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Twitter

Redactioneel:
Nelly Goebertus
Het gekwetter, getjilp, gekwinkeleer is niet van de lucht, het voorjaar is in
aantocht. Een nieuw lid doet mee in dit gemengd koor, de twitter. De
twitters zijn weliswaar niet gevleugeld, je hoort ze niet, je ziet ze niet, maar
ze vermeerderen zich razendsnel en het lijkt wel of iedereen, jongeren,
ouderen, zelfs politici, mee twittert. Moet ook een museum zich mengen in
dit digitale koor? Heeft de tastbare, papieren nieuwsbrief nog wel
bestaansrecht? Vooralsnog is de Nieuwsbrief niet in een tweet te vangen.
Gewoon zwart op wit, ligt nu de eerste Nieuwsbrief van het tweede
e
decennium van de 21 eeuw voor u. Product van een enthousiaste, maar
gehalveerde redactie. Jacques Rommens heeft besloten dat 17 jaar
redactielidmaatschap, vanaf het prille begin, lang genoeg is geweest.
Jacques bedankt voor je inspirerende ideeën voor onderwerpen die in de
kolommen van de Nieuwsbrief thuis horen, voor je nimmer aflatende
speurtocht naar belangrijke archeologische ontwikkelingen. Jacques blijft
de verspreiding van de Nieuwsbrief regelen en hij blijft actief lid van het
bestuur van de stichting, raakt niet uit het oog en niet uit het hart. Jacques
bedankt voor je inzet. Dan rijst natuurlijk de vraag: Wie gaat Jacques
opvolgen? Dat is nog niet geregeld en toch hebben we u iets te bieden. Wij
hebben geen tweets, maar wij hebben hommeltjes en heel veel informatie;
twee exposities, activiteiten, verhalen over musea in het digitale tijdperk,
hedendaagse kunst, voorjaar in de ‘Tuun’. We gaan zelfs even terug naar
de excursie van oktober naar de ‘Vormers’. De hoofdmoot bestaat echter
uit een uitgebreide vooruitblik op de belangrijke expositie over het
Merovingisch grafveld. Dat heeft zeer bijzondere vondsten opgeleverd, die
nu voor het eerst te zien zijn. Stijn Heeren van archeologisch bureau
Hazenberg heeft het allemaal onderzocht, is er op gepromoveerd en heeft
een wetenschappelijk rapport gepubliceerd. Op 18 mei komt hij er over
vertellen. Noteer die datum in uw agenda. Er is ook een boekwerk met veel
foto’s in de maak voor iedereen die meer wil weten over het Wijchen van
de vroege middeleeuwen. In het nu is er ook weer veel gebeurd. De een
komt, de ander gaat: Jaqueline van der Pol heeft haar taak erop zitten en
Antoon van Herpen heeft het stokje overgenomen. Dat betekent dat het
museum na ruim een half jaar weer een vaste leiding heeft (op Prikbord
meer informatie). Wim Kattenberg kijkt naar de politiek en de politieke
verhoudingen, die met de wetenschap van nu misschien wel heel anders
liggen dan de afgelopen vier jaar. Feit blijft, zoals Wim ook concludeert, dat
een museum als het MKW een maatschappelijke functie heeft voor heel
Wijchen. Onze welgemeende excuses voor de fouten in het kerstnummer.
Tot ziens bij de Merovingers, veel leesplezier voor nu. Bel of mail gerust als
het redactielidmaatschap u wel iets lijkt, graag zelfs!!
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Van de Bestuurstafel:
Wim Kattenberg ( voorz.)
Eigenheid van de dorpen en van de streek
Lichtelijk verbaasd was ik, want vanuit die politieke hoek zou je dat niet
verwachten, toen ik las dat de fractievoorzitter van een niet nader te benoemen partij stelde dat het belangrijkste uit hun verkiezings progamma is:
op te komen voor de eigenheid van de dorpen en de versterking daarvan.
Letterlijk: ‘Lokale politiek gaat om dit stukje Nederland dat wij ‘thuis’
noemen’.
Vloeken in de kerk
Deze uitspraken zouden in die kring nog geen tien jaar geleden uitgelegd
zijn als vloeken in de kerk. Riekt dit niet veel naar ‘Blut und Boden’?
Kennelijk niet meer. In een onlangs verschenen wetenschappelijk
onderzoek werd vastgesteld dat het van belang vinden van je eigen
omgeving en die herkenbaar willen houden een behoefte is van de mens
van vandaag. Dit alles heeft veel te maken met een wereld die steeds
groter en steeds onoverzichtelijker wordt.
Het gaat om betrokkenheid
In hetzelfde interview zei de fractievoorzitter, toen hem gevraagd werd wat
hij hier politiek mee wilde, dat het hem erom ging de betrokkenheid van de
mensen bij hun directe leefomgeving te vergroten en zich er
verantwoordelijk voor te gaan voelen. De vraag die dan bij je opkomt is dat,
door dit zo pregnant te stellen, er dan wel iets aan de hand moet zijn met
de directe omgeving. Staat dat op de politieke agenda ?
Landschapsontwikkelingsplan
Dat het op de politieke agenda staat is zeker het geval. Na een lange
voorbereiding vonden de Gemeenten Beuningen, Wijchen en Druten elkaar
in een gezamenlijk Landschapsontwikkelingsplan (LOP), dat nu ten uitvoer
wordt gebracht in een aantal uitvoeringsplannen. Ik ben zelf betrokken bij
het uitvoeringsproject dat gericht is op behoud van het landschappelijk en
cultuurhistorisch erfgoed: Land van de Heerlijkheden.Het plan begint met
een opsomming van zaken die het landschap ‘bedreigen’ en die vragen om
beleid om al te grote schade te voorkomen!! Het gaat erom dat als, wat
betreft de verdergaande verstedelijking, verdergaande verindustrialisering,
verdergaande schaalvergroting in de landbouw en veeteelt, verdergaande
aanleg van wegen niet sturend wordt opgetreden er veel mis kan gaan.
Iedereen weet dan opeens waar het over gaat en waar het al is misgegaan.
Eigen verantwoordelijkheid Stichting
Het moge duidelijk zijn dat wij als één van de Stichtingen op
cultuurhistorisch gebied, met als bijzondere taak de steunverlening aan het
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museum, een bijdrage hebben te leveren aan het behoud en de
versterking van de eigen omgeving. Het mag van ons verwacht worden .

Van de penningmeester
Een aantal leden/vrienden heeft dit jaar de jaarlijkse contributie/bijdrage al
op eigen initiatief overgemaakt en de toezending van de acceptgiro’s resp.
de automatische incasso niet afgewacht. Mogelijk wisten deze vrienden dat
de financiële positie niet rooskleurig is. Dat was voor het bestuur de reden
om de contributie/bijdrage per 1 januari 2010 te verhogen:
voor individuele leden van € 6,- naar € 10,voor gezinsleden van € 10,- naar € 15,- per jaar.
De vriendenbijdrage wordt in het eerste kwartaal van het jaar geïnd op de
manier zoals u dat bij uw aanmelding aangegeven hebt: per acceptgiro of
per automatische incasso. Dit zal ook dit jaar weer zo gebeuren. Het is niet
mogelijk rekening te houden met degenen die een gedeelte betaald
hebben. Het nieuwe jaarbedrag zult u dan ook aantreffen.
Om niet teveel te betalen het volgende voorstel:
acceptgiro’s: mocht u reeds het oude bedrag betaald hebben dan wordt u
verzocht het verschil tussen de nieuwe en de oude bijdrage over te maken
met vermelding van ‘aanvullend contributiebedrag 2010’ met uw naam
en/of lidnummer vermeld op het toegezonden acceptgiro formulier achter
het bedrag en achter uw naam.
automatische incasso’s: het verschuldigde bedrag 2010 wordt
ingehouden. Heeft u reeds het oude contributiebedrag overgemaakt, dan
kunt u het ingehouden bedrag laten terugboeken en de aanvullende
bijdrage zelf overmaken op rekeningnummer 8126978 ten name van
Vrienden Museum Kasteel Wijchen Stichting Frans Bloemen te Wijchen
met vermelding van ‘aanvullend contributiebedrag 2010’ met uw naam.
Gezien de financiële situatie wordt aan de vrienden die met acceptgiro
betalen verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen. Voor uw medewerking
hartelijk dank.

