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COLOFON 
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beeldende kunst en de geschiedenis 
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Vrienden MKW@gmail.com 
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ING bank  8126978 
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kasteel Wijchen  
- 4 keer per jaar de Nieuwsbrief 
- gratis bezoek aan 

lezingen/excursies 
 
Ledenadministratie: 
Secretariaat  Vrienden Museum 
Kasteel Wijchen postbus 221 
6600 AE Wijchen. 
E. mail adres:  m.zikking@zonnet.nl 
Voor opgave nieuwe vrienden en 
adreswijzigingen. 
Opzeggingen dienen voor 1 
december te worden doorgegeven. 
 
Redactie Nieuwsbrief: 
Mariëtte Zikking  tel. 024 6414984 
Nelly Goebertus  tel. 024 6413180 
Nic Bakker          tel. 024 6420190 
 
Vormgeving Mariëtte Zikking 
Eindredactie Nelly Goebertus 
Druk  All-Print 
Veenhof  1507 
6604  AW Wijchen 
Fred Vermaat, tel. 6421061 
info@allprint-wijchen.nl 
www.allprint-wijchen.nl 
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Verantwoording 
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Wim Kattenberg, Bert Mertens, 
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Hans Baldung Grien(1485-1545), 
Heksensabbat  
 
 
 
 
 
 



Inhoud: 
 
COLOFON 

REDACTIONEEL 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

PRIKBORD 

ACTIVITEITEN 

EXPOSITIES 

SCHOONHEID OP VIER POTEN 

HEKSEN HEKSEN 

UIT DE ARCHIEVEN; 

    DE LEVENSLOOP VAN EEN 75 JARIGE 

DE TUUN IN DE PERS 

TUUNMAN VAN HET EERSTE UUR 

HEERLIJKHEID HEMMEN 

SPROKKELS 

MUSEA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najaar: de bomen worden kaal 

De wind gaat met de blaadjes aan de haal 

De tijd gaat een uurtje terug 

Van het tuinwerk krijg je last van de rug 

Want je spieren zijn nou eenmaal niet van staal 

 
 

 



 

4 

Redactioneel: 
Nelly Goebertus 

 
Het was gisteren een historische dag, maar geldt dat niet voor iedere dag. 
De kiezer heeft gesproken, maar welke kant het op zal gaan is nu nog in 
het duister gehuld. We hoeven geen koffiedik te kijken om te weten wat de 
toekomst van gisteren was. We weten dat de levensloop van een 75 jarige, 
de levensloop van een 85 jarige is geworden. En dan hebben we het 
natuurlijk over M.K.W. Aan de markt daar is alles begonnen. We blikken er 
op terug in het kader van de onze serie ’Uit de archieven’ aan de hand van 
de aankondiging in 2004, van het boek van Piet Bovenga. Koffiedik kijken 
is een sprong in het duister, een vorm van magie. In de late Middeleeuwen 
was magie bedrijven levensgevaarlijk. Maar koffiedik kijken kwam er niet 
aan te pas, want koffie was nog een zeer exclusieve nieuwigheid. Maar de 
toekomst voorspellen kon op vele manieren. Dat kon je gerust zoals 
vanouds, overlaten aan heksen en magiërs. Toen de heilige moederkerk er 
zich mee ging bemoeien werd het pas een gevaarlijke bezigheid. Lees in 
deze Nieuwsbrief hoe het heksen kon vergaan. Het waren duistere tijden, 
zijn er overeenkomsten met het nu? Het behoort al weer tot, een weliswaar 
recent, verleden dat Bert Mertens met een toespraak de expositie 
‘Schoonheid op vier poten’ opende. Wie er toen niet was, kan toch nog 
genieten van zijn verhaal. We ontkomen er niet aan om in de toekomst te 
kijken, want een nieuwe expositie is in een afrondend stadium. Ook al weer 
op vleugels. Het belooft een feest van kleur en vorm te worden. En dan 
gaan we echt alweer richting winter met zijn heel eigen geneugten en 
ongemakken. Dat is van alle tijden. Een kleine expositie over koning winter 
en de pret die daar bij hoort is ook al in een vergevorderd stadium van 
voorbereiding. De werkgroep ’Tuun’ is op stap geweest, naar Hemmen 
deze keer, een tip die navolging verdient. Als je tenminste Piet van 
Steekelenburg moet geloven, want die doet verslag. Wim Kattenberg 
maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de Cultuur. De 
belangrijkste functie van kunstenaars en wetenschappers is bewustmaking 
van alles wat er gaande is. Dat was eigenlijk wat begon in die late 
middeleeuwen, astrologie werd astronomie, alchemie werd natuur- en 
scheikunde. De mens wilde onderzoek doen naar de wetten van de natuur, 
het recht , de wiskunde. Weg met magie en hokus pokus, heksen en 
tovenaars, maar het blijft trekken. Zou Jung dan toch gelijk hebben met zijn 
theorie van de archetypen en het collectief onderbewuste? Genieten van 
Cultuur kan gelukkig en we eindigen dus niet zonder ‘Sprokkels’ en tips 
voor interessante exposities. Veel genoegen met deze najaars Nieuwsbrief 
en laat u op de kermis gerust de hand lezen. 
 



 

5 

Waar blijft aandacht voor cultuur ?? 
Wim Kattenberg  (voorz.)  
 
Middenin de verkiezingskoorts werd ik getroffen door een artikel waarbij de 
auteur zich kwaad maakt over het feit dat er nauwelijks aandacht is voor 
cultuur in de beleidsplannen en in de discussie . De auteur van het artikel 
stelt terecht dat het daarom zo ergerlijk is omdat cultuur een wezenlijk 
onderdeel is van ons bestaan. We kunnen niet zonder.   
 
Waar zijn wij mee bezig ? 
Graag wil ik hier in deze Bestuurstafel daar iets over zeggen. De Vrienden- 
verenigingen en stichtingen zijn in de tachtiger jaren van de vorige eeuw 
ontstaan, omdat het ging toen ook economisch slecht, cultuur ook zwaar 
onder druk kwam te staan. Daar werd fors op bezuinigd. Brinkman wilde 
het Openluchtmuseum zelfs sluiten. Reacties van over de hele wereld 
hebben dat voorkomen.  
Overal namen mensen toen initiatieven om, onder andere, hun plaatselijk 
museum overeind te houden. Zo is dat ook in Wijchen gegaan. Een van de 
uitkomsten van de toenmalige vrij diepgaande discussie over de kerntaken 
was dat de Gemeente Wijchen cultuur niet voor haar rekening hoefde te 
nemen. Het was een taak van de provincie. De Gemeente was overigens 
blij met het burgerinitiatief het museum Frans Bloemen voor Wijchen te 
behouden. En gelukkig is het er nog !!! 
Maar, soms denk je voor hoe lang  nog ??? Het vorige kabinet deed in feite 
meer dan ooit echt aan kaalslag wat de cultuur betreft. Meer dan ooit zal er 
daarom voor moeten worden opgekomen. 
 
Barbizon in Brabant. 
Het was in de jaren twintig van de vorige eeuw, dat een groep kunstenaars, 
zoals dat in Frankrijk rond het dorp Barbizon gebeurde, de velden in trok 
om het eenvoudige harde boerenleven vast te leggen middenin wat toen 
nog echt natuur was. Als je dat, op de tentoonstelling over deze 
schildersgroep in het museum De Wieger in Deurne, op je in laat werken, 
snap je waar zij mee bezig waren. Na aanzetten vanaf het eind achttiende 
eeuw zette zich in de twintigste eeuw de industrialisatie ook in Nederland 
pas goed door. Het was kunstenaars en wetenschappers duidelijk, zoals 
wat de laatsten betreft de Engelse historicus Toynbee, dat alles diepgaand 
zou gaan veranderen. Dat afscheid genomen moest worden van de oude 
wereld, maar dan wel afgewogen. In de schilderijen van de Brabantse 
Barbizoners vind je dat terug. Ze geven de harde werkelijkheid weer van de 
arme boeren, maar deze horen nog wel bij elkaar en hebben nog een echte 
binding met de hen omgevende natuur. Kernachtig en mooi weergegeven. 



 

6 

Al kijkend drong het tot me door wat de functie is van kunstenaars en 
wetenschappers. Dat is niet alleen inzicht geven maar je vooral bewust 
maken wat er echt gaande is en dat is meer nodig dan ooit. Het blijft onze 
taak dat alles te laten zien in ons museum. 
 

