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

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

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

 
kopij 
Kan per E-mail naar de redactie 
worden gestuurd of per post. 
 
E-mail adressen: 
nelly.goebertus@zonnet.nl 
m.zikking@zonnet .nl 
 
Redactieadres: 
Veenhof 13-03 
6604 AT   Wijchen 
 
Verantwoording 
De verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van een geplaatst artikel 
berust bij de auteur. De redactie 
behoudt zich het recht voor een 
artikel te weigeren, een artikel te 
wijzigen of te bekorten, zolang dit het 
artikel niet inhoudelijk aantast. 
  
Aan de Nieuwsbrief werkten mee: 
Nic Bakker, Nelly Goebertus, Wim 
Kattenberg, Bert Reuvers, Piet van 
Steekelenburg, Mariëtte Zikking  
 
 
Met dank aan, 
Diegenen, die in wat voor vorm dan 
ook, een bijdrage geleverd hebben 
aan de totstandkoming en 
verspreiding van deze Nieuwsbrief 
 
Bij de voorplaat: 
Spiegeling op niveau, impressie van 
gemaal Sitters uit de serie Project 
Wijchen, 
schilderij van Bert Reuvers 
 
Bij de achterplaat: 
Op de binnenplaats; een Romeins 
soldaat met een groep ‘rekruten’  
Foto Nic Bakker 



Inhoud: 
 
COLOFON 

REDACTIONEEL 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

PRIKBORD 

ACTIVITEITEN 

EXPOSITIES 

BESTE REDAKTIE 

IN DE VOETSPOREN VAN ROMEINEN 

DOUAIRIERE, KASTEELVROUWE, ERFDOCHTER 

KENNIS MAKEN MET BIJZONDERE TUINEN  

SPROKKELS 

MUSEA 

 

 
 
 
 
 
Symposium: 
Op 10 november organiseert Museum Kasteel Wijchen een symposium 
onder de naam:  
                  ‘Het water komt...De strijd tegen het water toen en nu’ 
met medewerking van: 
Mevr. Eef van Hout (Huis van de Nijmeegse Geschiedenis) 
Jan Reijnen (Stoomgemaal De Tuut) 
Waterschap Rivierenland in Tiel 
Plaats: raadszaal  
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Redactioneel: 
Nic Bakker 

 
 
Als deze Nieuwsbrief bij u op de mat valt, is de zomer voorbij – helaas! 
Maar we mogen niet mopperen want over het geheel genomen was de 
zomer dit jaar niet slecht. En als je, zoals ik, ook nog eens de mazzel hebt 
dat je nog een fraai staartje van de zomer kunt meenemen uit een land als 
Macedonië, dan mag je je met recht een gelukkig mens noemen. Een 
bezoek aan dat mystieke Balkanland was al lang een stille wens van me en 
het verbaasde me dat er nog altijd zo weinig informatie over te krijgen is. 
Ja, oké: clubs als Kras en Corendon organiseren reisjes naar het meer van 
Ohrid en bezoeken dan ook nog wel eens een bergdorpje of een oud 
klooster met mooie iconen, maar dat is het dan wel zo’n beetje. Dus zijn we 
zelf op verkenning gegaan en hebben we vanuit de hoofdstad Skopje 
binnen twee weken het land doorkruist met een huurauto. Het land is 
relatief klein (formaat Nederland) en het telt slechts 2 miljoen inwoners. Zo 
vlak als ons eigen landje is, zo bergachtig is het land van Alexander de 
Grote. Er zijn maar weinig wegen en de fraaie maar ruwe natuur maakt dat 
ook de hoeveelheid bewoond en bewerkt aardoppervlak betrekkelijk gering 
is. Maar die ruimte wordt dan ook goed benut, zeker als je de weelderig 
gevulde velden ziet met wijnstokken, graan, papavers (opium!) en 
tabaksplanten. Op het gebied van kunst en cultuur is er veel moois te zien. 
Naast een aantal eerste, voorzichtige opgravingen (uit de Romeinse tijd en 
soms nog daarvoor) is er voor de liefhebber van religieuze kunst het nodige 
te genieten van soms zeer oude, maar altijd buitengewoon indrukwekkende 
iconen. In verschillende musea wordt uitdrukking gegeven aan de roerige 
geschiedenis van het land. Macedonië heeft net als alle Balkanlanden in de 
loop van vele eeuwen de nodige overheersing, ellende, oorlogen en andere 
vervelende dingen meegemaakt; menigeen herinnert zich wellicht ook nog 
wel de forse aardbeving van 1963 die 80% van Skopje letterlijk plat legde. 
Wat een geluk mag heten, is dat zij zich niet hebben laten meesleuren in 
de etnische onlusten bij de recente oorlogen in aangrenzende delen van 
voormalig Joegoslavië (Bosnië, Kosovo, Servië). Anders dan in die 
turbulente gebieden is er in Macedonië vandaag de dag nog altijd sprake 
van een grote diversiteit van vreedzaam samenlevende minderheden, 
zowel in religieus als in cultureel en politiek opzicht. Het land is fors in 
opbouw, met een sterk en trots zelfbewustzijn. De meerwaarde van een 
kennismaking met dit land is dat het je als rijke westerling aan het denken 

zet over de relativiteit van vrijheid, geluk en gezondheid. Af en toe hebben 

wij misschien een dergelijke herinnering nodig. Het bovenstaande heeft 

niet de betekenis van een inleiding op de verdere inhoud van deze 
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Nieuwsbrief. Inhoudelijk is er immers geen sprake van enige samenhang - 

hooguit een wat  ver gezocht verband met het artikel over de Romeinen. In 

deze september editie herkent de trouwe lezer enkele bekende rubrieken. 

Zo is daar allereerst het onderdeel ‘Van de bestuurstafel’, waarin Wim 

Kattenberg ditmaal , maar niet voor het eerst en waarschijnlijk ook niet voor 

het laatst! , zijn hart lucht over de donkere wolken die hij boven het 

onderwerp ‘cultuur’ ziet drijven. Vertrouwd zijn verder ook onderdelen als 

‘Prikbord’, ‘Activiteiten’, ‘Exposities’, ‘Sprokkels’ en ‘Musea’. Naast deze 

min of meer vaste rubrieken zijn er ditmaal drie specifieke artikelen: naast 

een kennismaking met bijzondere tuinen en het al genoemde verhaal over 

de Romeinen (over de kindermiddag op het kasteel) gaat het om een 

bijzondere bijdrage met de titel ‘Douairière, kasteelvrouwe, erfdochter’. Ook 

deze keer heeft de redactie getracht u zo veel mogelijk van dienst te zijn 

met nieuws en informatie. Maar laat ons weten wat u mist of wat u graag 

behandeld, besproken of uitgelegd wilt zien, zodat we samen kunnen 

werken aan een voortdurend betere kwaliteit van onze Nieuwsbrief!      

 
Van de bestuurstafel: 
Wim Kattenberg (voorz.) 

 
Jullie worden bedankt…….. ’t is Crisis !!!!! 
Het feit dat  in de miljoenennota  met geen woord werd gerept over cultuur 
zet je toch aan het denken. De reactie van Rutte sprak boekdelen. De 
samenhang in de nota zou verloren gaan door daarop  in te gaan op dit 
soort zijterreinen of zoiets ??  
Als reactie hierop ga je onwillekeurig om je heen kijken hoe de politiek 
provinciaal en op gemeentelijk nivo omgaat met cultuur in deze crisistijd. 
Gelukkig is het College en de Raad in Wijchen achter het museum en 
andere erfgoedinstellingen blijven staan en daar, dat weet ik zeker, achter 
zal blijven staan. Maar je moet nuchter blijven. Waarom gaat het elders 
geheel anders. Hierbij ga ik in op wat er in Oss aan de gang is rond het Jan 
Cunen centrum en wat dat betekent voor de medewerkers , vrijwilligers en 
de stad. Jan Cunen centrum exit ? 
 