Prikbord:
Redactie Nieuwsbrief
Als we vier keer per jaar een Nieuwsbrief willen blijven uitbrengen met een
gevarieerde inhoud, zodat de vrienden op de hoogte zijn van de
activiteiten, de exposities, de ‘Tuun’, kortom, over alles wat zich afspeelt
binnen ons mooie museum, maar ook over de ontwikkelingen in de regio

6

op het gebied van archeologie, kunst en cultuur. U heeft er gewoon recht
op. Om die doelstelling waar te maken heeft de redactie versterking nodig.
Schroom niet om u aan te melden voor de redactie. Het spreekt vanzelf
dat we u eerst op de hoogte brengen van alles wat erbij komt kijken. Neem
contact op met:
Nelly Goebertus, t. 024 6413180, of mail nelly.goebertus@zonnet.nl of
Mariette Zikking t. 024 6414984, of mail m.zikking@zonnet.nl
Vriendenpas
Bij deze Nieuwsbrief zult u uw vriendenpas 2010 aantreffen, die recht geeft
op gratis toegang tot het museum MKW. Bent u in het bezit van zowel een
museumkaart als een vriendenpas, dan kunt u ook gewoon uw
museumkaart laten registreren. Voor elke bezoeker met een museumkaart
ontvangt het museum een vergoeding.
Hoofd MKW
Antoon van Herpen is sinds 1 februari het nieuwe Hoofd MKW, hij woont in
het Brabantse Esch. Hij lost Jacqueline van der Pol af. Hij heeft tijdens de
kerstborrel al kennis kunnen maken met het museum in al zijn geledingen.
Hij ervaart deze functie als een nieuwe uitdaging want het is een uitdaging
om een museum te leiden waar zoveel gebeurt, met zoveel inzet. Hij heeft
veel ervaring in het samenwerken met vrijwilligers. Hij voelde zich als
historicus aangetrokken tot deze baan omdat hij op deze manier meer met
zijn oorspronkelijke vakgebied bezig kon zijn. Hij heeft lang in het
bibliotheekwerk gezeten, o.a. als manager, durft zichzelf geen kunstkenner
te noemen, maar hedendaagse kunst heeft wel zijn interesse. Voor
tuinieren heeft hij een warme belangstelling. Hem wordt veel plezier en
succes toegewenst in deze nieuwe baan.
A.W.N
Het bestuur van de AWN afdeling Nijmegen heeft besloten dat de lezingen
die de afdeling organiseert in het vervolg ook voor belangstellenden
toegankelijk zijn. Het bestuur vraagt voor de lezingen een toegangsprijs
€ 2.50 van bezoekers die geen lid of donateur zijn van de AWN, te voldoen
bij de ingang.
Tuun 2010
De ‘Tuun’ gaat weer open. Met Pasen, 4 april, is het zover. De nieuw
geplaatste informatieve borden bij de ingang zullen de bezoeker wegwijs
maken over de inrichting, de aard van de beplanting en de openingstijden.
Open dagen zijn er ook weer in 2010, de eerste is op hemelvaartsdag,13
mei.

7

Activiteiten:
Templetwandeltocht op zaterdag 24 april 2010
Plaats en tijd: Kasteel Hernen van 13.30 tot 16.30, met koffiestop
Vanaf Kasteel Hernen gaat de tocht over de brug (1324)van de Nieuwe
Wetering naar Bergharen langs de boerderij De Templet (1739). De naam
herinnert eraan dat de Tempeliers in de vroege middeleeuwen mensen
overzetten over de Elst. Onderweg bezoek aan de voormalige katholieke
nu protestantse Mariakerk in Bergharen, vervolgens door het centrum van
Bergharen langs de neo-gotische St.Annakerk(1893), een koffiestop (voor
eigen rekening) in Cafe ‘De Forel’, dan via de Wijksestraat, die herinnert
aan het feit dat eeuwenlang boerderijen op de rand van het stuifduin met
de deel naar de lager liggende graslanden gebouwd werden.Op de
Stompendijk richting Hernen gaat de tocht langs de steenovens, waar ooit
de stenen gebakken werden voor Kasteel Hernen en de vele
kloosterboerderijen in het gebied. Eindpunt is de neo-romaanse St.
Judocuskerk (1893).
Opgeven : 024 6414837 of 64 22232 of via w.a.kattenberg@hetnet.nl
Lezing, Stijn Heeren, Merovingisch grafveld op 18 mei 2010
Raadszaal 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
In 1991 is voor de bouw van het winkelcentrum, de plek archeologisch
onderzocht. Zoals verwacht, werden er delen van een omvangrijk vroeg middeleeuws grafveld aangetroffen. Stijn Heeren van Archeologisch
bureau Hazenberg, is archeoloog en prehistoricus. Hij heeft
wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de vondsten uit 1991, die al die
tijd opgeslagen hadden gelegen in dozen. Toen de dozen eenmaal open
waren, drongen zich allerlei vragen op: Wie hadden hier hun laatste
rustplaats gevonden? Waar kwamen deze mensen vandaan? Waren deze
vroege Wijchenaren Merovingers of misschien achtergebleven Bataven?
Waar leefden ze van? Wat zegt de aanwezigheid van rijke graven en
grafvondsten over de periode tussen 450 en 750? Wie deelde toen de
lakens uit? Het wetenschappelijk onderzoek heeft veel nieuwe inzichten
opgeleverd, neergelegd in een wetenschappelijke publicatie en een boek
voor het grote publiek.