Activiteiten: 
Een overzicht van museumactiviteiten  
15 december 2012 – Kinderworkshop rond thema ‘Kerst’ 
Open rondleidingen: 7 oktober en 4 november, start 14 00 uur, prijs €5 

 

Prikbord:   
 
Gelderse museumdag 
Op zaterdag 22 oktober 2011 is het Gratis Museumdag in Gelderland! 
Maar liefst 71 musea openen hun deuren gratis voor het hele gezin. 
Tijdens deze dag zijn ook vijf kastelen/landhuizen van Geldersch 
Landschap en Gelderse Kastelen gratis te bezichtigen. 
MKW is dan gratis toegankelijk, er wordt gedacht aan een programma rond 
het onderwerp ‘Kasteel’, vooruitlopend op de expositie in januari 2013 over 
het kasteel en haar bewoners. 
Winterpret in Wijchen 
Dit wordt een kleine expositie die aansluit bij het evenement ‘Wijchen 
schaatst’ in december 2012. De expositie komt naast de al geplande 
expositie van beeldend kunstenares Nadine Zanow en is gepland voor de 
periode 1 december 2012 t/m 6 januari 2013.  
Kasteel Wijchen 
Onder de werktitel Kasteel Wijchen is een project opgestart om voor de 
periode van januari tot juni 2013 een grote expositie te organiseren met 
een flankerend activiteitenprogramma over de erfgoedparel en het 
historisch icoon van Wijchen, het kasteel en haar bewoners. 
Samenwerking zal worden gezocht met ondermeer de stichting Wighene, 
de Volksuniversiteit, Tweestromenland, Valkhof en andere kastelen. 
Budgetovereenkomst met gemeente 
Zoals in de krant heeft gestaan, heeft de gemeenteraad van harte 
ingestemd met de nieuwe koers die het museum is ingeslagen. Maar 
tegelijkertijd heeft zij ook besloten ten aanzien van de subsidie het museum 
de verplichting op te leggen over 2 jaar structureel extra neveninkomsten 
verworven te hebben. Slaagt het museum daar niet in, dan is de kans groot 
dat op de subsidie gekort wordt. Genoeg reden om er voor te zorgen dat 
die inkomsten er komen! 
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Schoonheid op vier poten 
De opening van de tentoonstelling met werk van Bert Aalbers en Herman 
Kuypers mocht zich verheugen op een nog nooit vertoonde belangstelling 
van 130 bezoekers! Ook daarna bleef die belangstelling voortduren. Het 4 
en 5 mei Comité uit Nijmegen heeft spontaan contact gezocht met ons naar 
aanleiding van het feit dat in de 2

e
 helft van 2014 MKW voornemens is een 

expositie aan de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Wijchen te 
wijden. Waarschijnlijk gaat dit leiden tot een samenwerking rond dit thema 
met het 4 en 5 mei Comité, het Valkhof, het Bevrijdingsmuseum en een 
museum in Kleef. 
Nieuwe borden 
Een voortdurende zorg en is de verwijzing naar het museum vanaf de 
Kasteellaan. Er is nu een verrijdbaar bord met een groot affiche en een pijl 
die als het museum open is naar het museum wijst en voor de 
toegangspoort staat. Ook voor op de brug is er een nieuw bord. Als nu nog 
de entree naar het museum op de begane grond verduidelijking krijgt, dan 
zouden vast nog meer bezoekers ons museum weten te vinden. 

 
Exposities: 
 

Written in wings -  Nadine Zanow -  28 sep. t/m 9 dec. 
 
In Museum Kasteel Wijchen wordt zondag 30 september a.s. de 
tentoonstelling “Written in wings” geopend. De tentoonstelling laat 
schilderijen en werken op papier van de kunstenares Nadine Zanow zien. 
Vleugels. Groot en stevig, maar ook bescheiden en doorzichtig. In de 
schilderijen van Nadine Zanow zijn ze dikwijls aanwezig. Vleugels om mee 
te vliegen en mee te pronken. Maar ook om te beschermen. 
Kunstenares Nadine Zanow woont en werkt sinds enkele jaren in het Land 
van Maas en Waal. Ze is geboren in de Verenigde Staten van Amerika, 
maar heeft haar wortels in Europa. Dat Europese verleden laat ze 
doorklinken in haar werk, waarin folklore, verhalen en beelden uit het 
familieleven een grote rol spelen. Haar olieverfschilderijen zijn zeer rijk aan 
kleuren. Zanow laat een schilderij groeien: ze gaat er mee in gesprek, door 
een intensief proces van verf opbrengen, verwijderen en veranderen tot het 
schilderij als het ware ‘aangeeft’ dat het af is. Het deels figuratieve en deels 
abstracte werk neemt de toeschouwer mee in dat proces. De voorstellingen 
onderzoeken de relatie tussen wat we waarnemen en wat we dromen, 
tussen heden en verleden, tussen realiteit en spiritualiteit. Naast de 
olieverfschilderijen zijn op de tentoonstelling ook zeer recente en net zo 
spannende werken te zien van klein formaat en uitgevoerd in mixed media. 
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Winterpret in Wijchen - 1 december t/m 6 januari  
 
Winter, wie verlangt er niet ieder jaar naar het witte sneeuwdek, 
dichtgevroren vijvers en de eerste rit op slee of schaats. De zeldzame 
keren dat onze wensen uitkomen is het dan ook dubbeldik genieten. 
Schaatsen uit het vet, de slee van de zolder en massaal trekken we de 
witte wereld in voor echte Winterpret. Museum Kasteel Wijchen wil 
bezoekers deze winterpret laten beleven en het van een mooi historisch 
kader voorzien. Van 9 december 2012 t/m 6 januari 2013 strijkt in de 
museumtuin het evenement ‘Wijchen schaatst’ neer. Schaatspret voor jong 
en oud of het nu wel of geen winters weer is. Museum Kasteel Wijchen sluit 
zich met  een mini-tentoonstelling bij dit evenement aan en wil de 
schaatspret van een historisch en nostalgisch kader voorzien. Om dit te 
realiseren zal er gepoogd worden de Wijchense bevolking erbij te 
betrekken, met het verzoek oude foto's en objecten rond dit thema tijdelijk 
af te staan. Daarnaast zijn er tientallen objecten in bruikleen gevraagd bij 
het Openlucht Museum te Arnhem zoals; oud-Hollandse tegels, oude 
foto's, prenten, sleeën en schaatsen. We wachten nog op een positief 
antwoord. Op de mini-tentoonstelling zullen een aantal doe- activiteiten 
aangeboden worden 

 
Foto, archief Historische Vereniging Tweestromenland 
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Schoonheid op vier poten 
Bert Mertens 
 
Bert Mertens hield bij de opening van de expositie ‘Schoonheid op vier 
poten’, onderstaande inleiding, die we u niet willen onthouden. Er spreekt 
een bijzondere kijk op kunst uit. De expositie is bij het verschijnen van deze 
Nieuwsbrief al weer voorbij. We laten Bert Mertens aan het woord: 
 
Bij mijn bezoek aan de expositie ‘Schoonheid op vier poten’, kreeg ik 
steeds meer het gevoel te mogen deelnemen aan een ongekende 
pakjesavond: de ene verrassing na de andere. Het begon al meteen met 
het ‘kasteeltafeltje’, van de hand van Bert Aalbers gemaakt van resthout uit 
een kasteelrestauratie. Daartegenover de aquarel ‘De Lange Mars’ van 
Herman Kuypers. De lange mars, dat hoort bij Mao en consorten, vandaar 
misschien de subtiele tinten rood waarin de aquarel is uitgevoerd, de 
strakke discipline waar dit type heersers zo van houdt, lees je af aan de 
naadloze rijen... stoelleuningen. Dit leidt tot de eenvoudige constatering: 
Aalbers maakt tafeltjes en Kuypers schildert en tekent stoelen. Was het 
maar zo eenvoudig. Met die stoelen van Herman Kuypers ben je zomaar 
niet klaar. En met de tafeltjes van Bert Aalbers net zo min. Het werk van 
Herman Kuypers en Bert Aalbers verdient een nadere beschouwing.  
 