Wat er gaande is rond het Jan Cunen centrum in Oss doet je schrikken. In 
de voorjaarsnota kondigde het College aan €500.000, te bezuinigen op 
cultuur. Dat treft vooral het Museum Jan Cunen  en het Stadsarchief. Wat 
het museum betreft gaat het erom dat er vooral geen geld meer is voor 
grote exposities.                                                                                        
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Door mijn werk kwam ik veel in aanraking met het Jan Cunen centrum, wat 
een voorbeeld was van een zeer hoogstaand relatief klein regionaal 
museum. Zij kregen een landelijke prijs voor de gedurfde, maar vooral ook 
hoog kwalitatieve aanpak. Het is dan ook niet toevallig dat we bij de start 
van ons museum in Wijchen zijn gaan praten met dit centrum.                
Wat ons toen tertijd opviel, zoekend naar oorzaken van het succes van het 
museum, dat dat ook te danken was aan de volledige steun van de 
Gemeente en de bevolking. Het museum werd namelijk gezien als een 
belangrijke trekker voor de Gemeente Oss, die met een moeizaam 
verleden, aan een forse opmars bezig was. In dat opzicht was er een 
overeenkomst met het, zij het kleinere, dorp Wijchen.  
 
Ook Wijchen begon na de zeventiger jaren van de vorige eeuw aan een 
opmars. De oorspronkelijk agrarische Gemeente, ontwikkelde zich in feite 
vrij snel in de richting van  een ‘industrieel’, vooral op het terrein van de 
commerciële en maatschappelijke dienstverlening, centrum. Om redenen à 
la Oss, ging de Gemeente, hoewel het niet tot de kerntaken behoorde, in 
de negentiger jaren staan achter het initiatief van een groep burgers om het  
Museum Frans Bloemen een nieuwe impuls te geven. De sponsoractie 
werd een succes. Er meldden zich een behoorlijk aantal vrienden.                
Intussen is ons museum, zij het dat het een niet altijd even rustige 
ontwikkeling doormaakte, er nog steeds. Het is verzelfstandigd. Recent 
werd inhoudelijk een nieuwe weg ingeslagen. Het bepaalt ook best een 
beetje het gezicht van Wijchen. Onder een kleine professionele leiding 
zetten tientallen vrijwilligers er zich al jaren voor in. 
 
Jullie worden bedankt … ’t is Crisis 
Als je om te beginnen de toelichting van de wethouder in Oss op het besluit 
leest en de reacties die dat ondersteunen (46% van de bevolking) komt het 
kort samengevat neer op : ‘Jammer, maar daar is nu geen geld meer voor.’ 
Jullie worden bedankt !!! En dat steekt. Goedgekeurd jarenlang met veel 
inzet het gezicht van de stad mee te helpen bepalen, is dat nu het even 
tegen zit niet meer nodig. Je zou zeggen, juist nu het erop aan komt, moet 
je juist een museum en een archief niet alleen in stand houden, maar een 
extra push geven. In heel veel, het museum en het archief ondersteunende 
reacties wordt dat dan ook gezegd. Wat jarenlang is opgebouwd gaat in 
één klap verloren. De centra waar je de cultuur en de geschiedenis van 
Oss je eigen kunt maken zijn er niet meer !!! 
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Prikbord : 
 
Oproep !!!  
De laatste Nieuwsbrief van dit jaar willen we helemaal wijden aan verhalen, 
legendes, markante personen, anekdotes die de ronde deden en kleur 
gaven aan het leven in het Wijchense. Neem kontact op met de redactie 
wanneer u als lezer met een verhaal rondloopt dat u al lang had willen 
vertellen en zet dat verhaal op schrift en stuur het als mail of per post naar 
de redactie. Of misschien kent u een markante persoonlijkheid die vol zit 
met verhalen over het Wijchense dorpsleven uit een ver of recent verleden. 
In dat geval willen wij graag de naam, adres en telefoonnummer vernemen 
van degene, die ons daar deelgenoot van wil maken. Reacties naar:  
Nelly Goebertus, redactie. Adres: Veenhof 1303, 6604 AT,  
e-mail; nel.goebertus@gmail.com 
 
Voorplaat 
Op de voorkant, ‘Spiegeling op niveau’, een schilderij van Bert Reuvers. Dit 
is een werk uit de serie ‘Project Wijchen, dat ook in boekvorm verkrijgbaar 
is. Het is een impressie van het gemaal Sitters. Het schilderij maakt deel uit 
van de expositie ‘Het water komt’. Meer werk van Bert Reuvers is te zien 
op de website www.bert-reuvers.nl 
 
Achterplaat 
Nic Bakker bezocht met kleinzoon Huub op 8 augustus een Romeinse 
middag en schoot op de binnenplaats van het kasteel deze foto van een 
Romeinse soldaat in vol ornaat met een groep ‘rekruten’. Zie ook zijn 
verslag van deze beleving elders in deze Nieuwsbrief. 
 
Gelderse museumdag 
Het thema van de Gelderse Museumdag dit jaar is  'Er was eens…'. Op 
zaterdag 19 oktober zetten heel veel musea in Gelderland hun poorten 
open voor het hele gezin. Iedereen kan een kijkje komen nemen en 
luisteren naar het verhaal van het museum. Kinderen kunnen hun eigen 
sprookje schrijven, een spel spelen en nog veel meer. Kijk op: 
www.geldersemuseumdag.nl/ er-was-eens. 
 
Rectificatie 
Een oplettende lezeres was het opgevallen dat op bladzijde 11 van de juni 
Nieuwsbrief foutief staat vermeld dat stoomgemaal ‘de Tuut’ in Afferden 
staat. Dat moet natuurlijk Appeltern zijn Onze excuses. 
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Opening ‘HET WATER KOMT’ 
 
Heel hard is er gewerkt door een grote groep vrijwilligers, eigenlijk 
specialistische proffessionals, om ’Het water komt’, de expositie langzaam 
maar zeker gestalte te geven. Een greep uit de verschillende vakgroepen, 
zoals daar zijn: winkelmanagement, architectuur, techniek, geschiedenis. 
Dat levert een zeer divers beeld op. Ieder met wat voor kwaliteit dan ook 
heeft zijn of haar eigen inbreng gehad. Dit werd verwoord door Rylana 
Seelen, directeur MKW., bij de opening op die warme avond van 16 
augustus. Ondanks dit hadden velen de weg weten te vinden naar de 
raadszaal van het kasteel. Zij bedankte alle medewerkenden en 
organisaties die de expositie praktisch en financiëel mogelijk hebben 
gemaakt. Er is een publicatie over het onderwerp van de hand van Wim 
Kattenberg verschenen en er is een film onder regie van Michèle Buitenrust 
Hettema uitgebracht. Vervolgens kwamen Robin Jansen, projectleider, en 
de dijkgraaf van het Waterschap Rivierenland aan het woord. 
 
Robin Jansen: De strijd met het water zit ons Nederlanders in het bloed. 
Wie kent niet het beeld van een groepje kinderen, druk bezig langs de 
waterlijn met de bouw van een omgracht zandkasteel met geulen en 
dammetjes? Het gaat om het bedwingen van de loop van het water. In het 
rivierengebied is dit maar al te goed bekend.  
Ook het Waterschap Rivierenland heeft een belangrijke bijdrage geleverd 
aan deze expositie. Waakzaamheid bij de stand en het onderhoud van de 
vele kilometers dijk, die ons land rijk is, blijft een hoofdprioriteit.  
De film onder regie van Michèle Buitenrust Hettema op basis van de 
dagboeken van een zuster uit het klooster Tienakker, beleefde deze avond 
zijn première. Het is een sfeerportret waarin de angsten en gebeurtenissen 
van die oudejaarsavond van 1925 en de dagen daarna heel goed 
invoelbaar zijn gemaakt. Ga dus allemaal kijken. Dat kan tot 27 februari. 
Laat u niet afschrikken door allerlei waarschuwingsborden. 
 