Exposities:
Doet’s Ljocht, schilderijen t/m 2 mei
Doet Boersma verwierf als beeldend kunstenaar nationale en internationale
bekendheid door haar expressieve landschappen in acryl, haar robuuste
verfstreek en gedurfd kleurgebruik. Dol op Friesland, haar geboortegrond.
Maar ook Nederland en de rest van de wereld boeien haar telkens weer. Of
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het nu een weidse Friese vlakte is, het drukke leven in Hong Kong of het
ruige Ierse landschap, de inspiratie is alom aanwezig. De afgelopen jaren
heeft Doet in deze landen werkbezoeken gebracht, exposities gehad en
veel geschilderd. Na met succes in 1985 de Academie voor Beeldende
Kunsten Minerva te Groningen te hebben voltooid, begon ze eind jaren 80
professioneel te schilderen. In 2000 opende ze haar eigen atelier, galerie
en schilderschool in Leeuwarden. Er is een dwarsdoorsnede van haar werk
te zien. De duinen, het wad, werk gemaakt in Hong Kong en haar meest
recente werk rondom het thema ‘dans’. De werken op rijstpapier uit Hong
Kong, zijn reisimpressies. Haar nieuwe thema ‘dans’ ontstond in Nederland
waarbij het contact tussen mensen centraal staat. Doet Boersma weet de
ruimte en het licht te vangen. Van kleurrijk tot sober, van oneindig tot
besloten, van expressief tot ingetogen maar altijd met haar kenmerkende
Friese signatuur.
Voorname dames, stoere soldaten en eenvoudige lieden
Het vroegmiddeleeuwsgrafveld van Wijchen, 9 mei t/m 18 juli
De dozen gaan open. Het verhaal van het Wijchense grafveld (uit de
Merovingische tijd) wordt nu eindelijk verteld. Bureau Hazenberg
Archeologie komt binnenkort met een wetenschappelijke publicatie en in
het Museum Kasteel Wijchen is het verhaal te volgen aan de hand van
grafvondsten, waarvan het merendeel voor het eerst aan het publiek
getoond wordt. Het grote belang van dit grafveld valt af te leiden uit het
grote aantal graven, de lange periode waarin het grafveld in gebruik was en
de rijkdom aan vondsten. Dit is het eerste grafveld uit de Merovingische tijd
dat wetenschappelijk onderzocht is. Op de tentoonstelling zullen alle
topstukken gepresenteerd worden. De begeleidende teksten zullen,
behalve over de geschiedenis van de Merovingers, vooral gaan over zaken
uit het dagelijkse leven van de vroege middeleeuwer, die uit het onderzoek
van het grafveld naar voren komen.Thema’s als: wie waren de
Merovingers, wat is er van hen teruggevonden, hoe werden de doden
begraven, wat is de betekenis van soldatengraven, rijke en eenvoudige
graven, waar woonden de mensen en hoeveel waren dat er? Maar ook
sieraden, kleding, eten en drinken. De teksten zullen ook in het Duits en
Engels te lezen zijn.
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Een opgravingsput in 1991. De graafmachine heeft zojuist het opgravingsvlak getrokken en
men is bezig het vlak netjes op te schaven, zodat alle sporen goed zichtbaar worden. Daarna
wordt met een metalen pin de omtrek van de sporen ingekrast zodat de contouren duidelijk
worden. De rechthoekige vormen betreffen kistbegravingen (lijkbegraving) en de ronde
crematiegraven.

Het Merovingisch grafveld Wijchen
Ben Teubner
Wat eraan vooraf ging.
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
financiert met het Odyssee programma de ‘verdiepende ontsluiting van
archeologisch veldonderzoek uit de periode 1900-2000’. Hazenberg
Archeologie heeft uit dit fonds subsidie gekregen voor het project: ‘The
Merovingian cemetry of Wijchen; the grave ritual and burial community’.
Het gaat hierbij om een kortlopend project, dat binnen een jaar moet zijn
afgerond. Partners in dit project zijn: Provincie Gelderland, Gemeente
Wijchen en Museum Kasteel Wijchen. De beoogde resultaten van het
project zijn: 1) een wetenschappelijk boek, waarin de vondsten worden
beschreven, 2) een publieksboek met veel foto’s en wat verklarende tekst
en 3) een tentoonstelling. Hiermee wil Museum Kasteel Wijchen in de
eerste plaats alle Wijchenaren, jong en oud, bereiken. Maar daarnaast is
de tentoonstelling ook van nationaal belang. De Merovingische tijd is
onderbelicht en dit grote grafveld wordt nu als eerste uit die periode goed
beschreven. Naar de wetenschappelijke publicatie wordt dan ook uitgezien.
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De tentoonstelling
Het doel van de tentoonstelling is: het verhaal van het unieke
vroegmiddeleeuwse grafveld uit Wijchen vertellen, aan de hand van de
grafvondsten. Op de tentoonstelling zullen voor het eerst alle topstukken
gepresenteerd kunnen worden. De begeleidende teksten zullen, behalve
over de geschiedenis van de Merovingers, vooral gaan over zaken uit het
dagelijkse leven van de vroege middeleeuwer, die uit het onderzoek van
het grafveld naar voren komen. Gedacht kan worden aan thema’s als: de
Merovingische periode, wat er is opgegraven, hoe men de doden begroef,
rijke en eenvoudige graven, de grootte van de toenmalige Wijchense
bevolking, maar ook aan soldatengraven, sieraden eten en drinken. Een
variatie aan wetenswaardigheden zal de revue passeren. De teksten zullen
ook in een handzaam formaat in het Duits en Engels te lezen zijn, het is
immers hoogseizoen en er zullen vast ook buitenlandse toeristen het
museum willen bezoeken. De titel van de tentoonstelling ligt nog niet vast.
Dat blijft nog even een verrassing.
De geschiedenis van het onderzoek 1
Toen Zaal Sterrenbos aan de Sterrenbosweg in maart 1981 een uitbreiding
realiseerde, werden bij de graafwerkzaamheden diverse graven uit de van
Merovingische tijd aangesneden. Echter, doordat de vondsten niet tijdig
gemeld zijn, heeft er geen archeologisch onderzoek plaats kunnen vinden.
Door oplettendheid van enkele AWN-leden konden de vondsten toch nog
geregistreerd worden en deels verworven worden voor het Oudheidkundig
Museum Frans Bloemen (nu Museum Kasteel Wijchen).2 Toen de
gemeente Wijchen in 1990 grootschalige nieuwbouw in het centrum plande
werd de AWN-afdeling Nijmegen e.o. door de voormalige Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) gevraagd om een
proefonderzoek te doen naar de conservering en uitgestrektheid van het
grafveld. In het voorjaar van 1991 is daaraan gehoor gegeven en heeft
AWN-16 twee proefputten gegraven.
De eerste proefput leverde onverwacht geen Merovingische graven op
maar wel een vondstlaag met vondsten uit het laat-Neolithicum
(Vlaardingen-cultuur). Bij de tweede proefput was het raak: meerdere
de
intacte graven uit de 6 eeuw werden aangesneden evenals losse
de
de
vondsten uit de 5 tot de 7 eeuw. Door het vergelijken van de locatie van
de proefput uit 1991 met de waarnemingen van 1981 kon worden afgeleid
dat het grafveld enige honderden graven moet hebben omvat. Terecht
werd opgemerkt dat het hiermee om een van de grootste Merovingische
grafvelden van Nederland ging.3
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In werkput 2 werden alleen kuilen uit de Volle- en Late Middeleeuwen
aangetroffen, zodat men direct de zuidoostelijke begrenzing van het
grafveld had gelokaliseerd. In de werkputten 3 tot en met 11 werden
minder vlakken aangelegd, meestal twee, soms drie. In werkput 12 werd de
oostelijke hoek van het grafveld bereikt en daarmee was de hele zuidoost
zijde bekend en onderzocht.
De werkputten 13 tot en met 18 lagen aan de zuidwest zijde van het
de
de
grafveld. Waarbij het kleine aantal jongste graven (laat 6 - en vroege 7 eeuw) door een laag (stuif?) zand gescheiden lagen van de meer talrijke
de
de
graven uit de late 5 en vroege 6 eeuw. De zuidwest grens van het
grafveld was bereikt, maar of de westhoek ook gevonden was kon niet
worden vastgesteld. Alleen aan de noordzijde was nu nog terrein voor
onderzoek beschikbaar. De werkputten 19, 20 en 21 onderzochten dit
gebied. Hier bevonden zich vooral jongere graven uit de late 6de en vroege
7de eeuw. Een begrenzing kon hier niet worden vastgesteld maar tot
teleurstelling van de veldploeg moest het onderzoek worden gestaakt
omdat er geen percelen meer voor onderzoek beschikbaar waren.
In totaal waren na ruim vijf maanden veldwerk bijna 290 graven geborgen.
In 1992 werd toegang verkregen tot enkele nog niet onderzochte percelen.
In enkele werkdagen tussen 16 juni en 7 juli werden de werkputten 22, 23
12