Als je het werk van Herman Kuypers meerdere malen beziet ga je het iets 
beter begrijpen. De docent aan de kunstacademie die ooit tegen hem zei: 
’het maakt niet uit wat je maakt, je maakt toch altijd hetzelfde‘ had gelijk, 
maar toch niet helemaal. Er zijn drie constanten in zijn werk te zien. 
Als eerste het tekenen van stoelen als spel, een spel dat in de verte doet 
denken aan Escher. Het zijn fijnzinnig getekende stoelen of groepen 
stoelen die niet kunnen. Hij speelt met perspectief en optische illusie. Waar 
een begin is, is na enig kijken toch geen einde. Ook de humor ontbreekt 
niet. Iedere stoel bergt wel een verrassing in zich: de zitting is anders dan 
je eerst denkt, de voorkant en de achterkant lopen in elkaar over, het 
schijnbare evenwicht is een illusie, de schaduw is onmogelijk.  De stoel is 
ook een stuk kunstgeschiedenis: op diverse schilderijen zijn stoelen te her- 
kennen van bekende kunstenaars als Duchamp, Rietveld, Dali, Stam.  
Een tweede constante in zijn werk wordt gevormd door series en 
stapelingen. Een mooi voorbeeld hiervan is ‘Zitting’ dat de sfeer van een 
voorname en ruime zaal met hoge zuilen, een paleis dat macht uitstraalt, 
misschien wel een rechtszaal. Deze illusie wordt echter gewekt door de 
geraffineerde manier waarop stoelleuningen als hoge kolommen zijn 
gerangschikt, de weerspiegeling  ervan op een rimpelloze  vloer en de rijke 
lichtwerking. En natuurlijk de titel: ‘Zitting’. Dan valt het oog op een geel 
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vlak: de illusie is verstoord, het ding past niet in het tafereel: het gele ding 
is een op de grond gevallen zitting van een stoel. Een vreemde onrust 
dringt zich op een subtiele manier in het schilderij. Wat is hier gebeurd? 
Waarom ligt die zitting op de grond? En talloze andere vragen, waarop 
alleen de fantasie van de beschouwer mogelijke antwoorden kan geven.  
Dan de derde constante: de voortdurende spanning tussen orde en chaos. 
Schitterende voorbeelden hiervan zijn de torens van Babel, de Laatste 
avondmalen. Een van de torens van Babel is een stapeling van ontelbare 
identieke geel- en okergekleurde stoelen met lila pootjes in een 
onafzienbare oranje bruine hoogte en diepte: een hovaardige menselijke 
onderneming die tot mislukken was gedoemd. Er is geen begin te zien en 
een voortgang is niet voor te stellen. Negen jaar later schildert hij weer een 
toren van Babel, ditmaal vanuit een ander perspectief gezien, maar nu met 
uitsluitend verschillende stoelen, een effectieve verbeelding van de chaos 
die Babylonische spraakverwarring heet en de daarbij horende dwaasheid 
van de mens. ‘Het Laatste avondmaal’ toont ook een dergelijke 
ontwikkeling. Dertien stoelen staan om een ovale tafel. Er is niemand te 
zien, want op de schilderijen van Herman zijn nooit rechtstreeks mensen te 
zien. Ze zijn weg, maar iedere stoel heeft zijn eigen stijl, van Dali, 
Duchamp, Beuys, Rietveld, Stam … en aan het hoofd van de tafel staat 
overduidelijk de heilige stoel. De schaduwwerking is resultaat van gedegen 
voorstudies aan de hand van zelfgemaakte driedimensionale modellen. En 
op dit van god verlaten schilderij van dat laatste avondmaal waart alleen  
het verraad  nog rond in de schaduw van een onwezenlijk licht. Verder is er 
slechts onpeilbare leegte. Schuin ertegenover is de hele zaak in de lucht 
gevlogen: een onzichtbare explosie heeft korte metten gemaakt met de 
heilige stoel, de restanten vliegen door de lucht, de chaos is compleet, lege 
stoelen staan verweesd in een reddeloze ruimte. Het lijkt of Herman 
Kuypers in deze  chaos op een  subtiele manier een maatschappelijk 
statement plaatst, terwijl het  schilderplezier er van af spat. 
 
Deze drie constanten, het optische spel met de werkelijkheid, de series en 
stapelingen en tenslotte de spanning tussen orde en chaos, lijken  
alternerende hoofdmotieven in het werk van Herman Kuypers, gedragen 
door een balsemende humor en vooral  door het adembenemend vak- 
manschap dat nodig is om al deze subtiliteiten in potlood en waterverf weer 
te geven. Iedereen die nauwkeurig kijkt, zal met bewondering opmerken 
hoe de nuances in naadloze kleurovergangen in combinatie met een 
origineel, soms zeer verrassend perspectief, de schildering diepte  geven. 
De zorgvuldige aandacht voor licht- en schaduwwerking is ingebakken. 
Zelfs in de immense toren van Babel is geen stoeltje hetzelfde. De 
schaduw die stoelen op de grond achterlaten wordt pas aangebracht na 
arbeidsintensieve studies met telkens een andere lichtinval. De docent van 
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Herman had dus maar gedeeltelijk gelijk, hij maakt wel steeds hetzelfde, 
maar de lading verandert, het beeld krijgt steeds meer gelaagdheid en dus 
diepgang. Herman Kuypers ontwikkelt zich nog steeds, maar behoudt 
gelukkig ook zijn aanstekelijke humor. In het schilderij ‘Eerste Weidegang’ 
uit 2010 komen de stoelen dan echt tot leven. Ze verbeelden de uitgelaten 
blijheid van koeien die na vier maanden op stal gestaan te hebben, in de 
lente de wei weer in mogen. Een spetterende samba van kleur, beweging 
en levenslust. 
  
Bert Aalbers toont een prachtige kasteeltafel op vier ranke poten. Het 
kasteel wordt omringd door een blauwe gracht of... waarom eigenlijk 
blauw? De vorm duidt meer op wolken. Maar die zijn meestal grijs of wit. Of 
zou het een aanduiding van de lucht zijn? Aha! Een luchtkasteel! Ik mag 
weer dromen en kind zijn. De ophaalbruggen zijn uitnodigend neergelaten, 
je kunt naar binnen kijken en de vloer van de ridderzaal zien, zwart/wit, als 
een schaakbord, en er is ook nog een paardensprong op afgebeeld. Als 
extra verrassing zijn onder de slotgracht houten vissen en vogels 
aangebracht. Ik bewonder het gebruik van de verschillende houtsoorten, 
waaronder het duizenden jaren oude moereiken... en de kleuren. 
Ooit studeerde Bert Aalbers sociologie, maar steeds meer voelde hij dat 
het niet zijn levensvulling moest worden. Het wekt verbazing en ook 
bewondering dat hij via diverse omwegen en met samenwerking van 
anderen, met de noodzakelijke diploma’s in de hand, een meubelmakerij is 
begonnen, onder de naam Kopshout. Milieuvriendelijk, ook dat was 
belangrijk, zo weinig mogelijk synthetisch materiaal gebruiken, resthout 
verwerken. Op zoek naar degelijke, maar ook  originele vormgeving. De  
aandacht voor de vorm werd steeds sterker, zo sterk dat niet meer de 
gebruikswaarde centraal leek te staan, maar een tafeltje uitgroeide tot een 
kunstzinnig object. Hij was brutaal genoeg om zich te melden voor de 
eerste expositie in het nieuwe Valkhofmuseum en vertelde dat hij mooie 
tafeltjes maakte, die interessant waren, maar toch geen kunst. De 
toenmalige directeur gaf het befaamde antwoord: ‘als ik het in mijn 
museum laat zien, is het kunst’. Gelukkig maar dat het zo gegaan is. 
Inmiddels heeft Bert Aalbers 84 tafeltjes gemaakt, het een nog mooier dan 
het andere, 29 staan er op deze expositie. Allemaal 25 bij 25 en 85 cm 
hoog. Dat is het gekozen formaat. Allemaal gemaakt uit massief hout. 
Allemaal vrucht van oorspronkelijke ideeën. Het is een prachtige reeks, al 
heeft elk tafeltje wel een bijzondere verrassing in  zich.  
Zoals ‘Een Nieuwe Gedachte’, dat door de kunstenaar een Denkstoefel 
genoemd wordt. Het klinkt me op een prettige manier Brabants in de oren. 
De denker van Rodin is er in te herkennen, in zijn overbekende peinzende 
houding. Zijn hoofd een ei, want hij broedt ergens op, dat is duidelijk. Een 
nieuw idee waarschijnlijk, ja, op de grond staat een houten sokkeltje met 
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een houten eitje. Daar moet het inzitten, hoor je hem denken, ik moet het 
er alleen nog uit zien te krijgen. Het beeld lijkt me een vormgeving van het 
creatieve proces. Dan het enveloppentafeltje, met de titel ‘Droom en daad’. 
Wie de enveloppe openmaakt, zal een kopie zien liggen van een fragment 
uit een 23 jaar oud interview, dat bepalend is geweest voor de belangrijke 
keuze die Bert heeft gemaakt: meubelmaker worden, zijn droom in een 
daad omzetten, ‘tussen droom en daad staan wetten in de weg en 
praktische bezwaren en ook weemoedigheid’, zoals Elschot al schreef. In 
zijn geval een reden om de vrouw die hij niet meer kon begeren toch maar 
niet te vermoorden. In het geval van Bert de moed het leven buiten het hek 
te gaan leven, waar het misschien gevaarlijker is, maar zoveel mooier 
omdat je een droom waar maakt. En niet eindigt als een oude zuurpruim 
die zwijgend bij de kachel zit. Al sinds mensheugenis zijn we vergeefs op 
zoek naar de heilige graal, de gouden schaal die gebruikt zou zijn tijdens 
het laatste avondmaal en symbool is geworden voor de zoektocht van de 
mens naar onsterfelijkheid en geluk, één van de vele interpretaties die 
rondom de graal leven. Hoe het ook zij, die gouden graal is gevonden door 
Bert Aalbers. Alleen niet van goud, maar van hout, dat duizenden jaren 
afgesloten van zuurstof onder water heeft gelegen, ver voor Christus dus. 
Gedraaid uit dit blok moereiken, waar het nog steeds deel van uitmaakt en 
van een gouden kleur is voorzien. Een wondermooi en geheimzinnig object 
dat tot nadenken stemt. Dan ‘Zand en Zee’, een wat prozaïsche titel voor 
een ingetogen object dat een strand laat zien waar het water bij eb een 
scherpe geul heeft achtergelaten en rimpelingen in het zand. In zijn 
eenvoud van door zeepbehandelingen gebleekt eikenhout, is het veeleer 
een getijdentafeltje, waarin het getijdenritme doorklinkt van de steeds 
weerkerende eb en vloed en het verstillende geruis van de wijde, wijde 
zee. En als bijgedachte duiken de getijden op in verstilde kloosters waar 
het zwijgen slechts onderbroken wordt door het zingen of zeggen van de 
getijden, dag en nacht. Het vormt een twee-eenheid met het tijdtafeltje. Tijd 
bestaat niet, het is een naamgeving van de mens voor het verschijnsel dat 
hij telkens weer waarneemt: geboorte, groei, bloei en verval. Het komen en 
gaan van de zon. De seizoenen. Dat is wat we ervaren en ondergaan en 
we noemen het tijd. Het is voortgang die we niet kunnen beïnvloeden, we 
zijn de gevangenen van die voortgang en kunnen er niet aan ontkomen. 
Die gedachte wordt  verbeeld in een tafeltje met een wiel en een kooi. 
 