ACTIVITEITEN 
 
12-20 okt. Diverse kinder- en gezinsactiviteiten 
16 okt.      Vilten 
19 okt.      Gelderse Museumdag 
  3 nov.      Open rondleiding 
10 nov.      Symposium: "Het water komt...De strijd tegen 
                 het water toen en nu" 
  1 dec.      Open rondleiding 
14 dec.      Kinderatelier: Lampionnen maken 
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Eposities: 

Boek en expositie: Kijk eens wat ik gevonden heb! 

Ter gelegenheid van haar 45-jarig jubileum presenteert AWN-Afdeling 

Nijmegen e.o. het boek Kijk eens wat ik gevonden heb! 28 

amateurarcheologen vertellen over hun hobby. De presentatie van dit boek 

vindt plaats tijdens de opening van de gelijknamige expositie in Kasteel 

Museum Wijchen op zondag 6 oktober 2013 (middag). In het boek vertellen 

28 AWN-leden van Afdeling Nijmegen e.o. over hoe hun hobby is ontstaan, 

welke drijfveren daar achter zitten en tot hoever ze daarin zijn gekomen. 

Het zijn persoonlijke verhalen over mensen die in de archeologie meer 

hebben gevonden dan wat ze in de bodem hebben aangetroffen. Ieder 

verhaal wordt geïllustreerd met zijn of haar mooiste of meest bijzondere 

vondst. Deze 28 bijzondere vondsten worden vanaf 6 oktober 

tentoongesteld in de gelijknamige expositie in Wijchen. Alle AWN-afdelings 

leden en donateurs zullen nog een uitnodiging ontvangen voor deze 

feestelijke bijeenkomst. 

Kijk eens wat ik gevonden heb! 

Vrijetijdsarcheologen en hun mooiste vondst 

In 1968 wordt de Afdeling Nijmegen en omstreken van de AWN Vrijwilligers 

in de archeologie opgericht. Gedurende 45 jaar verrichten de leden van 

deze afdeling archeologisch onderzoek in een gebied dat zich uitstrekt over 

Noord-Limburg, Oost-Brabant en het oostelijk deel van het Gelderse 

Rivierengebied. Het belang van hun werk blijkt uit de talrijke vondsten die 

zij in deze regio hebben gedaan. Veel van die vondsten liggen thans in 

musea en zijn beschreven in archeologische publicaties. Al die publicaties 

gaan over vondsten, vondstmethoden of achterliggende theorieën en 

verhalen. Maar het gaat vrijwel nooit over de personen zelf. Wie zijn nu die 

mensen die zoveel tijd in hun hobby steken? Hoe zijn ze met deze hobby 

begonnen? Wat zijn hun drijfveren? In deze expositie maakt u kennis met 

28 vrijetijdsarcheologen van de AWN-Afdeling Nijmegen en omstreken, 

waarin zij hun oudste, mooiste, dierbaarste of meest bijzondere vondst 

presenteren. In het gelijknamige boek zijn aan de hand van die ene vondst 
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de verhalen opgetekend van 28 mensen die in de archeologie meer 

hebben gevonden dan wat ze in de bodem hebben aangetroffen.  

‘Geen idee hoe mijn leven gelopen zou zijn als ik die scherf niet gevonden 

had’ – Femke Heijtin 

In deze omgeving hebben heel lang geleden ook mensen gewoond en 

geslapen en gewerkt en gevreeën en gevochten en zijn hier dood gegaan. 

Zij hebben al deze dingen in de handen gehad. Daar heb ik een binding 

mee’ – Piet Verwey 

‘In deze tijd van bezuinigingen, waarin alles sneller moet, heb je als 

vrijwilliger het voorrecht om de tijd te nemen om bij opgravingen goed rond 

te kijken of naar vondsten te kijken. Ik heb geen reden om te haasten of om 

het niet op te rapen. Daardoor ontdek ik dingen die anderen in hun haast 

niet zien’ – Marijke Pennings 

‘Iedere amateurarcheoloog begint met een begeerte, ‘de heb’. Als je dan 

ervaringen deelt en met wetenschappers en beroepsarcheologen praat, 

dan ga je je het belang voor het algemeen nut realiseren. Dan gaat het er 

om de vondsten goed te bewaren, omdat het cultureel erfgoed is en dat is 

van ons allemaal. Die vondsten zijn niet voor jou alleen, maar van de 

mensen voor ons en voor de mensen na ons.’ – Jantinus Koeling 

‘Deze twee potten zou je naast elkaar in het museum 

moeten zetten. Ze vertellen allebei het verhaal van de 

emoties van angst en verdriet tijdens een oorlog. 

Daarom zijn dit voor mij de mooiste vondsten, en in hun 

eenvoud ook de meest emotionele.’ – Harry van 

Enckevort 

‘Iedere vondst is weer een klein stukje van de puzzel. 

En eigenlijk is die puzzel veel interessanter dan al die 

losse stukjes’  -Cor Neijenhuis 

       

 

Langs de waterlijn gevonden inktpotje door Henk Stuij. Er zit geen stempel of  
merk op. Het, waarschijnlijk 19e eeuwse, glazen potje is 4,5 cm. hoog. 
 



 

11

Nieuwe expositie  

Vanaf 7 maart 2014 zal in ons museum weer een nieuwe expositie te zien 

zijn. Ditmaal zal ‘Eten en drinken’ centraal staan. Wat is door de eeuwen 

heen gegeten en gedronken? Bier, brood en bonen, gerechten uit de meer 

verfijnde keuken en wat was de symbolische betekenis van voedsel op 

afbeeldingen? Vragen die opkomen bij een onderwerp als Eten en Drinken. 

In de volgende nieuwsbrief kunnen we er meer over vertellen 

 

Beste redactie, 

Zoals waarschijnlijk zeer veel vrienden van Museum Kasteel Wijchen, ben 
ik een verwoed lezer van jullie Nieuwsbrief. Dat zou best al wel 21 jaar 
kunnen zijn. 
In de loop van de jaren is deze Nieuwsbrief uitgegroeid tot een 
professioneel ogend boekwerkje. Knap om steeds weer, ons als lezers, 
een zeer verzorgde inhoud aan te bieden. En dat al ruim 21 jaar met een 
beperkt aantal redactieleden. Uit eigen ervaring weet ik dat dat veel tijd en 
energie kost. 
 
Ik ben geen brievenschrijver, maar dacht toch al vaker dat jullie eens een 
vet compliment verdienden. Jullie als huidige leden en diegenen die al 
eerder zich als redactieleden voor het blad hebben ingezet. Na het 
doorlezen van de Nieuwsbrief nr. 2 over het thema ‘water’, begreep ik, dat 
als ik nu geen compliment uitdeel,  wanneer dan wel! 
Dit compliment geldt natuurlijk ook voor diegenen, die al dan niet 
regelmatig voor kopij zorgen. Maar ook ten aanzien van de bezorgers, die 
zorgen dat dit lees-juweeltje bij iedereen op de deurmat valt. 
 
Heel hartelijk dank hiervoor aan alle betrokkenen. 
Henk Folmer. 
 