en 24 aangelegd en opgegraven. Eind oktober en half november is
vervolgens in de werkputten 25 en 26 nieuw oppervlak blootgelegd. Men
dacht in eerste instantie de noordgrens van het grafveld te hebben
blootgelegd, maar een graf in de meest noordelijke putwand bewees het
tegendeel.
Later in 1992 werd ten zuiden en zuidoosten van het grafveld een
parkeergarage gerealiseerd. De bouwput overlapte deels het opgegraven
areaal. Ten zuiden van het grafveld, aan de Oosterweg, werden door
AWN-leden maar liefst 24 water- en beerputten waargenomen. Enkele
ste de
waterputten bevatten Karolingisch materiaal (8 -9 eeuw), de meeste
de
de
waren echter uit de Late Middeleeuwen (13 -14 eeuw), dus later dan het
grafveld.4
In 1996 kwam nog een perceel beschikbaar en werd het onderzoek
voortgezet van 16 oktober tot 8 november. Daarbij kon in werkput 27 de
noordgrens van het grafveld definitief worden vastgesteld.
Verstoring Archeologisch bodemarchief.
In augustus 2000, bij de uitbreiding van fietsenzaak Driessen aan het
Marktpad, werd een deel van het nog niet opgegraven grafveld volledig
vernietigd. Ten aanzien van deze plek waren de verwachtingen hoog
gespannen; eerder gevonden rijke graven zouden kunnen wijzen op de
aanwezigheid van een nog rijker graf op de plaats waar nu gebouwd ging
worden. De afspraak tussen gemeente en aannemer was dat er maximaal 60
cm diep gegraven mocht worden zodat archeologische resten ongeschonden
zouden blijven. Echter er moest ook nog een stalen damwand uit de grond
gehaald worden. Het gevolg van deze operatie was een twintig meter lange
en 3 meter brede bouwsleuf met een geschatte diepte van 2,5 m dwars door
de Merovingische graven. Een aantal Wijchense amateurs heeft later nog
enige vondsten kunnen verzamelen en op basis van vondstverspreidingen
geschat dat er enkele tientallen graven aanwezig geweest moeten zijn.5
1Gegevens ter beschikking gesteld door Stijn Heeren, Hazenberg Archeologie.
2
Tuijn 1981
3
Tuijn 1991
4
Tuijn 1992
5
Flokstra 2000
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De Vormers
Nelly goebertus, met dank aan Hugo van Capelleveen
Wat we zien zijn twee monumentale boerderijen, met zicht op de bebouwing
van Wijchen. In het verleden was dat heel anders. Nog tot ver in de jaren
50 van de vorige eeuw toen het inwonertal van Wijchen nog niet boven de
10 000 inwoners uitkwam, lagen de ‘Vormers’ een beetje achteraf in het
buitengebied. Bij strenge winters kon je schaatsen op een meertje achter
de boerderijen. ‘Dat meertje was waarschijnlijk een laatste overblijfsel van
een gracht rond het complex’, vertelt Hugo van Capelleveen. In oktober
2009 begeleidde hij samen met Wim Kattenberg een excursie,
georganiseerd door de Vrienden MKW stichting Frans Bloemen, naar de
Vormers. Enkele bijgebouwen bij ‘De Vormer’ zijn na een lange
voorgeschiedenis vorig jaar gerestaureerd. Genoeg aanleiding om
aandacht te besteden aan het karakteristieke complex, de interessante
geschiedenis en de toekomst van deze rijksmonumenten.
Het boerderij complex, bestaande uit twee boerderijen en meerdere
bijgebouwen was de moeite waard om als geheel te behouden. Dat was
een belangrijke reden om de op zich onaanzienlijke bijgebouwen, een
varkensschuur en een paardenstal, te restaureren. In het verleden kwam
een combinatie van twee boerderijen met bijgebouwen vaak voor.
Misschien omdat er naast het oorspronkelijke pand, een tweede neergezet
werd voor een nauw verwant familielid of om samen met een andere boer
de krachten te bundelen. Van dit soort complexen zijn er in het land van
Maas en Waal meer geweest. De namen zijn meestal herkenbaar doordat
ze iets gemeenschappelijks hebben, maar toch kleine verschillen vertonen,
zoals De en Het Vormer, Bijsterhuizen en Biesterhuizen in Neerbosch,
Oude Winckel en Nieuwe Winckel bij Bergharen, de Grote- en de Kleine
Altena bij Valburg. In de middeleeuwen werd een huis aangeduid met de
naam van het huis en niet met een straat of nummer, zoals nu;
Vormerseweg 10 en 12. De naam Vormer zou een familienaam kunnen zijn
die overgegaan is op de boerderij en zo bewaard is gebleven. De Vormers
zijn als complex tot op de dag van vandaag als geheel blijven bestaan.
De Vormers kennen een lange geschiedenis. De oudste gegevens dateren
e
uit de 14 eeuw. In die periode is het complex in handen van het stift in
Xanten. Dit stift heeft dan al een zeer groot grondbezit in het Land van
Maas en Waal. Toch zijn de ‘Vormers’ blijkbaar in andere handen
overgegaan. Wat we weten is dat in 1423 jonkvrouw Johanna van
Malborch de hofstede met bijgebouwen en 4 morgen land aan twee
gasthuizen overdraagt. De overdrachtsakte van deze transactie is bewaard
gebleven. Het St- Jacobsgasthuis en het St-Nicolaasgasthuis in Nijmegen
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zijn vanaf die tijd de eigenaars. Een gasthuis had in de middeleeuwen
meerdere functies. Het bood niet alleen onderdak aan ouderen en zieken,
tenminste als zij burgerrechten hadden, maar ook aan passanten die de
stad bezochten. Het was dus bejaardenhuis, ziekenhuis en herberg
tegelijk. Een ingezetene kreeg pas burgerrechten en dus recht op verblijf in
het gasthuis, als hij of zij kon aantonen meerdere jaren in de stad te
hebben gewoond. Van het St-Jacobsgasthuis is alleen de kapel bewaard
gebleven. Er worden nog steeds diensten gehouden en de kapel is het
startpunt voor pelgrimstochten naar Santiagio de Compostela. Vanaf 1592
gaan de bezittingen, waaronder de Vormers, over naar het Oud Burgeren
Gasthuis. Bewoners moesten burgerrecht hebben en hervormd zijn. Dit
gasthuis heeft aan de Molenstraat gestaan op de plek waar nu de
Molenpoortpassage is, waar de burger van nu alles van zijn gading kan
vinden. Alleen de poort van het gasthuis is behouden en bij de nieuwbouw
van het zorgcentrum in Nijmegen Oost opnieuw opgebouwd. Het Oud
Burgerengasthuis had meerdere bezittingen in de omgeving; o.a. bij Elst,
Winssen, Overasselt, Valburg en in de Ooypolder. De boerderijen en de
grond waren verpacht. Hoe de Vormers er toen uit gezien hebben en of er
toen ook al sprake was van een monumentaal aanzien, weten we niet,
e
want in de 18 eeuw heeft het complex een andere vorm gekregen. Aan de
gevelsteen boven de deur van De Vormer is dat nog af te lezen: ‘Oud
Burgerengasthuis te Nijmegen. Gebouwd in 1720- 1908 vernieuwd’.
In 1908 werd de schuur verlengd en kreeg het woonhuis maar liefst drie
enigszins klassiek aandoende gevels, die een zekere voornaamheid
moesten geven aan het woonhuis. De architect is onbekend, maar de
tekeningen zijn wel bewaard gebleven. De andere boerderij van het
complex ’Het Vormer’ kreeg al in 1879 een nieuw voorhuis met op het
midden van het dak een dakhuis. Op het erf stonden een tweetal ‘Vlaamse’
schuren. Een ‘Vlaamse’ schuur heeft de grote toegangsdeur niet in het
midden van de voorgevel maar meer naar links, waarschijnlijk zijn uit
praktische overwegingen de deuren niet in het midden geplaatst.
Dan het rampjaar 1925. Een grote brand verwoest het woonhuis en twee
graanschuren van ‘Het Vormer’, terwijl ‘De Vormer’ flinke schade oploopt
aan het achterhuis. Architect W. Sluitman uit Wijchen krijgt de opdracht
voor het ontwerp van de herbouw van ‘Het Vormer’. Op 9 september 1925
mag de zoon van de heer J.P.H.Broekman, voorzitter van het bestuur van
het Oud Burgerengasthuis, de eerste steen leggen voor de herbouw. Dit
feit werd ook weer vastgelegd in een gevelsteen. De nieuwe boerderij
wordt ontworpen in traditionele vormentaal. In zijn ontwerp grijpt de
e
e
architect terug op een 16 /17 eeuws geveltype, het Gelders geveltype. Dit
geveltype, ook wel Gelders-Overijssels geveltype genoemd, is een
bakstenen gevel met in- en uitgezwenkte top. Dit wil zeggen dat de
gevelrand naar binnen en naar buiten gerichte rondingen heeft. Dit geeft de
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gevel een sierlijk aanzien. Dit type gevel treft men vooral aan in de
Overijsselse stad Deventer, de Gelderse stad Zutphen, in het zuidelijk deel
van de provincie Gelderland tot in Limburg toe. De oude schuren werden
vervangen door twee ‘Vlaamse’ schuren. Als alles gerealiseerd is staan er
op het erf van ‘Het Vormer’, behalve het woonhuis, dan een ‘Vlaamse’
schuur en een varkensschuur en op het erf van ‘De Vormer’ een woonhuis,
een ‘Vlaamse’ schuur, een paardenstal en een varkensschuur met bakhuis.
Het karnhuis, dat op oudere tekeningen nog staat aangegeven op het erf
van De Vormer, komt niet terug. Een combinatie van een bakhuis voor het
brood bakken en een varkensschuur kwam vaker voor. In het bakhuis was
dan een fornuispot die voor het koken van roggemeel gebruikt werd, dat
als varkensvoer diende. Handig bekeken, want de varkens waren niet ver
uit de buurt.
In 1931 zijn er plannen om het complex te verkopen. De gegadigde was de
schoenfabriek Bata. Deze verkoop is niet doorgegaan. Nu zijn beide
e
boerderijen al voor de 3 achtereenvolgende generatie in exploitatie bij
dezelfde twee families. Bij de restauratie ging het om de varkensschuur en
de paardenstal bij ‘De Vormer’. De bouwtechnische staat van deze
bijgebouwen was zo slecht, dat ze op instorten stonden. Muurankers
hadden geen enkel houvast meer en van de paardenstal had de westgevel
het al begeven. Het heeft jaren gekost om de financiering rond te krijgen,
maar nu is het complex dan ook weer bestand tegen de tand des tijds en
wordt er wellicht weer een agrarische bestemming gevonden voor de
gerestaureerde bijgebouwen. De beeldbepalende boerderijen zijn door
gezamenlijke financiering van provincie, gemeente en Oud Burgeren
gasthuis als geheel bewaard voor de toekomst en voor Wijchen. Het
complex is op de Rijksmonumentenlijst geplaatst.