Bert Aalbers en Herman Kuypers zijn verwante zielen vanwege hun 
fenomenale vakmanschap dat zij ten dienste stellen aan de verbeelding 
van “la condition humaine”, dat wat ons mensen tot mensen maakt. Dat zij 
daarbij het relativeren niet schuwen, gevoel voor humor hebben en graag 
spelen met geheime laatjes en optische illusies maakt hun werk tot een  
doorlopende reeks verrassingen, een ongekende pakjesavond. 
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Naschrift van de redactie: we hopen dat we onze lezers een ongekend 
plezier hebben kunnen doen met het uitpakken van al dit schoons. Met 
dank aan Bert Mertens en niet te vergeten, Herman Kuypers en Bert 
Aalbers de makers van de kunstwerken en de samenstellers van deze 
expositie, waardoor velen van de schoonheid op vier poten hebben kunnen 
genieten. 
 

Heksen heksen 
Nelly Goebertus 
 
Heksen dat zijn toch die toverkollen die op een bezemsteel door de lucht 
vliegen uit de ons zo bekende sprookjes, of in een ver en duister verleden, 
eindigden op de brandstapel? Het zou gaan om miljoenen. Als je de 
berichten in kranten en op de t.v. moet geloven zijn heksen echter nog 
springlevend; het ministerie van Binnenlandse Zaken in Saudi-Arabië 
meldde eind vorig jaar dat een vrouw onthoofd was omdat zij zich schuldig 
zou hebben gemaakt aan ’tovenarij en hekserij’, in Afrikaanse landen 
behoort hekserij tot het leven van alledag, Julian Assange riep onlangs de 
wereld op om een eind te maken aan de heksenjacht, die op hem geopend 
is, een aantal gemeenten, waaronder Keulen, waar in het verleden heksen 
veroordeeld zijn, hebben besloten ooit veroordeelde heksen te 
rehabiliteren, de gemeente ’s Heerenberg wil zelfs de heksenstad van 
Nederland worden. Er worden boeken vol geschreven over heksen en hun 
trawanten, over de praktijken die zich aan het einde van de Middeleeuwen 
of nog zelfs later, in verschillende regio’s binnen en buiten Europa hebben 
afgespeeld, maar ook over de recente opleving van hekserij als een 
alternatief natuurgeloof en terugkeer naar een oerreligie. Nog steeds is er 
voor de heksfiguur in kinderboeken, films, musicals en televisieseries een 
belangrijke rol weggelegd. Maar er zijn ook heel wat wetenschappelijke 
studies gewijd aan het verschijnsel heks. Zo’n studie kreeg ik in handen en 
dit werd de aanleiding voor dit verhaal, wat zeker niet compleet is, want 
hekserij bleek een zeer gecompliceerd onderwerp te zijn.  
 
Wat is er zo fascinerend aan hekserij, toverij? In onze taal vinden we tot op 
de dag van vandaag zegswijzen die verwijzen naar de praktijk van het 
heksen, zoals de uitdrukking ‘gewogen en te licht bevonden’, je zegt wel 
eens ‘ik kan niet heksen’, als je bedoelt dat je wat meer tijd nodig hebt of 
we maken iemand die een beetje vinnig doet uit voor ‘een heks’. Een  
waanidee is een idee dat niet bestaat en een heks is iemand die 
verondersteld werd te bestaan. Ooit was toverij, magie niet weg te denken 
uit het dagelijks leven. In ieder dorp of parochie was wel iemand, man of 
vrouw, bij wie de mensen te rade gingen in tijden van tegenslag of ziekte. 
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Hij of zij kon uit verschillende aanwijzingen conclusies trekken of raad 
geven, kende vaak de eigenschappen van planten en kruiden die nuttig 
waren ingeval van ziekte, werd te hulp geroepen bij geboorte en sterven, 
werd geacht uit aanwijzingen de toekomst te kunnen voorspellen of gevaar 
af te wenden, kortom een gerespecteerd dorpsgenoot, een wijze man of 
vrouw (denk aan vroede vaderen en vroedvrouw). Maar dat beeld kon ook 
zo omslaan. Veel tradities uit de tijd van voor de kerstening bleven ondanks 
de overgang tot het christendom gewoon voortbestaan. Weinigen die zich 
eraan stoorden. Maar daar kwam eind 15

e
 eeuw verandering in. 

 
Licht en duisternis, geloof en bijgeloof: de grens tussen die uitersten lijkt in 
de middeleeuwen niet moeilijk. De verering van God, hoorde tot het licht, 
de verering van de duivel betekende een afkeer van dat licht. Leven 
volgens kerkelijke wetten was goed, het overtreden daarvan was fout en 
werd gestraft. Wonderen waren goed, maar het gebruiken van magie was 
fout. Wie bepaalde wat tot licht en wat tot duisternis behoorde? En was er 
niet ook sprake van een schemerzone, een gebied van onzekerheid en 
onveiligheid, vanwaar men al heel gauw in de duisternis kon afglijden? De 
positie van de heilige moederkerk leek onaantastbaar, maar begon barsten 
te vertonen. Regelmatige uitbraken van de pest, die soms de bevolking van 
een stad decimeerden, brachten een heilige huiver over de bevolking, die 
zich in de steek gelaten voelde door de corrupte geestelijkheid en een 
verscheurde Kerk. Het is de tijd van het schisma tussen pausen, die elkaar 
verketterden en bestreden. Mislukte oogsten en de sterke stijging van de  
graanprijzen droegen bij aan de erbarmelijke positie van de boeren en 
gewone burgers in de groeiende steden. Ondertussen ging de strijd om de 
macht tussen keizers, koningen, hertogen en bisschoppen onverminderd 
voort. Er ontstond verzet; binnen de kerk de reformatie, buiten de kerk de 
toenemende macht van burgers en stadsbesturen. Het verzet moest 
gebroken worden door wisselende machtsblokken van kerkelijke en 
wereldlijke machthebbers. De grens tussen magie en wetenschap die tot 
dan toe eigenlijk niet bestond werd duidelijker, de boekdrukkunst maakte 
het mogelijk om geschriften, prenten en pamfletten betrekkelijk goedkoop 
en op grotere schaal te verspreiden. Eén van de eerste boeken dat hekserij 
tot misdaad verklaarde was de Malleus Maleficarum, of de Heksenhamer, 
verschenen in 1487. Daarin werd een heksensekte gekarakteriseerd aan 
de hand van vier hoofdkenmerken: 
•   de gehele of gedeeltelijke afzwering van het geloof; 
•   de toewijding aan de duivel met lichaam en ziel; 
•   het offeren aan de duivel van ongedoopte kinderen; 
•   het geslachtelijk verkeer met incubi (manlijke duivels) en sucuba 
    (vrouwelijke duivels). 
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De schrijvers waren Heinrich Kramer en Isitorius Sprenger, Dominicaanse 
inquisiteurs. Met dit lijvige boek in de hand konden de kerkelijke 
inquisiteurs uitstekend uit de voeten. Maar dat gebeurde niet meteen, pas 
decennia later werd ontdekt dat hierin de wapenen te vinden waren voor 
een effectieve aanpak van afvalligen en heksen. Er was nog een probleem; 
een veroordeling op grond van geruchten die niet bewezen konden worden 
was wettelijk niet toegestaan! Het was niet moeilijk daar iets op te vinden. 
Hekserij werd tot uitzonderlijke misdaad bestempeld, waardoor een 
bekentenis kon worden afgedwongen. Met een bekentenis was aan de 
wettelijke eisen voldaan. Zo werden de deuren opengezet van de 
martelkamers. In sommige plaatsen kon een bekentenis van een gefolterde 
verdachte, die het er lang niet altijd levend van afbracht, tot een hele reeks 
van nieuwe beschuldigingen leiden. In Bamberg, hoofdstad van het 
prinsbisdom in Duitsland, verrees zelfs een heksenhuis met kale cellen en 
een toren, ingericht voor gruwelijke folteringen. Er waren proeven om vast 
te stellen of iemand heks was of niet. De bekendste is wel de waterproef, 
maar er bestond ook een heksenwaag. Keizer Karel V verleende het 
plaatsje Oudewater in Zuid-Holland het privilege, als enige plaats in 
Europa, om een eerlijk weegproces te garanderen. Iemand die beschuldigd 
was van hekserij kon zich laten wegen en kreeg een certificaat wat aangaf 
dat het gewicht wel of niet in overeenstemming was met de lengte en het 
postuur van de gewogen persoon. Met dit certificaat in de hand kon iemand 
aantonen geen heks te zijn, omdat men niet te licht bevonden was. In de 
toenmalige Republiek der Nederlanden werd heksenvervolging begin 17