In de voetsporen van de Romeinen 
Nic Bakker 
 
Het was maar goed dat opa de Wegwijs altijd zorgvuldig doorneemt, 
anders had kleinzoon Huub (‘bijna 5 jaar al’) niet geweten dat er die 

donderdagmiddag 8 augustus Romeinse activiteiten in het Museum kasteel 

Wijchen plaatsvonden. “Wat zijn dat opa, Romeinse activiteiten?” Wat een 
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museum is weet hij al, en ook het Wijchens kasteel kent hij van eerdere 
bezoeken. Maar zijn interesse gaat sterk uit naar alles wat Romeins is, niet 
zo vreemd als je moeder docente Latijn en Grieks is en je al menig 
museum op je lijst van verdienste hebt staan. Ik leg hem uit dat er een 
Romeinse proeverij is (daar zijn kinderen altijd voor te porren), een 
Romeins verhaal (dat klinkt ook  al ‘cool’) en – niet op de laatste plaats! – 
zwaard vechten. Kijk, daar kwam hij voor! Hij zou ze daar wel eens even 
een stukje krijgskunst laten zien, reken maar. 

Sneller dan anders had Huub zijn lunch achter de kiesjes en toog hij in 
gezelschap van zijn grootouders te voet naar het kasteel – een beetje 
soldaat draait immers zijn hand niet om voor een dagmarsje! Daar 
gekomen werden we welkom geheten door een in traditionele Romeinse 
kledij gestoken dame die enkele lekkere hapjes aanbod, samengesteld uit 
wijn, olijven en granen. Samen met een vijftiental andere belangstellenden 
– kinderen en volwassenen – werden we naar een van de bovenkamers 
van het kasteel verwezen voor Het Verhaal. In deze ruimte, die door de 
vroegere kasteelbewoners Emanuel en Emilia als kapel werd gebruikt, 
werd nu een spannend verhaal verteld: dit ging over het prille liefdesgeluk 
dat een Germaanse jongedame ten deel valt als zij kennis krijgt aan een 
knappe Romeinse soldaat. “Die mevrouw vertelde het helemaal uit haar 
hoofd”, was het compliment dat Huub ons na afloop toefluisterde; hij had er 
met veel aandacht naar geluisterd, en met hem alle andere aanwezigen, 
want je kon een speld horen vallen. 
   
Maar na bijna een half uur stilzitten was het toch ècht wel tijd voor een 
beetje actie. De jeugd werd opgeroepen om zich te melden op de plaats 
waar eerst enige driloefeningen en militaire exercities zouden worden 
gehouden. Het rekrutenleger bestond uit 10 man (m/v), voorwaar geen 
slechte opkomst voor een vrijwilligersleger. Zoals het in een echte kazerne 
ook nogal eens blijkt te gaan, werden de jonge aspiranten door een 
communicatief misverstand eerst nog een paar keer heen en weer door het 
kasteel gestuurd voordat de instructeur tevreden leek te zijn met de locatie. 
En toen kon het dan ook beginnen! De jonge soldaten werden in een 
bloedrode toga gestoken, daar overheen blinkend zilveren borstplaten en 
schouderstukken, dan een helm op en ten slotte een zwaard in de hand – 
weliswaar van hout of kunststof, maar daarom niet minder 
afschrikwekkend! Met deze zware en ook nog warme uitrusting werd het 
leger van kindsoldaten in de houding gezet, waarna de les Marcheren Deel 
I begon. De instructeur – een martiaal ogend Romeins soldaat, compleet 
met een voor die tijd zeer geavanceerde bril – deed streng maar geduldig 
vóór hoe een beetje soldaat diende te marcheren. Telkens als zijn 
rechterbeen met een bons op de bodem neerkwam, was een luid “destra!” 
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te horen, met daarna het vriendelijk doch dringende verzoek dit precies zó 
na te doen. Dat viel nog niet mee voor de jongste rekruten: én Latijn 
spreken, én onthouden wat je rechterbeen is, én de maat houden, én ook 
nog lopen in de gewenste richting: het leven van een aankomend soldaat is 
nog zo simpel niet! Toen het algemeen niveau een beetje presentabel 
werd, mocht de groep naar buiten om – na een demonstratierondje over de 
slotgracht en in de voortuin – op de binnenplaats van het kasteel dan 
eindelijk een proeve van haar zwaardkunst af te leggen. In een gevecht 
van man tegen man (m/v) nam de instructeur de rekruten één voor één het 
examen af. Menig jonge soldaat ramde er af en toe fanatiek op los, maar 
ernstig bloedvergieten kon door de routine en oplettendheid van de oude 
leermeester voorkomen worden. 
 Voorzien van een indrukwekkend testimonium dat van hun succesvol 
optreden getuigde, konden de jonge vechtersbazen moe maar voldaan 
weer van hun wapentuig bevrijd worden. Met rode konen van opwinding 
zocht elk kind tot slot zijn ouders of begeleiders op. 
 
Huub had genoten. Hij zou zijn moeder wel eens vertellen dat aan kinderen 
Latijnse les geven misschien wel één ding is, maar ze opleiden tot een 
goed zwaardvechter: nou, dat is toch wel effe iets heel anders!       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ‘De opleiding’ 
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Douairière, kasteelvrouwe, erfdochter / Nelly Goebertus 

Het statige kasteel dat al eeuwenlang zo’n centrale plaats inneemt in 
Wijchen heeft in al die eeuwen heel wat verschillende bewoners gekend. 
De laatste bewoonster was mevrouw Andringa de Kempenaer. In de 
Nieuwsbrief van december 2012 waren er delen uit haar dagboek te lezen. 
Toch zijn er uit haar leven meer bijzonderheden bekend, die sterk met haar 
persoonlijkheid samenhangen en interessant genoeg zijn om te vermelden. 
Zij komt daaruit naar voren als een sociaal bewogen vrouw met geheel 
eigen opvattingen. We moeten daarvoor terug naar het Friesland van de 
19

e
 eeuw. Daar werd zij in 1858 als de jongste van negen kinderen 

geboren uit het huwelijk(1834) van de vermogende erfdochter Amelia G. de 
Schepper en Tjeerd A. M. A. van Andringa de Kempenaer. De familie van 
haar moeder kwam uit Hogebeintum en bezat daar landerijen en een stinse 
(stenen huis) met de naam ‘Harsta State’. Dit familiebezit zou veel later een 
belangrijke rol gaan spelen in de nalatenschap van Adriana Wilhelmina van 
Andringa de Kempenaer. 
 
Hogebeintum  
Hogebeintum is een terpdorp in de kop van Friesland en telt ongeveer 100 
inwoners. Terpen waren bij hoog water het toevluchtsoord voordat dijken 
deze beschermende functie overnamen. Met 8,80 meter is het de hoogste 
terp van Friesland, Nederland en Duitsland. Door zetting(of bodemdaling) 
van de grond is de hoogte van de terp in de loop der tijd afgenomen; in het 
verleden moet de terp nog hoger zijn geweest. Tussen 1904 en 1907 werd 
er een groot grafveld uit de vroege middeleeuwen gevonden. De terp van 
Hogebeintum werd bewoond vanaf 600 jaar voor onze jaartelling. Al in de 
9e eeuw wordt het dorp genoemd als 'Bintheim'. In de 10e eeuw is het 
blijkbaar gesplitst, want er is dan sprake van een 'Westerbintheim' en een 
'Osterbintheim'. Vanaf de 15e eeuw wordt Westerbeintum gespeld als 
Hogebeintum. Hoge verwijst naar de hoogte van de wierde en Beintum 
naar buntgras (ook bentgras, bint), een grassoort die nu niet meer 
voorkomt bij het dorp. De romaanse kerk, die uit de 11e of  begin 12e eeuw 
stamt, is grotendeels uit tufsteen opgetrokken en zou mogelijk gerelateerd 
zijn geweest aan het klooster ‘Foswerd’. De kleine, eenbeukige kerk met 
zadeldaktoren heeft een houten tongewelf. Boven en naast de preekstoel 
zijn bij restauratie fragmenten van romaanse muurschilderingen gevonden. 
In de kerk bevinden zich grafzerken. Er is een grafkelder voor de bewoners 
van de nabijgelegen Harsta State. Zestien rouwborden verwijzen naar 
bewoners van de Harsta State, waaronder naar  de moeder van Adriana 
van Andringa de Kempenaer.  
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Adriana van Andringa, de jongste dochter, had ongetwijfeld dierbare 
herinneringen aan Harsta State. Zij werd geboren in Leeuwarden en 
verkeerde in voorname Friese kringen. Haar vader was behalve lid van de 
eerste kamer en van Provinciale Staten ook  ‘grietman’ van Het Bilt (N-
Friesland), van oudsher een bestuurlijke functie, die later is omgezet in het 
burgemeesterschap, haar moeder kwam uit een rijke Friese familie. Op 
haar 25

