederlandse amateur archeoloog Jan Meulmeester, heeft in Vlissingen 
op een afvalhoop van baggerzand, dat uit het Britse gedeelte van de 
Noordzee op 13 kilometer uit de kust is opgezogen 28 vuistbijlen 
gevonden, die waarschijnlijk 100- tot 150.000 jaar geleden zijn gebruikt 
door Neanderthalers toen de Noordzee nog droog lag. De vondst is 
belangrijk en in Groot-Brittannië groot nieuws omdat archeologen ervan 
uitgingen dat Engeland toen onbewoond was. De bijlen vormen ook het 
bewijs dat er mensen woonden waar nu de Noordzee is. Als Jan 



Meulmeester niet was gaan zoeken, dan waren de bijlen waarschijnlijk in 
de vergruizer beland 
Bron: De Gelderlander, 12 maart 2008  
 
Maria Sibylla Merian 
Wie wil genieten van uiterst verfijnde tekeningen en aquarellen van 
vlinders, rupsen en bloemen moet eens een kijkje gaan nemen in het 
Rembrandthuis in Amsterdam. Tot 19 mei is daar het werk te zien van 
deze 17de - eeuwse kunstenares. Als dochter van een bekende graficus uit 
het zuiden van Duitsland, was zij in de gelegenheid om als meisje het vak 
te leren. Haar liefde voor de natuur en in het bijzonder de insecten 
ontwikkelde zich al vroeg. Later vestigde zij zich in Nederland en begon 
samen met haar dochters een eigen bedrijf in Amsterdam, maar ze bleef 
steeds haar grafische- en tekenvaardigheden onderhouden. Een 
hoogtepunt in haar oeuvre zijn tekeningen die zij maakte in Suriname, 
waar zij op wetenschappelijke wijze studie maakte van de inheemse 
insectenwereld en deze op papier weergaf.    
 

Musea : 
 
Go China. 
In dit Olympische jaar is er extra aandacht voor China in de musea van 
Assen en Groningen en Maastricht. 
 
Drents Museum, Assen 
Brink 1, Assen 
Het Terracottaleger van Xi’an, 2 febr. tot 1 sept. 
Voor het eerst in Nederland en exclusief voor het Drents Museum zijn een 
aantal van de wereldberoemde keramiek soldaten uit het grafcomplex van 
de eerste keizer van China te zien, samen  met ruim 200 grafgiften van 
aardewerk, goud, jade en brons uit de Qin- en Westelijke Han-dynastie. 
 
Groninger Museum 
Museumeiland 1, Groningen 
Antieke Bronzen, meesterwerken uit het Shanghai  Museum, 2 febr. tot 29 
sept. 
De meeste bronzen uit het oude China zijn pas recent gevonden, omdat 
ze in graftombes of in ondergrondse bergplaatsen eeuwenlang verborgen 
lagen. 
Tekens aan de wand, 23 maart tot 27 okt. 
Werk van toonaangevende Chinese kunstenaars uit de jaren tachtig en 
negentig, een periode waarin veel nieuwe kunststromingen ontstonden en 
kunstenaars nieuwe wegen in konden slaan. 

Ai Weiwei van 2 maart tot 24 nov. 
Ai Weiwei was als ontwerper betrokken bij de bouw van het Olympisch 
Stadion in Beying, maar heeft al eerder bekendheid gekregen als architect, 
fotograaf, performer. Bij deze tentoonstelling ligt de nadruk op keramiek.  
 
Centre Ceramique. Maastricht 
Avenue Ceramique 50, Maastricht 
China - Dino, van 9 febr.tot 28 april. 
Vier originele dinosaurusskeletten uit de collectie van het Natuurhistorisch 
Museum van Beying zijn in de hal van het Centre Ceramique opgesteld en 
te zien samen met dinosauruseieren, nesten, voetsporen en skeletten van 
babydinosaurussen. In het Natuurhistorisch Museum, Bosquetplein 7 te 
Maastricht, is  de enige in Nederland gevonden dino te zien, de 
Hadrosaurus,  evenals de bekende Mosasaurus, die echter niet tot de 
dinosaurussen behoort.  
 
Streekhistorisch Museum Tweestromenland 
Pastoor Zijmansstraat 3, Beneden Leeuwen 
Meubelindustrie in Maas en Waal, van 28 febr. tot 29 juni 
Een expositie over de meubelindustrie in het land van Maas en Waal. 
 
Museum Jan Cunen. Oss 
Graham Hudson, van 24 febr. tot 18 mei 
Solopresentatie van deze jonge Britse kunstenaar, die voor zijn beelden 
en installaties meestal materiaal gebruikt dat ter plekke aanwezig is. Hij 
kreeg de gelegenheid om  de tweede verdieping om te bouwen tot een 
Gesamtkunstwerk, dat zich laat lezen als een speelse parodie op de 
westerse beschaving.  
Overzicht van de Nieuwe  Aanwinsten, van 18 mei tot 31 augustus. 
Iris Kensmil en  Wafae Alalouch el Keriaste, van 1 juni tot 31 augustus. 
Schilderijen, wandschilderingen en installaties. 
  
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in juni 2008. 
Kopij inleveren voor 15 mei 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museum Kasteel Wijchen 
 
Kasteellaan 9 Wijchen 
Postadres: postbus 189,  6600 AD  Wijchen 
Tel: 024 6424744 
Contact@museumwijchen.nl 
Website:www.museumwijchen.nl 
 
OPENINGSTIJDEN: 
Woensdag 13.00 tot 17.00 uur 
Vrijdag 11.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag en zondag 13.00 tot 17.00 uur 
En op afspraak 
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          Kijk voor de uitnodiging, het  
            programma en alle informatie  
                over ‘Vrienden Speciaal’  
           in de flyer, die u bijgesloten bij 
                  uw Nieuwsbrief vindt! 
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