e
 

eeuw definitief verboden. In Oudewater is niemand te licht bevonden, maar 
heksentoerisme trekt nog steeds vele gegadigden. In verschillende 
gebieden in Duitsland, Zwitserland, Lotharingen en Schotland gingen de 
vervolgingen en de processen in golven nog lange tijd door. 
 
Heksbeeld 
Waar kwam dat stereotype heksbeeld vandaan? Een oudere vrouw 
vliegend op een bezemsteel, vergezeld van een zwarte kat en allerlei 
kruipend en vliegend gedierte, zoals padden, vleermuizen en hagedissen. 
Etymolgisch wordt het woord heks wel in verband gebracht met hagedis. 
Het vliegvermogen werd door angstige dorpsgenoten en fanatieke prelaten 
toegeschreven aan de z.g. vliegzalf, bereid uit babyvet van ongedoopte 
kindertjes, vermengd met een mengsel van kruiden, waar o.a. het zeer 
giftige bilzekruid aan te pas kwam. Dit smeerseltje zou bereid worden in 
een grote pot boven het haardvuur. De vermeende heks zou zich er van 
top tot teen mee insmeren, de dampen stelden haar in staat om door de 
schoorsteen op te stijgen op weg naar  de 
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Op weg naar de heksensabbat (Italiaanse prent) 

 
heksensabbat, waar zij de duivel zou ontmoeten en deelnemen aan 
liederlijke bacchanalen. En wat ligt er dan meer voor de hand om de 
bezem, die altijd naast de stookplaats stond mee te pakken, want die was 
toch al voor het grijpen? Oudere vrouwen hadden vaak een kwetsbare 
positie binnen de dorpsgemeenschap en moesten maar zien hoe ze aan de 
kost kwamen, vooral in tijden van hongersnood en misoogsten. Zij waren 
het, zo wilden de geruchten, die anderen schade berokkenden en kwaad 
deden. Zo kon het gebeuren dat zij, soms door hun eigen buren, 
beschuldigd werden van hekserij die daarover de, in onze ogen, vreemdste 
getuigenissen konden afleggen. Bewijzen konden ze niets en de 
beschuldigde werd dan ook vaak vrijgesproken. Totdat het politieke en 
maatschappelijke klimaat omsloeg. De reformatie en nieuwe denkbeelden 
van humanisme en verlichting over wetenschap en natuur wonnen terrein. 
De Contrareformatie moest de positie van de heilige moederkerk en 
terugkeer naar oude waarden herstellen, de Malleus Maleficarum werd van 
stal gehaald en tot in de 17

e
 eeuw veelvuldig herdrukt. Van de 15

e
 tot de 

17
e
 eeuw betekende een beschuldiging van hekserijen in sommige 

gebieden regelrecht levensgevaar en niet alleen voor oudere vrouwen. Er 
ontstond een levendige vraag naar afbeeldingen van de beschrijvingen uit 
o.a. de ‘Heksenhamer’ en kunstenaars, graveurs en tekenaars kregen de 
opdracht om daarin te voorzien. Pieter Breughel, Hieronymus Bosch, Lucas 
Cranach, Albrecht Dürer, Hans Baldung Grien hebben hun steentje 
bijgedragen om het heksbeeld gestalte te geven in pentekeningen, 
schilderijen, en afdrukken van houtsneden en gravures. De drukkunst 
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maakte het gemakkelijker om pamfletten en prenten op grotere schaal dan 
ooit te verspreiden, ook bereikbaar voor de gewone  burger. Oost-Europa 
heeft zijn eigen heks Baba Jaga, hoewel meer een moeder natuur die in 
het bos in haar hut op kippenpoten woont en vandaar uit haar tochten 
ondernam.  Is  het heksbeeld dan toch een archetype?  
    
Hekserij in Gelderland 
Het gewest Gelderland was het eerste gewest in de Nederlanden dat 
overging tot het vervolgen van heksen. De nieuwe ‘rechtsorde’ gold al in 
veel Duitse staten en was overgewaaid naar het Gelderse. In heel 
Nederland zijn, voorzover bekend, 250 heksen verbrand op een bevolking 
van ongeveer 3 miljoen. In Asten, Amersfoort en Utrecht en Roermond 
werden, eind 16

e
 en begin 17 e eeuw in totaal ongeveer 80 veroordelingen 

uitgesproken. Een beschuldiging kon uit het volk komen (accusatoir recht) 
of worden onderzocht door de kerkelijke of wereldlijke overheid (inquisitoir 
recht). De eigendommen van de veroordeelde, hoe weinig dit ook was, 
werden geconfisqueerd. Was er wel eens eigenbelang in het spel? In 
Gelderland was voor Arnhem een centrale rol weggelegd door de vestiging 
van de gewestelijke rechtbank. Johannes Wier, stadsgeneesheer in 
Arnhem en later hofarts van de hertog van Kleef, was een van de weinigen 
die zich openlijk verzette tegen de heksenvervolgingen, mede door zijn 
invloed bleven de vervolgingen binnen de perken in het hertogdom Gelre. 
In zijn ogen waren heksen niet schuldig maar ontoerekeningsvatbaar. De 
publicatie van zijn zienswijze in 1563 had veel invloed en werd in het 
Frans, Latijn en Duits vertaald. Hij wordt wel als voorloper van de 
psychiatrie gezien.  Binnen en buiten Europa wordt het aantal wegens 
hekserij veroordeelden geschat op rond de 100 000 personen, waarvan 
80% vrouwen. Precies is het aantal niet vast te stellen omdat in de loop der 
eeuwen heel wat archieven verloren zijn gegaan en waarschijnlijk werd ook 
niet alles opgeschreven.  
 