e  
trad zij in het huwelijk met haar achterneef, Quirinus C.J. van 

Andringa de Kempenaer, die 5 jaar later overleed, zodat zij al jong als 
douairière van Andringa de Kempenaer - van Andringa de Kempenaer 
achterbleef. Zij ging regelmatig, zoals we uit haar dagboek kunnen 
opmaken, met haar moeder naar Den Haag. Iedere zomer keerden ze 
terug naar Hogebeintum om daar op het oude familielandgoed Harsta State 
van het Friese plattelandsleven te genieten. Totdat zij aan haar broer 
Marius, die in Arnhem woonde, vertelde dat deze zomerse uitstapjes er niet 
meer inzaten omdat de gezondheidstoestand van hun moeder het reizen 
niet meer toeliet en ze er eigenlijk veel voor voelde buiten te gaan wonen. 
Dan gaat Marius op zoek naar een buiten en stuit hij op kasteel Wijchen. 
Na veel wikken en wegen en als haar moeder, hoewel ze het een waagstuk 

De romaanse kerk in Hogebeintum anno 1722 
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vindt, er niet afwijzend tegenover staat, besluit zij mee te bieden op het 
kasteel. Enkele dagen later is zij kasteelvrouwe. Het is dan augustus 1903. 
De verbouwing wordt voortvarend ter hand genomen en in april kan zij haar 
intrek nemen. Twee jaar later overlijdt haar moeder in Leeuwarden. Een 
deel van de erfenis zal naar dochter Adriana zijn gegaan. Dan, als in 1914 
ook de laatste broer overlijdt, wordt er door de erfgenamen gezamenlijk 
een stichting in het leven geroepen om Harsta State als familie eigendom 
te behouden, maar al in 1917 wordt de gehele State met  omliggende 
grond en gebouwen in 35 percelen te koop aangeboden. De familie 
afspraken zijn dan blijkbaar ondergeschikt geraakt. Bij de veiling wordt 
alles in één kavel samengevoegd en komt het in handen van de hoogste 
bieder, ene heer Pieters v.d. Woude, die dit bod uitbracht. Echter niet om 
er zich te vestigen. De koop blijkt in opdracht van Adriana Wilhelmina van 
Andringa de Kempenaer gesloten. Zij werd dus alleen eigenaar van het 
oude familiebezit, maar omdat zij geen kinderen had om het aan over te 
dragen zouden dezelfde neven en nichten ooit opnieuw erfgenaam zijn. 
Was het een dilemma voor haar en zo ja, hoe zou zij dit oplossen?  
 
De oplossing deed zich ruim 10 jaar later op onverwachte wijze voor. In de 
loop van 1925, Adriana woont nog steeds in Wijchen, valt haar, als zij per 
koets op weg is van Leeuwarden naar Harsta State, een nieuwbouwproject 
op. Het blijkt bij navraag om een rusthuis voor bejaarden te gaan, dat op 
initiatief van de diaconie van de Hervormde Kerk gerealiseerd wordt. Dit 
plan spreekt Mevr. Van Andringa erg aan en in november van datzelfde 
jaar neemt zij contact op met het bestuur van het rusthuis, dat als 
‘Sonnenborgh’ inmiddels in gebruik genomen is en waar elke bewoner over 
een eigen kamer beschikt, een absolute noviteit in 1925. Zij vertelt  het 
bestuur op Harsta State dat zij de stichting in haar testament wil 
vernoemen. Het bestuur van het rusthuis is daar erg door verrast en wacht 
verdere stappen af. Er dreigt een kink in de kabel te komen als mevrouw 
van Andringa de Kempenaer in januari 1926 ziek wordt. De stukken 
moeten nog afgerond worden en het testament wacht nog op een 
handtekening. Het bestuur laat op 13 februari  weten: ‘Hoe jammer, 
mevrouw, dat uw ongesteldheid verhindert, dat uw wil en uw woord in over- 
eenstemming komen met een wettelijke notariële regeling. Alvorens dit niet 
is geschied kan men niet gerust zijn, dat uw wil in deze werkelijk wordt 
uitgevoerd.’ Het testament wordt opgemaakt op 27 maart 1926 door een 
notaris uit Arnhem, op 25 mei 1926 overlijdt Adriana Wilhelmina van 
Andringa de Kempenaer op 68 jarige leeftijd op kasteel Wijchen. De 
volgende dag komt er een simpel berichtje van de notaris bij het rusthuis 
binnen met de mededeling dat bij testament Stichting ‘Sonnenborch’ is 
benoemd tot enig erfgenaam. Met deze financiële injectie kan het bestuur 
een lening aflossen, waardoor de pensionprijs voor de bewoners laag kan 
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blijven. Dit blijft zo tot 1986. Dan komt in december douairière Adriana 
Wilhelmina van Andringa de Kempenaer nog eenmaal tot ‘leven’, om het 
protest tegen de sluiting van ‘Sonnenborch’ kracht bij te zetten. De 
gedeputeerde van de provincie Friesland kan het ludieke optreden wel 
waarderen maar is van mening dat er geen andere keus is, omdat de 
provincie verplicht is om het regeringsbeleid uit te voeren. Mevrouw 
Andringa de Kempenaer-van Andringa de Kempenaer, in de persoon van 
het hoofd van de huishouding, stapt  teleurgesteld in haar koets die voor 
het provinciehuis nog staat te wachten.  
 
Harsta State was weliswaar in 1929 toch weer in handen van de familie 
gekomen maar dat kon niet voorkomen dat het er een tijdlang 
verwaarloosd bijstond en in verval raakte. Nu staat het huis op de 
monumentenlijst en is het gerestaureerd en weer bewoond. De Harsta 
Hoeve is in gebruik als een geliefde vakantiebestemming voor famielies en 
groepen. De prachtig aangelegde tuin en boomgaard zijn opengesteld. Aan 
de voet van de terp, die gedeeltelijk is afgegraven, is een 
informatiecentrum ingericht. Hoe en waarom het grootste deel van de terp 
is verdwenen wordt de bezoeker dan ook duidelijk; de grond is afgevoerd 
naar Drenthe, als bodemverbetering. Waarschijnlijk alleen dankzij het 
kerkje, dat er bovenop staat, is er iets van overgebleven. Mede mogelijk 
dankzij documentatie van C.de Jong, oud voorzitter bestuur Sonnenborgh 
en Jacques Rommens. 

 
Harsta State in de vorm die het kort na 1843 kreeg. Harsta State, vooraanzicht.             Foto 
Ton v.d. Wal, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
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Kennis maken met bijzondere tuinen II 
Piet van Steekelenburg 
 
In mijn bijdrage in de Nieuwsbrief van juni 2013, heb ik de aandacht 
gevestigd op een  bijzondere tuin: ‘Het Arboretum De Dreijen’ te 
Wageningen. Voor degenen die, mogelijk nieuwsgierig geworden en een 
invulling zochten voor een mooie zomernamiddag, is het bezoek aan De 
Dreijen zeker een succes geworden. In genoemde bijdrage heb ik ook 
gewezen op  een 2

e
 bijzondere tuin, ook te Wageningen, “Belmonte” 

geheten. Tussen de regels door heb ik de aandachtige lezer toen al nadere 
informatie beloofd over ook deze bijzondere tuin. 
 