‘De
Vormer’
met de
gerestaureerde
paardenstal
(rechts)
en de
varkensschuur (in
het
midden).
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Moderne abstracte kunst
Jacqueline van Diejen, Cultuurwetenschapper
Voor veel mensen is kunst, met name moderne abstracte kunst, soms een
puzzel. Wat bedoelt de kunstenaar ermee? Wat voor zin heeft die
opeenstapeling van stenen met de titel ‘verzameling’, een bos getiteld
‘hoop’ of een compleet wit schilderij met een zwarte punt in het midden,
zonder titel ? Waarom fotografeert iemand als Lique Schoot zichzelf jaar-in,
jaar-uit en noemt dat kunst? Moet dat nu echt zoveel kosten? Wil iedereen
dat wel zien? En in november was dat te zien in ons museum.
Deze vragen gelden vooral voor de abstracte kunst; kunst die ‘niets
herkenbaars’ voorstelt. Dat kan een schilderij zijn of een beeld of een
installatie (een combinatie van materialen en dingen). Maar dit geldt zeker
ook voor de conceptuele kunst. Dit is kunst waarvan het idee (concept)
áchter het kunstwerk en de beschrijving daarvan, belangrijker zijn dan de
uitvoering; dus wat er zichtbaar van is.
Wat kan de kunstenaar met zijn kunstwerk bedoelen? Enkele gedachten
daarover:
- De voorstelling op het doek of de uitbeelding in een object kan de
indruk, de gevoelens van een kunstenaar over een onderwerp
weergeven. Bijvoorbeeld bij ‘hoop’ (een verzameling oud roest) kan
dit een protest zijn tegen de overdaad aan consumptie, de vele
apparaten die het leven veraangenamen, maar ook voor veel
onbruikbaar afval zorgen; het milieu belasten.
- De titel is niet voor niets aan het kunstwerk gegeven. Het is een
aanwijzing voor begrip van het werk, zoals de titel ‘hoop’….bedoelt
de kunstenaar dat er nog hoop is voor de moderne mens of voor
het milieu?
- Maar ook als het kunstwerk géén titel heeft. Betekent dit dat de
kunstenaar met stomheid is geslagen, als het ware overweldigd is
door zijn onderwerp? Of is het een uitnodiging voor de
toeschouwer om eens extra na te denken over het kunstwerk?
Geeft hij het zelf een titel?
- Een kunstenaar wil communiceren, contact maken met het publiek.
Als hij dat niet wilde, maakte hij geen kunst. Dit gegeven is het
fundament, het belangrijkste om kunst, of het nu wel of niet iets
voorstelt, te begrijpen.
- De kunstenaar wil een gesprek aangaan over de dingen die hij of
zij belangrijk vindt. Dat ‘iets’ kan van alles zijn. Van de ontroering
bij het zien van een landschap tot het verdriet om ‘de eenzame
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mens in de stad’. Daarom is de kunst zo divers, zo rijk aan vormen
als het leven zelf.
Het kan ook zijn dat de kunstenaar met zijn kunstwerk ons anders
wil leren kijken. Bijvoorbeeld een installatie van 26 verschillende
soorten koekenpannen: kijk eens bewust naar de vorm, naar de
schoonheid ervan. Beleef ook die verwondering en de ervaring van
schoonheid, van de mooie vorm. Maar het kan ook de
schoonheidsbeleving van een herhaling zijn: één pan is mooi, maar
30 of 40 kan door de herhaling ook boeien, nóg fraaier zijn.