Streekverhalen 
Het volgende verhaal uit 1538 in het ’Gelders Sagenboek’ maakt melding 
van een oude behekste boerenvrouw in een dorp rond Nijmegen! ‘Ze 
teerde uit. Men had ook nog een grote rode kat met vurige ogen voor het 
raam zien zitten en er waren toverkransjes in haar bed gevonden. Een 
heksenbezweerder werd te hulp geroepen. Hij laat een vuur aanleggen, 
een nieuwe aarden pot op tafel zetten en blijft alleen met de zieke, doet de 
de bedgordijnen open en slaat het ‘Boek der Vier Uitersten’ open, slaat 
voortdurend kruisen. Dan krijgt hij de aarden pot en beveelt de zieke, in de 
naam van St Antonius, patroon van de parochie, haar water daarin te 
lozen. Nadat dit gebeurd is prevelt de heksenmeester enige woorden, zet 
de pot op het vuur, ondertussen steeds in het boek lezend, schuift een 
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raam op en plaatst zich met het gezicht naar het vuur tot de inhoud van de 
pot kookt en een benauwde stank het vertrek vult. Triomfantelijk vat hij de 
hete pot en werpt die uit het raam, opent de deur van het vertrek, roept 
allen binnen en zegt: ‘Maria, Joseph de ere! De karwei was haast niet van 
de stank uit te houden maar met de hulp van de heilige Antonius, de 
necromantie en de kracht des kruises is bewezen dat de vrouw niet 
behekst is; want was ze zulks geweest, dan was de vermaledeide heks 
door het raam in de kamer gekomen en dan had ik haar gedwongen de 
vrouw te helpen.’ Hij kreeg een gerande driegulden, zo blijkt uit de rekening 
van Gijsb. v.d. Poll, Amptman tusschen Maes ende Wael. Een ander geval 
speelde in ’s Heerenberg. Daar wilde Machteld ten Ham voor de rechtbank 
bewijzen dat zij geen heks was maar na pijnlijke verhoren werd haar een 
bekentenis afgedwongen en werd zij veroordeeld tot de brandstapel. Op 
last van de graaf van de Berg mochten geen verdere vervolgingen meer 
ingesteld worden, zodat de door Machteld genoemde vrouwen ongemoeid 
werden gelaten. Op grond van deze feiten wil de stichting Mechteld ten 
Ham dat 's-Heerenberg  de heksenstad van Nederland wordt. De stichting 
eert elk jaar Mechteld ten Ham, die op 25 juli 1605 op de brandstapel stierf. 
Historici zijn het er met elkaar wel over eens dat deze extreme explosie van 
haat zaaien te maken heeft met een botsing van de gevestigde orde en de 
opkomst van het verlichtingsdenken, tot uiting komend op alle terreinen van 
het leven, maatschappelijke verhoudingen, kunst, wetenschap en religie, 
voeg daarbij een verslechterend klimaat met lagere temperaturen en veel 
regenval. Alles bij elkaar een voedingsbodem voor onlustgevoelens. 
 
Bronnen: J.R.W. Sinninghe, Gelders Sagenboek, Malcolm Gaskill, Hekserij een kort 
overzicht, Lène Dresen Coenders, Het verbond van heks en duivel, Benny van 
Gelder en Jurgen v.d. Botermet, Wijf een lelijk woord, Bos Atlas van de 
Nederlandse Geschiedenis. 

 
Uit de Archieven 
  Nieuwsbrief, jaargang 12 no 1, maart  2004  

De levensloop van een 75-jarige. 
Geschiedenis van Museum Kasteel Wijchen 
1927- 2002  
 
Denkend aan iets of iemand van 75 jaar oud, dan doemt er haast vanzelf 
een beeld op van iemand of van iets dat  je met recht bejaard of antiek zou 
noemen. Nu wil het geval dat hoewel het museum, dat ons allen zo na aan 
het hart ligt deze leeftijd zelfs al overschreden heeft, en tegelijkertijd  een 
springlevende indruk maakt en zelfs aan een heel nieuwe fase in het 
bestaan is begonnen. Bijna niemand van de vrienden van het museum had 
zich ooit gerealiseerd dat de geschiedenis van het museum zo ver terug 
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zou gaan. Ook Piet Bovenga, de schrijver van het boekwerk, dat de 
levensloop van deze 75-jarige behandelt en dat in april van dit jaar in de 
winkel en in het museum in de verkoop gaat, niet.  Hij is degene, die deze 
levensloop heeft onderzocht en voor iedereen die daar ook in is 
geïnteresseerd op papier heeft gezet. Het is het resultaat, wat er zijn mag, 
van een jarenlange speurtocht. Op maandagmiddag 26 april 2004 is het 
dan zo ver: de ‘levensloop’ wordt ten doop gehouden. Het is een leuk en 
fraai vormgegeven boekje geworden, het debuut van de schrijver. Helaas 
zal dit niet gebeuren in het museum zelf, maar in café-restaurant 
Sterrenbos. Deze gebeurtenis zal een officieel tintje krijgen en daarom zijn 
bestuur, vrienden, vrijwilligers en het college van burgemeester en 
wethouders en niet te vergeten de pers, uitgenodigd. Tot enige tijd terug 
bestond er veel onduidelijkheid over wat nu als het allereerste begin van 
het museum beschouwd moest worden. Piet vatte toen het plan op om 
daar eens naar te kijken  en zijn bevindingen op een paar A4’tjes weer te 
geven (misschien leuk voor de Nieuwsbrief?), want dit vraagstuk bleef hem 
maar door het hoofd spoken. Velen herinneren zich het museum zoals het 
in het koetshuis was gevestigd, later in de kelder van het gemeentekantoor 
en na de restauratie van het kasteel de feestelijke heropening van het 
Kasteel Museum op zolder. Maar weinigen waren er van op de hoogte dat 
het museum of iets wat daar op leek, al eerder onderdak had gevonden in 
het kasteel, toen gemeentehuis. Maar dat was nog niet het begin, zo bleek 
al snel. Een paar A4’tjes waren niet genoeg meer om het hele verhaal te 
vertellen, een interessant verhaal, waarin eigenwijze burgemeesters, 
ambtenaren museumdirecteuren, wetenschappers en een kousenfabrikant 
en een notarisdochter en een geschiedenisdocent ieder hun eigen rol 
spelen, waarin zelfs sprake is van schatgraverij en terreinroof.  Het is door 
Piet allemaal opgeschreven. Hij vond  in Uitgeverij Kempken Uitgevers 
B.V./ Europese Bibliotheek te Zaltbommel een uitgever die bereid was het 
manuscript te publiceren en zo is ‘De levensloop van een 75-jarige’ te koop 
voor een vriendenprijsje van €10. En je hoeft er geen meters archief voor 
door te spitten, gesprekken te voeren of talloze brieven te lezen, want dat 
is al gedaan. De vijf hoofdstukken zijn logisch, naar chronologische 
volgorde ingedeeld en rijkelijk voorzien van noten en bronvermeldingen. 
Deze staan niet tussen de tekst maar steeds aan het einde van een 
hoofdstuk, wat de leesbaarheid zeer ten goede komt.  Ondanks dat laat ‘De 
levensloop’ zich dan wel niet lezen als een spannend jongensboek, maar 
het heeft er beslist enkele trekjes van, zoals onverwachte wendingen en 
spannende momenten. Wie van dit alles kennis wil nemen, kan maar een 
ding doen: zich gaan verdiepen in de levensloop van een 75-jarige, die tot 
bijna 30 jaar geleden in het kasteel heeft gebivakkeerd en er nu al weer 
ruim 10 jaar terug is. En hoe zou het deze levenslustige bejaarde de 
volgende 30 jaar vergaan? 
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Markt, jaren 20, met gemeentepand waar in 1927 de oudheidkamer was gevestigd 

 
Naschrift; Dat is de retorische vraag, waarmee dit artikel uit 2004 eindigt. 
We zijn nu 10 jaar verder en een deel van die levensloop is inmiddels 
bekend. Er zijn in die tijd duizenden bezoekers de drempel over gekomen. 
Kinderen en volwassenen, die een kijkje kwamen nemen of iets op wilden 
steken over kunst, geschiedenis in hun eigen omgeving. Er kan een nieuw 
hoofdstuk toegevoegd worden aan de kroniek van een 85 jarige. De vitale 
bejaarde is al aan dit nieuwe hoofdstuk begonnen. Het museum is nieuwe 
wegen ingeslagen en druk bezig met het zoeken naar de juiste richting.  

 
Ruiken aan kruiden uit ’t jaar nul 
 
Echt walstro is een plant die van oudsher goed gedijt op de rivierduintjes in 
Maas en Waal. Er zit een enzym in dat wordt gebruikt om melk te 
stremmen zodat er kaas van gemaakt kan worden. In deze contreien 
gebeurde dat al in de Romeinse tijd, zo lezen we op een bordje in de 
‘Tuun’, de bij het Museum Kasteel Wijchen behorende historische tuin. De 
door vrijwilligers onderhouden tuin kan bezocht worden tijdens de 
openingsuren van het museum. Ze bestaat sinds 1999 en sluit aan op wat 
er binnen in het museum te zien is. De akkerbouwgeschiedenis van 
Wijchen en omgeving neemt daar een belangrijke plaats in. En buiten is te 
zien, te voelen en te ruiken wat die oude Wijchenaren tussen pakweg 200 
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jaar voor Christus en het jaar 1000 zoal verbouwden. Zo staat er een 
piepklein perceeltje Emmertarwe in de ‘Tuun’. De Romeinen hadden deze 
bijna oudste, bekende graansoort uit Klein-Azië geïmporteerd en brachten 
deze ook naar de Lage Landen. Ze maakten er pap en meelkoeken van 
Rogge en haver groeien er ook in de kasteeltuin, maar die werden hier pas 
in de vroege middeleeuwen verbouwd. En gierst, een graan dat vandaag 
de dag met name in natuurvoedingswinkels te koop is, groeit in de 
Wijchense kasteeltuin naast al dan niet vergeten gewassen als 
paardenbonen, karwij en huttentut. Behalve de tuin met historische akkers  
heeft de ’Tuun’ ook nog een kruidentuin. Daar staan de bekende 
keukenkruiden als tijm, salie en marjolein, maar er is ook plaats voor 
bijvoorbeeld lievevrouwebedstro, waarvan de gedroogde blaadjes vroeger 
in bed werden gelegd tegen ongedierte. En Sint-Janskruid; de zaden 
daarvan werden door de Romeinen aangewend in geval van jicht. En 
smeerwortel, nog steeds veel voorkomend, was in de IJzertijd al vermaard 
vanwege zijn bloedstelpende werking. Wie dit alles wil zien, moet onder het 
bladerdak van een immense treurbeuk, rechts van het kasteel, doorlopen. 
De ‘Tuun’ ligt na vijftig meter rechts. In het museum zelf zijn bramenjam, 
kweepeergelei en andere producten uit de historische tuin te koop. 
 