Voor de duidelijkheid nu eerst een nadere uitleg over de unieke ligging van 
‘Belmonte’. De aanduiding Wageningen Hoog is hierbij van  betekenis,  
bepaald door “De Wageningse Berg”. Kom je vanuit Arnhem-Oosterbeek 
Wageningen v.v binnen, dan passeer je de Wageningse Berg, een heuvel 
in dit gebied. Op die heuvel is ‘Belmonte’, 1,5 km vanuit het  duidelijk lager 
gelegen centrum van Wageningen gelegen. Gaan we terug in de 
geschiedenis dan waren in de 17

e
 Eeuw grote delen van de 

landbouwgronden eigendom van Lubbert Adolf Torck. Enkele 
bijzonderheden over hem wil ik de lezer niet onthouden om aan te geven 
wat  invloedrijke en rijke personen voor een bepaalde regio kunnen 
betekenen. Hij had, samen met zijn vrouw Petronella Wilhelmina van 
Hoorn, vele touwtjes in handen en samen waren zij extreem rijk. Historici 
beweren, dat hij van Wageningen in de 18

e
 Eeuw een bloeiende stad heeft 

gemaakt. De 18
e
 Eeuw zou daardoor de Gouden Eeuw van Wageningen  

zijn geweest, veel meer dan de 17
e
 Eeuw. De teelt van tabak is voor de 

gemeente Wageningen in die periode van grote betekenis geweest.                
Een circa 17 hectare groot gebied kwam einde 18

e
 Eeuw in het bezit  van 

Baron Thierry Juste. Hij bouwde er omstreeks 1845  villa Belmonte, in 
Italiaanse stijl met een  spectaculair uitzicht over de Nederrijn. Het gebied 
werd door landschapsarchitect Jan David Zocher omgevormd tot een park. 
Oorspronkelijk bestond het 17 ha grote landgoed uit hakhoutbos, 
akkerbouwland  en tuinderijen.  Om de uitgestrektheid aan te geven gingen 
de toenmalige eigendommen tot over de Holleweg, een nu nog bestaande, 
bekende historische weg richting Wageningen. Jarenlang bewoonden en 
beheerden baronnen het landgoed met villa Belmonte. In 1936 kwam het in 
bezit van het Gelders Landschap, nu Geldersch Landschap en Kastelen 
geheten en de Gemeente Wageningen.  
Gedurende de 2

e
 Wereldoorlog werd villa Belmonte verwoest, maar vanuit 

de ruïne van de villa is het spectaculaire uitzicht over de Nederrijn 
gebleven. In 1951 kocht de toenmalige Landbouwhogeschool het terrein 
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als uitbreiding voor het letterlijk lager gelegen ’Arboretum De Dreijen’. 
Daarmede is de verbinding gelegd tussen de twee Wageningse arboreta.  
 

Het Arboretum Belmonte 
 
Zoals reeds vermeld is ‘Belmonte’ een van de twee arboreta van de 
Wageningen Universiteit, gelegen op de Wageningse Berg. De uitgebreide 
plantencollecties werden gebruikt voor wetenschappelijk onderwijs en 
onderzoek. Enkele hoogtepunten in de collectie zijn de grootste 
verzameling Rhododendrons van Nederland en de ruim 250 
sierappelbomen. Samen met het unieke weidse uitzicht over de Nederrijn 
met de uiterwaarden en de Betuwe is de tuin in elk jaargetijde een bezoek 
meer dan waard. De naam Belmonte, vertaald ‘de mooie berg’ behoeft 
mijns inziens geen nadere toelichting. In 1953 is begonnen met de 
aanplant van collecties. Eerst, geciteerd uit de geschiedenis van de tuin, 
werd het westelijk deel en in de jaren daarna het oostelijke deel aangelegd. 
De scheiding wordt gevormd door een smalle strook die van noord naar 
zuid dwars door het arboretum loopt.  
In april bloeien er de Prunus met de vele verschijningsvormen, de 
Magnolia’s en bij de hoofdingang bloeien in de periode mei-begin juni de 
vele sierappels. Aan de randen van de bosstrook is een grote collectie 
Rododendrons, die in mei en juni met honderden tegelijk bloeien. 
Veel van de collecties zijn onderdeel van Nationale Plantencollectie. Reeds 
vermeld en  ook internationaal zeer bekend zijn de Prunuscollecties en 
bomen en struiken uit de Familie van de Roosachtigen en genoemde 
Rhododendron collectie, die is bijeengebracht door de Nederlandse 
Rhododendron Vereniging. 
Belmonte is onderdeel van de NS wandelroute vanaf het station 
Detacheringen  via de bergrand naar Wageningen (zie NS.nl). In 
‘Belmonte’ staan bij elk van de 3 ingangen informatieborden. 
 
Arboretumstichting Wageningen 
 
Omdat de laatste jaren de arboreta te Wageningen steeds minder gebruikt 
worden voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en ook hier 
bezuinigd moet worden, zoekt Wageningen UR medestanders om de 
waardevolle collecties in stand te houden. Daartoe is in 2010 de 
Arboretum-Stichting Wageningen opgericht. Deze stichting richt zich nu 
met name op het behoud van ‘Belmonte’, omdat voor het ‘Arboretum De 
Dreijen’ intussen het beheer ondergebracht is bij De stichting ‘Het Depot’, 
reeds vermeld in mijn bijdrage ‘Bijzondere Tuinen’  in de Nieuwsbrief van 
juni 2013.  
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Het hoofdpad van Arbortum Belmonte in de winter van 2007, foto S.Noteboom 

 
Enkele praktische mededelingen  
Naam: Arboretum Belmonte 
Adres: Generaalfoulkesweg 94, 6703 DS Wageningen 
Openingstijden: Dagelijks van zonsop - tot zonsondergang   
Entree: Gratis 
Bereikbaarheid: Openbaar vervoer met bus vanaf Station Arnhem; halte 
Diedenweg. Vanaf Ede of Rhenen naar busstation Wageningen en 
vervolgens met bus naar Arnhem; halte Diedenweg. 
 

Sprokkels: 
 
MILLINGEN - De gemeente Millingen neemt het Romeinse vrachtschip, 
een liburna, over van de Stichting Millingse Liburna, die de replica tot op 
heden heeft beheerd. Millingen wil de toeristische trekpleister, die mede 
door een half miljoen aan subsidies gebouwd kon worden, behouden voor 
het Rijndorp. De stichting is in financiële problemen gekomen door een 
juridisch conflict met scheepsbouwer Kees Sars. De stichting dacht dat een 
vergoeding van €10.000 voldoende was, maar Sars claimde €44.000 meer. 
De rechter heeft hem inmiddels gelijk gegeven. De gemeente Millingen ziet 
in het Romeinse schip één van de speerpunten van haar toeristisch beleid 
en heeft  extra geld voor het project uitgetrokken. 
De Gelderlander -  05/07/2013 
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NIJMEGEN - In de hoofdtrappenhuizen van de parkeergarage Keizer Karel 
onder de van Schaeck Mathonsingel en onder aan de roltrappen van de 
parkeergarage Kelfkensbos zijn twee vogelvluchttekeningen te zien van 
historisch Nijmegen. De tekeningen zijn gemaakt door Peter Nuyten in 
opdracht van de gemeente Nijmegen. Op één afbeelding is de Romeinse 
stad Ulpia Noviomagus rond 160-170 na Christus te zien, die in Nijmegen 
West, waar nu het Waterkwartier/Waalfront is, lag. Op de tekening is Ulpia 
Noviomagus afgebeeld compleet met muren, poorten, uitkijktorens, 
tempels, een badhuis en grafvelden. De andere afbeelding laat Nijmegen 
1500 jaar later zien, zo rond 1670. In de periode (1678 -1679) is Nijmegen 
even het middelpunt van Europa. In de stad wordt de vrede van Nijmegen 
ondertekend. De vrede maakt een einde aan een jarenlange strijd tussen 
de Republiek der Verenigde Nederlanden, Frankrijk, Spanje en hun 
bondgenoten. Op de vogelvluchttekening is een aantal gebouwen en 
stratenpatronen herkenbaar o.a. St. Stevenskerk, Waag, stadhuis. 
De Gelderlander - 04/07/2013 
 