Maar toch, het blijft vaak ook een kwestie van smaak. Net als bij figuratieve
kunst, kunst die iets zo mooi mogelijk naschildert; een voorwerp, persoon
of landschap. Het één vind je gewoon mooier of interessanter dan het
andere. Dat is dan de eigen smaak, dat mag; daar is ook niets op tegen.
Een vragende houding ten opzichte van het kunstwerk kan het plezier erin
vergroten:
- Waarom stoort me dit nu zo, is het alleen om de verspilling van
geld, of had ik er liever iets anders zien hangen, iets dat ik kan
waarderen? Iets dat mij op een positieve manier raakt?
- Stelt het kunstwerk iets voor, en zo ja, is het voor mij herkenbaar,
vind ik het mooi?
- Vind ik de kleuren of vormen prachtig, ook al zie ik niet wat het
voorstelt?
- Waarom denkt de kunstenaar of de Werkgroep Beeldende Kunst
dat dit mij of de inwoners van Wijchen, of de bezoekers van elders
zal interesseren? Geeft die kunstenaar eigenlijk iets om zijn
publiek? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom dan niet, waarom lijkt het
of hij het publiek voor het hoofd wil stoten? Of wil hij dat misschien
toch niet…..
Het is belangrijk om te beseffen dat een kunstwerk altijd tot ons spreekt.
Ook met een reactie van ‘wat een rommel, daar vind ik nu echt niets aan’,
is al een gesprek op gang gekomen.

Musea in een digitale cultuur
Musea richten zich op het bewaren van kunstwerken. De wereld van het
internet kenmerkt zich door flexibiliteit, een wereld waar het publiek, de
burger, de museumbezoeker iedere dag mee bezig is. Die wereld is zo
invloedrijk, dat onze cultuur zich vergelijkbaar gaat gedragen, meent
cultuurwetenschapper Martijn Stevens. De vraag is dan ook niet alleen:
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hoe moeten musea omgaan met het internet? Maar: hoe kunnen musea
zich handhaven in de digitale cultuur? Deze vraag is het onderwerp van
een onderzoek door Martijn Stevens (Gilze, 1979). Hij studeerde
Vergelijkende kunstwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen,
verzorgt regelmatig lezingen en publicaties over digitale media, kunst,
populaire cultuur en strips. Stevens promoveert eind januari aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek naar kunstmusea en de
digitale cultuur is te verdelen in drie deelonderwerpen: de presentatie van
musea op het internet; de invloed van het internet op de
museumpresentatie in real life; musea en internetkunst.
Musea op internet
Een museum kan op zijn website openingstijden en dergelijke vermelden –
of meer doen. Zo presenteert Tate Britain op zijn website niet alleen de
collectie, maar is er ook een Art on demand-internetwinkel. Kopieën van
schilderijen kunnen op verschillende formaten en met lijst worden besteld.
Ook zijn locaties die op kunstwerken zijn afgebeeld terug te vinden met
Google Streetview. Stevens: ‘Tate Britain telt vier musea, maar de website
beschouwen ze als hun vijfde. Ze doen er alles aan om het echt een
aanvulling te laten zijn’. Uiteraard is er dus ook een afdeling speciaal voor
‘nieuwe media’-kunst: Intermedia Art.
Invloed van internet op de presentatie ‘in real life’
De digitale cultuur is open, flexibel, veranderlijk – musea zijn gericht op
behoud. Stevens denkt dat het idee om die twee werelden bij elkaar te
brengen hier en daar op verzet stuit. ‘Mensen willen graag dat musea een
anker zijn, een plek waar je werken in hun originele staat ziet, zoals ze
horen te zijn - alsof de context waarin ze bekeken worden geen vat op ze
heeft.’ Dat het anders móet, zegt Martijn Stevens niet. ‘Maar ik denk dat
het niet anders kan. En als musea meegaan in het idee van
veranderlijkheid, kan dat ook nieuwe zienswijzen opleveren en de
nieuwsgierigheid van kijkers prikkelen’. Bijvoorbeeld: bezoekers van
wederom Tate Britain kunnen ook in de musea zelf, in real life dus,
associatief door de collectie ‘klikken’, aan de hand van bepaalde routes.
Uiteraard kunnen bezoekers ook thuis eerst achter hun computer zelf hun
op maat gesneden route samenstellen – en die daar ook aanbieden aan
anderen. In Nederland experimenteert het Nederlands Instituut voor
Mediakunst ook met mogelijkheden om zelf een tentoonstelling in te
richten. En het Kröller Müller Museum heeft tot 17 januari het publiek de
mogelijkheid geboden om werken op papier uit het depot aan te vragen: de
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‘top 100’ wordt vanaf 7 februari tot 14 april geëxposeerd in het museum
zelf.
Internetkunst
En dan kan internet zelf nog het medium zijn waarop kunst gemaakt wordt.
Bijvoorbeeld op ‘wiki-achtige’ wijze, in een project als communimage.
Daarin kan iedereen kunstenaar zijn en zelf meewerken aan een collage.
Een concept dat de vloer aanveegt met ideeën over originele en
authentieke kunst. Andere kunstenaars gebruiken de digitale media zelf als
materiaal. Zo mag het Belgisch-Nederlandse kunstenaarsduo Jodi graag
bestaande computerspelletjes en dergelijke ontwrichten of de
verwachtingen van de kijker verstoren – nee, het ligt niet aan uw computer,
dit is geen virus.
Bron: Wetenschapsagenda Radboud Universiteit

Van uit de Tuun
Mariëtte Zikking
In onze Tuun hebben we een vak met “rituele planten”. Deze planten
hebben een verhaal aan hun worteltjes hangen. Voorbeelden zijn het
meizoentje/madeliefje, bosanemoon, maarts viooltje, lelietje van dalen,
kardinaalsmuts. Maar we beginnen met wat algemene rituelen.
De Kelten en de Germanen dachten dat bloemen, naast bomen, sterren en
water, een ziel hadden. Bloemen werden gebruikt voor opsmuk van
tempels, altaren, zuilen van goden en helden, offerpriesters en slachtoffers.
Alhoewel de Keltische bloemensymboliek wel blijkt te hebben bestaan,
weet men er niet veel meer van. Anders is het gesteld met de Germaanse
symboliek. De meimaand betekende voor de Germanen de periode waarin
Wodan/Odin van zijn huwelijksreis terugkwam en samen met zijn vrouw
ook zonneschijn en bloemenpracht meebracht. De Germanen richtten in
het midden van een woud onder oude bomen altaren op en versierden die
met lentegroen. Bij de kerstening van de Germaanse gebieden werden aan
die heilige bomen heiligenbeelden gehangen, vooral van Onze-LieveVrouw ; in de zeventiende eeuw werd de bloeimaand aan Maria gewijd.
Een meiboom is een boom of een tak die (vaak rond 1 mei en Pinksteren)
wordt opgericht om de ontwakende natuur te vieren. De vreugde om de
aankomende lente uitte men vroeger in meidansen( oudste vermelding:
Aken, 1225) ‘mei’is trouwens afgeleid van het latijnse Maius, ontleend aan
Maria, de Romeinse Godin van de groei en de vruchtbaarheid. De
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meiboom was naast een vreugdeteken wegens de komende zomer, ook
een symbool van vruchtbaarheid, liefde en geluk. Oorspronkelijk was hij
een mooie levende boom. Later werd die vervangen door een mast met
versierselen. Men zond elkaar een meitak toe, stak een meitak op de
laatste kar hooi of koren (oogstmei), richtte een dansmei op, plantte bij een
huwelijk een bruidsmei, bij een geboorte een geboortemei, of bracht een
meitak aan op het dak van een huis als het dakgebinte voltooid was
(oprichtmei, richtmei, dakmei) Die laatste traditie bestaat nog altijd. Aan de
jonge takken van de mei werd een afwerende kracht toegeschreven, die
boze geesten en heksen weghield. Alvorens de meiboom op te richten,
versierde men hem met kleurige slingers, omdat men dacht dat de
levenskracht erin samengebald zat.
De (bos)anemoon)
In de oudheid kende men verschillende mythen over het ontstaan van de
Anemoon. Zo vertelde men dat die plant ontstond uit de tranen van
Aphrodite/Venus of uit het bloed van haar geliefde, Adonis. Toen Adonis op
de Libanonberg door een beer werd gedood, veranderde Aphrodite hem in
een Anemoon. Volgens andere mythen ontsprongen zowel Rozen als
Anemonen uit het bloed van Adonis en werd de Roos zo het zinnebeeld
van de liefde. Volgens andere bronnen was “Anemone”een nimf die werd
bemind door Zephyrus, de Westenwind. Zijn jaloerse vrouw, Flora,
veranderde de nimf in een (bos)anemoon. Bij het minste zuchtje wind
beweegt ze, want dan is Zephyrus bij haar. Zephyrus vertrouwde haar toe
aan Boreas, de Noorderwind, maar die blaast haar blaadjes weg. Het korte
leven van de Anemoon werd vergeleken met dat van Adonis en vormde
een inspiratiebron voor dichters.
Het madeliefje
Het madeliefje zou volgens een mythe zijn naam (‘Bellis’) te danken
hebben aan Belides, een Boomnimf (dryade) . Terwijl ze danste met haar
geliefde Ephigeus, trok ze de aandacht van Vertumnus, de God van de
boomgaarden en om aan hem te ontsnappen, veranderde ze in een
madeliefje
Het lelietje-der-dalen
Is een symbool van eenvoud en van maagdelijke reinheid. Een oud
Germaans gebruik. De plant is volgens de Germanen gewijd aan Ostara,
de zuster van Thor/Donar (de god van de donder), beschouwd als de godin
van de aanstaande lente en het opkomende licht.
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Het Maarts Viooltje
Het Maarts viooltje is gewijd aan Persephone/Proserpina, de godin van de
Onderwereld. Dit Maarts viooltje zou uit het bloed van Agdestes/Attis zijn
ontstaan .en uit zijn lichaam groeide een amandelboom (zie aldaar): beide
planten bloeien, net als Narcissen, zeer vroeg in de lente, een periode
waarin Persephone/Proserpina geacht werd nog in de onderwereld te
verblijven.
Literatuur: Compendium van rituele planten in Europa. Marcel de Cleene.