Overgenomen uit de Gelderlander, 27-7-2012, door Geert Geenen 

 
Tuunman van het eerste uur 
Piet van Steekelenburg 
 
In de aanloop naar het verslag van ons jaarlijks ‘uitje’ vestigen we eerst de 
aandacht op het vertrek van Jacques Rommens uit de Werkgroep ‘De 
Tuun’. Jacques stond circa 15 jaar geleden aan de wieg van ‘De Tuun’. 
Samen met Wim Kattenberg werd daartoe het initiatief genomen, dat geleid 
heeft tot ‘De Tuun’ van vandaag met nu een bekendheid tot ver in de 
omtrek. De inbreng van Jacques werd vooral gekenmerkt door zijn 
historische kennis en de landbouwachtergrond met ‘de wortels’, ook in 
letterlijke zin, in de Noordoostpolder. De fysieke gesteldheid van Jacques  
laat  verdere deelname aan de werkzaamheden in de tuin niet langer toe.  
Ook op deze plaats danken we Jacques voor zijn enthousiaste inzet, zijn 
wijze uitspraken en de grote collegialiteit. Hartelijk dank voor dit alles en we 
zullen je op de donderdagochtenden graag nog eens in de tuin begroeten. 
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Bezoek aan ‘De Heerlijkheid Hemmen’ 
Piet van Steekelenburg 
 
Vervolgens gaan we met de Werkgroep op weg naar ‘De Heerlijkheid 
Hemmen’ langs de Linge in de Betuwe onder Wageningen en een 
belangrijk deel van het dorpje Hemmen. Bij onze voorbereidingen werd 
duidelijk dat de 10 leden van de huidige werkgroep grote belangstelling 
toonden voor een bij meerderen nog onbekend gebied. Dat de keuze goed 
uitviel was af te leiden uit de enthousiaste reacties op de terugweg.                
Prachtige eikenlanen vormen de entree van het pittoreske dorpje  met  een 
circa 6 km lange rondwandeling over Landgoed ‘De Heerlijkheid Hemmen’. 
Aan de wandelroute liggen o.a. de ruïne van Kasteel Hemmen, een door 
vrijwilligers onderhouden kasteeltuin, waarover zo dadelijk meer en  
karakteristieke boerderijen uit de 19

e
 eeuw. Een juweeltje is de dorpskern, 

omringd door beukenhagen en ‘bejaarde’ platanen, met een historische 
kerk en kerkhof, teruggaand tot in de 13

e
 eeuw. Samengevat, er heerst 

daar een sprookjesachtige sfeer waarbij het lijkt alsof dat deel van het dorp 
zich voor de buitenwereld heeft ‘verborgen’. Tijdens onze wandeling 
kwamen we ook in contact  met bewoners langs de route en het wordt  dan 
overduidelijk dat reeds zeer vele natuurliefhebbers deze mogelijke 
verborgenheid hebben ontdekt zonder het gebied enig geweld aan te doen. 
‘De Heerlijkheid Hemmen’ heeft een lang verleden. Gaat terug tot de 12

e
 

eeuw als kasteelheren in het kasteel van het Landgoed Hemmen gaan 
wonen. In 1931 overleed de laatste Heer van Hemmen kinderloos. Intussen 
was het  landgoed in een stichting ondergebracht om het als een eenheid 
te kunnen behouden. Helaas is tijdens de slag om Hemmen in 1945 het 
kasteel verwoest. Het enige dat nog rest is een toch nog imposante ruïne.   
De flora van het huidige landgoed kenmerkt zich door grote diversiteit. De 
hazelaar, de inlandse vogelkers en ook de kornoelje behoren hiertoe. Ook 
vruchtdragende planten zoals de bosaardbei, het krentenboompje, de wilde 
kers, de aalbes en de zwarte bes, de sleedoorn en de wilde roos vormen 
onderdeel van de grote diversiteit. Ook bijzondere plantensoorten in het 
kasteelpark zoals de wilde gele dovenetel en vogelmelk geven de ‘rijkdom’ 
aan van wat er groeit en bloeit. 
Naast de flora is er ook een imposante fauna. Het aanwezige oude loofbos 
bepaalt mede de aanwezigheid  van spechten, bosuilen, boomklevers, de 
buizerd  en de havik. Noemenswaard  hierbij is ook  de ‘dwergvleermuis’.  
Deze bijdrage wordt besloten met onze indrukken van de ‘kasteeltuin’, de 
plek die mede aanleiding vormde dit landgoed te bezoeken. Bij het 
betreden van de kasteeltuin wordt ons door een van de vrijwilligers een 
folder aangereikt met de titel: ‘Een oase van rust’. Op een aanwezige kaart 
uit 1810 wordt al een tuin aangegeven. De tuin, beschermd door muren die 
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de tuin en de vruchtbare grond dan nog omgeven, zo vermeldt de 
geschiedschrijving, levert een rijke oogst aan groenten, fruit en snijbloemen 
op. Vervolgens heeft jarenlang zich niemand om de tuin bekommerd, totdat 
in de jaren ’90 van de vorige eeuw het herstel ter hand werd genomen. De 
rustieke muren werden gerestaureerd, er werd een ‘tuinhuis’ gebouwd, 
nieuwe paden werden aangelegd en in de jaren 1994/1995 is de huidige 
beplanting gerealiseerd.  
De kasteeltuin is nu particulier eigendom en wordt beheerd door de 
Stichting Kasteeltuin Hemmen. Een groep enthousiaste vrijwilligers, hoe 
kan het ook anders, zorgt ervoor, dat de duizenden bezoekers, waaronder 
vele leden van de Koninklijke Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde (K.M.T.P.), 
die tijdens hun jaarlijkse excursie van de plaatselijke afdeling kiezen voor 
een bezoek aan ‘Hemmen’, in een met zorg onderhouden tuin kunnen 
rondwandelen en genieten van de bloemen en planten. Er groeien en 
bloeien circa 600 verschillende soorten en cultivars van hoofdzakelijke 
vaste  planten, die  allemaal voorzien zijn van een naambordje.  
De tuin biedt vrije toegang  en is toegankelijk dagelijks van 1 mei t/m 31 
oktober  van 08.00 tot 19 00 uur. Wil men met een groep de tuin bezoeken 
dan kunt U bellen 05506206295 voor het maken van een afspraak. Vlakbij 
de tuin is een winkel met biologische producten en met een voorziening, 
binnen zowel als buiten, voor het gebruiken van een daar verzorgde lunch. 

 
Sprokkels : 
 

NIJMEGEN - Bij saneringswerkzaamheden bij de voormalige gasfabriek De 
Kat uit 1851 aan de Parkweg en Parkdwarsstraat is een stenen 
kanonskogel aangetroffen. De vondst bewijst dat deze locatie tussen 1527 
en 1840 tot de Nijmeegse verdedigingswerken behoorde. De vondst van de 
stenen kanonskogel in dit gebied is volgens de gemeente het enige 
archeologische bewijs van het bestaan van de 'Kat' (militaire benaming 
voor een vrijstaande, hoog boven de wal uitstekende opstellingsplaats voor 
geschut) als verdedigingswerk in de periode tussen 1527 en 1840. Het is 
bekend dat er twee stadsmuren waren in de Keizerstad, maar er zou ook 
sprake zijn van een derde stadsmuur die tussen In De Betouwstraat en de 
Kronenburgertoren zou hebben gelegen. Nadat het laatste stuk stadsmuur 
was gebouwd, werd binnen de wal een 'kat' aangelegd.  
De Gelderlander  20-06-2012 
 