NIJMEGEN - Een club van vier 'wijze mannen' is gevraagd de plannen voor 
een vrijheidsmuseum in het Vasimgebouw in Nijmegen te vervolmaken. 
Deze maand starten ze met het schrijven van een businessplan. De vier 
moeten hun plan medio oktober af hebben, zegt Louis Timmermans, 
voorzitter van het museum in oprichting. Zodat Provinciale Staten van 
Gelderland (dat 6,5 miljoen moet bijdragen) en de gemeenteraad van  
Nijmegen over de streep getrokken kunnen worden. GroenLinks Nijmegen 
zegt dat er niet-openbare, kritische haalbaarheidsonderzoeken over het 
vrijheidsmuseum bestaan en hoorde ook van een 'expertmeeting' over het 
museum, waarbij deelnemers een geheimhoudingsverklaring moesten 
tekenen. De gemeente Nijmegen ontkent dat. 
De Gelderlander 04/08/2013 
 

NIJMEGEN - Het onderzoek naar Romeinse amforen, gevonden op het 
Kops Plateau in Nijmegen, is afgerond. Archeologen uit Barcelona hebben 
in opdracht van onder meer Museum Het Valkhof en de Radboud 
Universiteit twee weken onderzoek gedaan naar het archeologische 
materiaal. Amforen zijn kruiken die de Romeinen gebruikten om onder 
meer wijn en olijfolie in te bewaren. De onderzochte kruiken werden al in 
de jaren negentig gevonden op het Kops Plateau, waar een Romeins 
legerkamp lag. De onderzoekers gaan hun bevindingen nu inventariseren. 
‘Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen we nagaan wat er in het 
Romeinse legerkamp in Nijmegen geconsumeerd werd en waar de 
amforen vandaan kwamen. Zo kunnen we een beter beeld krijgen over de 
handelsstromen in het Romeinse Rijk’, zegt Stephan Weiß-König, 
depotbeheerder van Het Valkhof. De Gelderkander - 04/08/2013 
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NIJMEGEN / LENT - Aan de noordkant van de Waalbrug in Nijmegen is 
een tankversperring uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Bij 
graafwerkzaamheden in Lent kwam een aspergeversperring boven. Dat 
soort tankstoppers is door de Nederlandse krijgsmacht aangelegd tijdens 
de mobilisatie voorafgaand aan de Duitse inval. De constructie van staal en 
beton wordt in kaart gebracht en vervolgens uitgegraven. De 
graafwerkzaamheden zijn voor de verlenging van de Waalbrug over de 
toekomstige nevengeul voor de Waal. De versperring is aangetroffen in het 
talud ten noorden van de brug. Archeologisch bureau RAAP meet de 
vondst op en fotografeert de constructie. De oppervlakte is globaal 12 x 3,5 
meter. Als alle gegevens zijn vastgelegd zullen de plaat en de fundering 
worden gesloopt en verwijderd.  
De Gelderlander -  05/08/2013 
 
DORDOGNE(FR.) – Er komt steeds meer bewijs dat Neanderthalers 
helemaal niet zo bot en dom waren als lang gedacht. Ze kookten, 
gebruikten medicinale planten, maakten make-up en sieraden, en ze keken 
geavanceerde gereedschapstechnieken af van Homo sapiens. Een nieuwe 
vondst van oeroud gereedschap laat nu zien dat Neanderthalers mogelijk 
zelf ook geavanceerde technieken bedachten. Het gereedschap is niet 
gemaakt van steen, maar van bot. Het gaat om vier bewerkte ribben van 
hertachtigen, die op dezelfde manier zijn bewerkt: een van de punten is 
afgesleten, rond gemaakt en gepolijst. Zo vormen ze werktuig, ook uit 
latere tijden bekend onder de Franse naam ‘lissoir’ (letterlijk: gladmaker), 
waarmee gevilde dierenhuiden bewerkt worden. De botwerktuigen zijn 
gevonden in twee verschillende grotten in de Franse Dordogne. Volgens 
een analyse van de aardlaag waarin ze zijn aangetroffen, werden ze daar 
grofweg 51.000 jaar geleden achtergelaten. De gereedschappen dateren 
dus van voor de komst van de moderne mens. Hoofdonderzoeker Jean-
Pierre Texier durft zelfs nog een stapje verder te gaan. Volgens hem zijn er 
geen vergelijkbare, door moderne mensen gemaakte werktuigen uit 
dezelfde tijdsperiode en bredere regio bekend. Misschien hebben de 
Neanderthalers niet de truc afgekeken van de moderne mens, maar 
andersom. En hadden onze voorouders hun kennis over leerbewerking dus 
mede te danken aan deze uitgestorven medemensachtige. 
PNAS 12/08/2013: Jean-Pierre Texier e.a., Neanderthals made the first 
specialized bone tools in Europe.,  
 
EWIJK - Vierhonderd jaar geleden liet Johan van Stepraedt, heer van Slot 
Doddendael bij Ewijk, zijn familie vereeuwigen op negen schilderijen. 
Neerlandici van de Radboud Universiteit hebben een verband gelegd 
tussen deze doeken en een 'vriendenboekje' van Walraven van Stepraedt, 
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een van de zussen van Johan. Deze 'vriendenboekjes' worden ook wel 
vrouwenalba amicorum genoemd. Het zijn boekjes van zestiende- en 
zeventiende-eeuwse adellijke dames, vooral uit Oost-Nederland, waarin 
vrienden en vriendinnen bij een bezoek aan de eigenaresse aardige 
boodschappen schreven. Het album van Walraven van Stepraedt (1576 (?) 
- 1616) ligt in het Gelders Archief en is sinds kort online te bekijken. Het 
boekje geeft een beeld van de smaak en literaire voorkeuren van de 
'inschrijvers': familie, vrienden en vriendinnen die bijna allemaal tot de 
bekendste families uit het oostelijke deel van Gelderland en een deel van 
de (Duitse) Rijnprovincie behoren. Walraven schrijft zelf ook twee keer in 
haar album en voegt er beide keren G.B.A. (God boven al) aan toe - een 
devote vrouw, kortom. Walraven trouwde in 1609 met Caspar van Merwyck 
tot Kessel, die ook in het album schrijft. Ze stierf in 1616. De data in het 
album lopen door tot 1633, dus het album is vermoedelijk door een van 
haar nabestaanden voortgezet. En uit die latere 'inschrijvingen' blijkt dan 
onder meer dat Casper na Walravens dood hertrouwd is - een feit dat ook 
in de archieven terug te vinden is. In het vroegere woonhuis van Walraven, 
Slot Doddendael, hangen portretten waarop zij en haar familie staan 
afgebeeld. Op een van de portretten staat Walraven zelf, verbeeld met een 
fraaie jurk en behangen met sieraden. Dat is niet verwonderlijk, omdat het 
portret geschilderd is in 1598, het jaar waarin Walraven ook haar album 
begint. Er waren vanaf dat jaar diverse feesten en bijeenkomsten waar ze 
waarschijnlijk als 'huwbare partij' gepresenteerd werd. En het heeft 
gewerkt, want ze is nog in datzelfde jaar getrouwd. Hoe persoonlijk een 
album amicorum ook is, onderzoekers komen meestal niet verder dan de 
namen op de bladzijden. Hoe de mensen eruit zagen is vrijwel nooit meer 
te achterhalen. Maar van Walraven en enkele van haar familieleden weten 
we het nu wel: we hebben nu hun portretten en de teksten die ze in het 
boekje van Walraven schreven.  Bron Radboud Universiteit 