Sprokkels:
Nelly Goebertus
NIJMEGEN - De St Jacobskapel ligt aan een kleine zijstraat aan de
noordkant van de Lange Hezelstraat. Het is het enige wat nog rest van het
St. Jacobsgasthuis in Nijmegen, dat tot 1592 samen met het St
Nicolaasgasthuis de boerderijen ‘De Vormers’ beheerde. Op 7 nov. 2009 is
met enig ceremonieel vertoon een ‘Stele’ (naast de voordeur van de kapel)
onthuld en ingezegend. Deze Stele of informatiezuil van edelstaal markeert
het beginpunt van de Jakobsweg. Mensen die deze Jakobsweg willen
lopen kunnen voordat ze aan hun tocht beginnen op afspraak, de kapel
bezoeken en/of een stempel in hun pelgrimspas ophalen. De zuil markeert
het beginpunt van een pelgrimsroute naar het Noord-Spaanse Santiago de
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Compostela, een nieuwe route die via het Rijndal bij Keulen aansluit op
een netwerk van Jacobswegen. In 1987 heeft de Raad van Europa de
Caminos de Santiago uitgeroepen tot Europees cultureel erfgoed, in de
verwachting dat deze wegen opnieuw de uitwisseling van ideeën, kunst en
cultuur tussen de volken zouden dienen en zouden kunnen bijdragen aan
het overwinnen van landsgrenzen en taalbarrières. In het voorjaar 2009 is
de laatste LVR-Jakobsweg gereed gekomen, die begint bij de St.
Jacobskapel te Nijmegen, daarna verder gaat via Persingen en Beek, de
grens over naar Zyfflich, dan via Wyler naar Kranenburg / Kleve / Kalkar /
Xanten, etc. naar Keulen. In Keulen sluit de nieuwe route aan op het
netwerk van Jacobswegen in Duitsland; en kan de pelgrim kiezen hoe hij of
zij verder wil richting Santiago. Voor deze route is een Duitstalige gids
samengesteld: ‘Jakobswege; wege der Jakobspilger im Rheinland; Band
4’. De gids bevat naast route-informatie (kaartjes + beschrijving) ook
uitgebreide (historische en actuele) informatie over kunst, cultuur, religie en
natuur op en nabij de route.
NIJMEGEN - MuZIEum, het Nijmeegse ervaringsmuseum over zien en
niet-zien, is gered. Het is interim-directeur Hein Reedijk sinds zijn
aantreden in maart 2009 gelukt om 660.000 euro binnen te halen: ruim de
vijf ton die nodig was om het museum voort te zetten. Ondanks de crisis,
bleken particulieren en stichtingen bereid een bijdrage te leveren. De
grootste bedragen zijn echter afkomstig van de gemeente Nijmegen
(180.000 euro) en de Rabobank Foundation (120.000 euro). Volgens
Reedijk is het museum nog niet helemaal uit de gevarenzone.
LEUR - Menshoge panelen met door Drutenaar Hans Barten gemaakte
foto's van het Maas en Waalse landschap, een dassentunnel voor
kinderen, een elf meter lange tafel met in het blad gegraveerde tekeningen
van en verhalen over de dorpen in deze regio in de vroeg-middeleeuwse
tijd. De komende maanden krijgen ze een plaats in bezoekerscentrum
Land van de Heerlijkheden in Leur, dat op 17 april zijn deuren opent voor
het publiek. Het bezoekerscentrum is het derde van Geldersch
Landschap/Geldersche Kastelen en het eerste in het zuiden van de
provincie. Het is gevestigd in de Vlaamse Schuur aan de Van
Balverenlaan, een monumentaal pand uit het einde van de 18e eeuw. De
schuur is het voorbije halve jaar gerestaureerd.
Het bezoekerscentrum is vanaf 17 april op woensdag, zaterdag en zondag
van elf tot vijf uur open en in de zomer ook vrijdag.
MILLINGEN AAN DE RIJN - In Millingen wordt een kopie van de schepen
gebouwd waarmee de Romeinen 2000 jaar geleden soldaten en wijn
vervoerden. Het schip, een liburne, zou het eerste in zijn soort in Nederland
zijn. De twintig meter lange eikenhouten boot werd voortbewogen door een
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zeil en vijftig roeiers. Het schip moet het pronkstuk worden van een
museum dat herinnert aan het Romeinse verleden van het dorp. De
provincie, de gemeente, de Euregio en de Rabobank dragen bij aan de
financiering. De bouw moet een grensoverschrijdend werk- en leerproject
worden. Werklozen uit Nederland en Duitsland kunnen er ervaring en
scholing opdoen onder leiding van een werkmeester. Op een voormalige
scheepswerf is ruimte gevonden als bouwlocatie. Millingen ligt aan de
Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk. De Rijn was een van de
grensrivieren. Aan het begin van onze jaartelling bouwden de Romeinen
duizenden schepen in het rivierengebied. Boottochtjes met het schip naar
bijvoorbeeld Nijmegen, Kleef of Xanten zouden tot een toeristische
trekpleister kunnen uitgroeien.
NIJMEGEN - Museum Het Valkhof is, als enig Nijmeegs project,
genomineerd voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit van de
provincie Gelderland. De provincie reikt de prijs eenmaal in de twee jaar uit
om ruimtelijke projecten die als voorbeeld voor anderen kunnen dienen in
het zonnetje te zetten. Er zijn zestien kanshebbers.De prijs is gekoppeld
aan een bijzonder thema. Dit jaar is dat 'ruimte voor nieuwe
maatschappelijke functies'. Het gaat dan bijvoorbeeld om een
sportcomplex, museum, gemeentelijk informatiecentrum of dergelijke
maatschappelijke projecten. Een vakjury onder leiding van Jan Terlouw,
oud-commissaris van de koningin van Gelderland, maakt op 25 maart
bekend welk project de winnaar is geworden.
NIJMEGEN - Vrede van Nijmegenzaal.. In 1678-79 was Nijmegen hét
politieke centrum van Europa. In de stad vonden onderhandelingen plaats
over de beëindiging van verschillende Europese oorlogen. Diplomaten,
dames van plezier, burgers en soldaten verbleven allemaal in de Waalstad.
De hele stad stond op zijn kop! Het Nijmeegse stadhuis, een belangrijk
podium voor de vergaderingen, kreeg luxe wandtapijten uit Antwerpen.
Museum Het Valkhof zet de schijnwerper op deze unieke Nijmeegse én