NIJMEGEN - Dit najaar komt er een openbare discussie over de kansen 
van een museumkwartier rond de Lindenberghaven en het Valkhof. Er 
wordt al enige tijd nagedacht over meer samenwerking tussen de 
middeleeuwse Stratemakerstoren, fietsmuseum Velorama, de Stichting 
Donjon, de Valkhofvereniging, Museum het Valkhof’, de Lindenberg, het 
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Architectuurcentrum. Ook de toekomstige medegebruikers van de 
Stratemakerstoren hebben zich hier recent bij aangesloten, evenals de 
initiatiefnemers van een museumhaven in de Lindenberghaven. Onder de 
noemer Valkhofkwartier willen deze partijen de oostzijde van de kade en 
het Valkhof nadrukkelijker aan toeristen presenteren. Dat sluit aan bij de 
herbouw van de Donjon en de ombouw van de Stratemakerstoren tot een 
Natuurcentrum Rivieren.        De Gelderlander, 05-07-2012 
 
WIJCHEN -  In restmateriaal van de opgravingen die archeologen vorig 
jaar deden op bedrijventerrein Bijsterhuizen in Wijchen, is een stukje bijl uit 
de Bronstijd ( 2000 - 800 v. Chr. ) gevonden. Een precieze datering is 
moeilijk , omdat het om een piepklein (2,5 cm. bij 4 mm.) gedeelte van het 
snijvlak gaat. Maar Stijn Heeren, projectleider van Hazeberg Archeologie, 
is opgetogen over de vondst, die hij uniek voor deze omgeving noemt. ‘Het 
is voor het eerst dat we zoiets in een nederzetting in de regio Nijmegen 
vinden.’ Bijlen worden zo goed als altijd met meerdere exemplaren tegelijk 
gevonden. In graven bijvoorbeeld, of in beekjes, waar ze als offer aan de 
goden werden neergelegd. Hoe zo'n klein stukje hier verzeild is geraakt, is 
de archeologen een raadsel. Dat het in het duinzand van Bijsterhuizen 
bewaard is gebleven, is bijzonder. Heeren: ‘Zoiets verwacht je eerder in 
kleigrond, die metaal beter conserveert.’ In Bijsterhuizen werden vorig jaar 
opgravingen gedaan. De eindrapportage verschijnt volgend jaar. 
De Gelderlander 
 

NIJMEGEN - De vestiging van een nieuw nationaal Oorlogsmuseum WOII 
in de Vasim in Nijmegen-West, hoeft niet het einde te betekenen van de 
bestaande culturele activiteiten. De meeste raadsfracties zien goede 
mogelijkheden om de bestaande activiteiten van de Cultuurspinnerij   
(samenwerkingsverband van tientallen culturele ondernemers) te 
combineren met het museum. De gemeente Nijmegen is over de locatie bij 
de Vasim in gesprek met de initiatiefnemers van het WOII museum: het 
Bevrijdingsmuseum in Groesbeek, het Airborne Museum in Oosterbeek en 
het Oorlogs- Verzetsmuseum in Overloon. Deze drie musea hebben vorig 
jaar een stichting voor de vestiging van het nieuwe museum opgericht. De 
musea vinden de locatie ideaal: in 1944 staken Amerikaans soldaten er op 
heroïsche wijze in bootjes de Waal over naar vijandelijk gebied. Het is 
bovendien de plek waar de nieuwe stadsbrug volgend jaar aan wal komt. 
De Gelderlander 02-09-2012 
 

GROESBEEK - De gemeente Groesbeek is vier archeologische 
rijksmonumenten rijker. Minister Van Bijsterveldt van O.C.W. heeft de vier 
plaatsen waar een Romeins aquaduct is opgegraven, aangewezen als 
monument. Twee liggen in Heilig Landstichting, de andere monumenten 



 

25

liggen in Berg en Dal. Langs deze plaatsen liep een waterleiding die het 
Romeinse legerkamp op de Hunnerberg in Nijmegen voorzag van water. In 
2009 werden de locaties al door de toenmalige minister Plassterk 
voorgedragen voor de status van rijksmonument. De afhandeling hiervan is 
nu afgerond. Dit betekent dat eigenaren van de grond waarop de 
monumenten zich bevinden niet zomaar meer kunnen graven of bouwen. 
Vanaf 2009 is de gemeente Groesbeek samen met Nijmegen al begonnen 
met het plaatsen van informatiepanelen rond het traject van de waterleiding 
en werden er uitkijkplateaus aangelegd. 
Gelderlander 2012  10-09-2012 
 
 

Musea: 
 
Museum Boijmans Van Beuningen 
Museumpark 18-20 Rotterdam 
De weg naar van Eyck -  13 oktober 2012 t/m 10 februari 2013 
De Weg naar Van Eyck toont ruim negentig meesterwerken uit de 
Nederlandse, Franse en Duitse kunst rond 1400. De kern van de expositie 
bestaat uit schilderijen op paneel. Een hoogstaande selectie van beelden, 
goudsmeedwerk, handschriften en tekeningen, complementeert deze kern. 
Zo zijn kleine sculpturen te zien uit het praalgraf van Filips de Stoute, 
hertog van Bourgondië. De tentoonstelling bevat een belangrijke selectie 
werken van Van Eyck zoals de ‘Heilige Barbara’ uit Antwerpen, de 
‘Annunciatie’ uit Washington en ‘De drie Maria’s' aan het graf, uit de 
museumcollectie. Een aantal bijzondere werken komt uit de collectie van 
de Gemäldegalerie van de Staatliche Museen in Berlijn. Uit eigen collectie 
is het beroemde Norfolk triptiek te zien, een van de sleutelstukken uit de 
pre-Eyckiaanse tijd. 
 
Museum Jan Cunen 
Molenstraat 65 Oss 
Linkse hobby: De keuze van Jan Marijnissen – t/m 20 januari 2013 
De voormalig partijleider en fractievoorzitter en huidig voorzitter van de SP 
heeft een selectie gemaakt van kunstwerken uit de collectie van Museum 
Jan Cunen in Oss. Naast een geëngageerd en gepassioneerd politicus is 
de geboren en getogen Ossenaar ook een groot liefhebber van beeldende 
kunst. De tentoonstelling bestaat uit een selectie van werken uit de 
collectie van het museum: negentiende-eeuwse schilderkunst zal 
gecombineerd worden met moderne en hedendaagse kunstwerken. Ook 
zal als eerbetoon aan Antoon de Werd, oud directeur van het museum en 
voormalig collega van de vader van Marijnissen, een zaal door zijn zoon, 
Guido de Werd worden ingericht. In de tentoonstelling zijn werken te zien 
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van onder andere: Erik en Jan Andriesse, Jacob en Matthijs Maris, Hendrik 
Willem Mesdag, Jan Hendrik Weissenbruch., thematisch gerangschikt. 
 
Museum Het Valkhof  
Kelfkensbos 59 Nijmegen 
Pop Art in Europa – t/m 6januari  
De tentoonstelling toont een ruime selectie van unieke kunstwerken van 
Europese Pop Art, die tot voorkort vrijwel altijd belicht werd in de schaduw 
van of naast de Amerikaanse Pop Art. Nu ontstaat een groter bewustzijn 
van de waarde van Pop Art in Europa als zelfstandige stroming met een 
stilistisch en inhoudelijk geheel eigen ontwikkeling. De tentoonstelling wordt 
vormgegeven door ontwerper én ervaringsdeskundige op het gebied van 
Pop Art én de jaren '60 Swip Stolk. Bij de tentoonstelling kunnen bezoekers 
een audiotour volgen. Ter introductie op de tentoonstelling wordt de film 
Pop Up van onafhankelijk filmmaakster Els Dinnissen getoond, waarin 
diepte-interviews met nog in leven zijnde Pop Art-kunstenaars te zien zijn. 
 
Noordbrabants Museum 
Verwerstraat 41 ‘sHertogenbosch 
Bosch Visions – verwacht januari 2013 
In 2016 is het 500 jaar geleden dat de kunstenaar Jheronimus (vroeger 
Jeroen) Bosch in ’s-Hertogenbosch overleed. Met een meerjarige, 
internationale manifestatie worden de meester en zijn werk geëerd. Deze 
manifestatie begon in 2010 en zal in 2016 eindigen met een grote 
tentoonstelling in het Noordbrabants Museum. Het streven van het 
museum is een zo groot mogelijk gedeelte van Bosch’ oeuvre bijeen te 
brengen in de stad waar de kunstenaar woonde en werkte. Deze unieke 
tentoonstelling zal naar verwachting internationaal veel aandacht trekken. 
 
 
 
 
 

 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in december 2012, kopij inleveren voor 
15 november. 
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   Museum Kasteel Wijchen Kasteellaan 9 Wijchen 
   Postbus 189 6600 AD tel. 024 6424744 
   contact@museumwijchen.nl  www.museumwijchen.nl 
   open wo.t/m zon. 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak 

 

 

 

Bron: Wintersport (1893), Pim Mulier, schaatsmodellen 
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Heksensabbat  