Europese episode. Voorjaar 2010 openen op de benedenverdieping de
deuren van een nieuwe zaal, helemaal gewijd aan de Vrede van Nijmegen.
Daarmee zet het museum de eerste stap naar de herinrichting van de
vaste presentatie.
De dagen gaan weer lengen
Wat zal het nieuwe seizoen gaan brengen?
Een kil, mistig en nat voorjaar
Of warme dagen net als vorig jaar ?
Misschien gaat de kou wel aanstrengen !
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Musea:
Kröller Müller Museum
Houtkampweg 6, Otterlo
- Expose, De allermooiste werken op papier, tot 14 april.
Het is de droom van veel museumbezoekers: rondkijken in het depot van
een museum en zelf een tentoonstelling samenstellen. Het Kröller-Müller
Museum maakt deze droom werkelijkheid met de unieke tentoonstelling 'De
allermooiste werken op papier', 100 meesterwerken die zelden of nooit te
zien zijn. Expose is een nieuw digitaal tentoonstellingsconcept, waarbij niet
het museum maar de bezoeker bepaalt welke kunstwerken te zien zijn in
de tentoonstelling. Expose biedt een kijkje in het streng beveiligde
museumdepot en de mogelijkheid een persoonlijke keuze te maken uit
bekende en onbekende kunstschatten van het Kröller-Müller Museum.
Voor deze eerste bezoekerstentoonstelling ontsluit het museum een
bijzonder deel van zijn collectie werken op papier, met onder andere unieke
tekeningen en etsen van Jan Toorop, Vincent van Gogh en Pablo Picasso.
Deze werken, die vanwege hun kwetsbaarheid slechts zelden kunnen
worden getoond, geven een prachtig beeld van de veelzijdigheid van de
museumcollectie maar natuurlijk ook van de werkwijze en technieken van
deze beroemde kunstenaars. Het Kröller-Müller Museum zal Expose ook
in de toekomst inzetten om zijn bezoekers direct en interactief te betrekken
bij het ontwikkelen en samenstellen van de tentoonstelling.
Valkhof Museum
Kelfkensbos 59, Nijmegen
- Home is where the heart is - Barbara Polderman 23 januari t/m 9 mei
2010, Projectruimte
Barbara Polderman (1971, Wisch) laat zich door het imaginaire inspireren.
De kunstenares nodigt de kijker uit haar wereld te betreden en te voelen
wat haar raakt. Dieren en mensen intrigeren haar. Hebben dieren iets
menselijk, of mensen iets dierlijks?. In de Projectruimte wacht de bezoeker
een parcours waar illusie en levenskunst in elkaar over lijken te gaan. De
kunstenares leidt de toeschouwers ogenschijnlijk langs de rand van de
afgrond om hen vervolgens weer in een veilige haven te loodsen. Jong en
oud zullen gefascineerd zijn door haar groots opgezette installaties.
- The Valkhof Experience - 13 februari 2010 t/m 22 augustus 2010,
tentoonstellingszalen bovenverdieping.Beleef de collectie van Museum Het
Valkhof. ‘Breng de collecties archeologie, oude en moderne kunst op een
verrassende en vernieuwende manier samen’, was de opdracht aan
ontwerper Marcel Wouters. Hij stelde een attractieve tentoonstelling samen
voor mensen die het museum nog niet eerder hebben bezocht of juist op
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een nieuwe manier naar de vaste collecties willen kijken. Via digitale
technieken vertellen experts wat kunstwerken bijzonder maakt. Bezoekers
worden uitgenodigd zowel toeschouwer te zijn, als actief bij te dragen aan
de tentoonstelling. Een bezoek wordt een belevenis!
- De firma Arens. Een passie voor edelsmeedkunst (i.s.m. De Lindenberg,
Nijmegen) - 10 april 2010 t/m 6 juni 2010, Pleinzaal. Rond 1900 kende
Nijmegen nog een tiental werkplaatsen die edelsmeedwerk en andere
kunstvoorwerpen vervaardigden. Twee daarvan zijn er nog: de firma
Stadelmaier en de firma Arens. Museum Het Valkhof richt het spotlicht op
de firma Arens met een kleine tentoonstelling. Er worden
ontwerptekeningen, geëmailleerd werk, objecten in brons, zilver en tin
geëxposeerd. Tegelijkertijd is er in De Lindenberg een expositie met werk
van edelsmeden die door Rudie Arens Jr. zijn opgeleid.
Museum Jan Cunen
Molenstraat 65, Oss
- Wolkendeken – Paul de Reus t/m 13 mei 2010
Paul de Reus (1963) vervaardigt figuratieve sculpturen, tekeningen, foto’s
en ‘installaties’ waarin de alledaagse werkelijkheid en de mens centraal
staan. In deze op het eerste gezicht normale situaties gebeurt vaak iets
vreemds. De beelden van De Reus bevatten een wat onhandige, naïeve
kwaliteit. De Reus jaagt niet persé realistische beelden na, hij suggereert
met zijn figuren niet zozeer mensen van vlees en bloed. Zijn mensfiguren
zijn meer als symbolen op te vatten. Zo stelt het sculptuur Wereld een man
voor wiens hoofd de vorm van een wereldbol lijkt te hebben. Dit sculptuur
raakt een centraal thema in het oeuvre van Paul de Reus, namelijk dat,
hoewel je eigenlijk weinig controle over de wereld en je eigen leven hebt, je
in gedachten het centrum van het universum bent.

De volgende Nieuwsbrief zal in juni 2010 verschijnen. Kopij inleveren
Voor 15 mei 2010.

Het tuinseizoen kan beginnen
We zaten al veel te lang binnen
Het krioelt buiten van nieuw leven
Vooral de vogels doen wat overdreven
Met de klok gaan we een uurtje winnen
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Uitnodiging
Vrienden Museum Kasteel Wijchen.
Stichting Frans Bloemen
nodigt U uit

voor de Templetwandeltocht
op zaterdag 24 april 2010
om 13.30 vanaf Kasteel Hernen
met koffiestop(eigen rekening) tot 16.30

Boerderij De Templet 1739

van te voren opgeven : 024 6414837 of 6422232
w.a.kattenberg@hetnet.nl
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Doet’s ljocht

17 februari t/m 2 mei 2010

Open wo.t/m zo.13-17 uur Kasteellaan 9 Wijchen
Tel. 024 6424744 www.museumwijchen.nl
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