KASTELEN IN GELDERLAND - Jas, J.F. Keverling Buisman, E. Storms-
Smeets, A. te Stroete, M. Wingens (red.). Gelderland, de grootste provincie 
van Nederland, is rijk aan kastelen. Deze middeleeuwse burchten en 
adellijke huizen zijn nauw verbonden met de Gelderse geschiedenis en met 
de ontwikkeling van het landschap. In de vorm en ontwikkeling van de 
kastelen is er een grote verscheidenheid. Zo werden in het oosten van de 
provincie verschillende mottekastelen gesticht en zijn op de Veluwezoom 
ringwalburgten uit de vroege middeleeuwen bewaard gebleven. In het 
rivierengebied werden onder meer zaaltorenkastelen gesticht, die later 
vaak uitgroeiden tot grotere complexen. Het omvangrijke kasteel Hernen 
bijvoorbeeld, is vanuit een versterkte woontoren ontstaan. Veel kastelen in 
Gelderland zijn tegenwoordig toegankelijk voor het publiek. Daarbij zijn 
indrukwekkende middeleeuwse burchten zoals Ammersoyen, maar ook 



 

24

versterkte adellijke huizen en kastelen die na de middeleeuwen in gebruik 
zijn genomen buitenplaatsen, zoals het huis Verwolde bij Laren. Kastelen in 
Gelderland is het overzichtswerk met de bijna 390 middeleeuwse kastelen 
en adellijke huizen van Gelderland. Daarvan bestaan er nog zo’n 170, de 
overige kastelen zijn verdwenen. Behalve rijk geïllustreerde beschrijvingen 
van al deze kastelen kent het boek een gedeelte met hoofdstukken waarin 
aandacht wordt besteed aan de geografische ligging van de kastelen, de 
politieke omstandigheden, adellijke families en bewoners van de huizen, 
bouwkundige ontwikkelingen, tuinen en veranderende functies. Kastelen in 
Gelderland kost tot 1 januari 2014 van €49.95 daarna €59.95, inclusief 
verzendkosten. 

WIJCHEN – De gemeente gaat samen met het Gelders Genootschap een 
boek uitgeven over de wederopbouwperiode (1940-1965) in Wijchen. De 
stad werd, net als veel andere dorpen en steden in de provincie 
Gelderland,  zwaar getroffen door de Tweede Wereldoorlog. Met het boek 
wil de gemeente haar inwoners en anderen een inkijk geven in deze 
wederopbouw. In het boek zullen de architectuur en stedenbouw van 
Wijchen beschreven worden en een aantal toonaangevende gemeentelijke 
monumenten. Er wordt ingezoomd op de kenmerkende uitbreidingswijk De 
Valendries. Het boek is in de tweede helft van 2014 te verwachten. 

 ZUTPHEN - In het centrum van Zutphen zijn de restanten van een 
middeleeuwse knuppelweg blootgelegd. De houten weg lag onder de 
Apenstert, een weg die ook niet meer bestaat. Voor het eerst is de 
onderconstructie van zo'n weg uit de 13e eeuw boven water gekomen. Het 
wegdeel steunde op een raamwerk van zware elzenhouten stammen. Zo 
werd voorkomen dat de houten balken van het wegdek wegzakten. Het 
terrein bleef door de eeuwen heen grotendeels onbebouwd. Daardoor bleef 
de houten weg in de ondergrond goed bewaard. Zutphen telde 25 tot 30 
houten wegen, allemaal uit de 13e eeuw. In de meeste middeleeuwse 
steden was hooguit de hoofdstraat voorzien van een houten wegdek. 

Volkskrant -18/09/2013 
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MUSEA: 
 
Drents Museum 
Brink 1, Assen 
DODE ZEEROLLEN – t/m 05-01-2014 
Het Drents Museum laat een archeologisch fenomeen van wereldformaat 
zien met een grote tentoonstelling over de befaamde Dode Zeerollen. Te 
zien zijn originele Bijbelse manuscripten en objecten uit de 2de eeuw voor 
Chr. tot de 1ste eeuw na Chr. en alternatieve teksten die niet in de Bijbel 
zijn gekomen. De teksten geven informatie over de geschiedenis en cultuur 
uit de periode waarin belangrijke kenmerken van het jodendom en 
christendom gevormd werden. Verder worden er objecten getoond uit het 
oude Judea, uit de nederzetting van Qumran (de plaats waar de rollen 
gevonden zijn) en uit Jeruzalem.  
 
Museum Het Valkhof, 
Kelfkensbos 59, Nijmegen 
CHRISTIAAN ZWANIKKEN – 16-11-2013 t/m 30-03-2014 
Christiaan Zwanikken maakt kunstwerken en installaties die op basis van 
computergestuurde techniek schedels, skeletten, opgezette dieren en 
landschapselementen op bijzondere wijze in beweging brengt. De techniek, 
van zichzelf zielloos, is het intermediair om dierlijk en menselijk gedrag en 
motoriek te tonen en te laten communiceren met de bezoekers.  
VOORUITGANG – 3-10 t/m 12-01-2014 
Gijs Frieling maakt schilderijen en muurschilderingen, die ornamenteel 
en/of tijdelijk kunnen zijn. Hij zal de projectruimte omtoveren tot een 
paradijselijke omgeving en samen met assistenten werken aan diverse 
schilderingen, o.a. geïnspireerd op Nijmegen en omgeving. Het ontstaan 
van deze muurschildering is voor bezoekers een boeiend schouwspel 
  
Museum Jan Cunen, 
Molenstraat 65, Oss 
MAARTJE KORSTANJE - 15-09-2013 - 5-05-2014 
Deze tentoonstelling vormt de eerste solopresentatie van beeldhouwster 
Maartje Korstanje (1982). Haar sculpturen, die overwegend in karton zijn 
vervaardigd, bevinden zich in het gebied tussen abstractie en figuratie. 
Korstanje heeft een fascinatie voor de natuur die duidelijk herkenbaar is in 
haar werk: figuren roepen associaties op met bijvoorbeeld prehistorische 
dieren, insecten en skeletten. Ze gebruikt vooral ‘arme’ materialen als 
karton, behanglijm, Polyurethaan (PU) schuim of kunststof. Glanzende, 
gekleurde onderdelen van epoxy contrasteren sterk met het matte, bruine 
karton of een bekleding van bladzilver.  
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Streekhistorisch Mueum Tweestromenland 
Pastoor Zijlmanstraat 3, Beneden Leeuwen 
MOEDER, DE VROUW - In deze expositie staat de vrouw als spil van het 
gezin centraal rond de jaren '50 van de vorige eeuw. Was zij als jong 
meisje bij een welgesteld gezin in ‘betrekking’ geweest, later bestierde zij 
haar eigen huishouden. Zij was nu huisvrouw, een beroep met status. De 
kerk speelde een belangrijke rol. Manlief verdiende de kost en als hij thuis 
kwam van zijn werk, was het huis schoon en het eten klaar. 's Avonds lag 
er nog allerlei stopwerk te wachten, er werd niet snel iets weggegooid. Op 
zondag had zij soms wat tijd over om te lezen of te borduren. In de 
expositie zal ruimte zijn voor huishoudelijke zaken uit de jaren '50, foto's en 
documentatiemateriaal, maar ook voor persoonlijke verhalen. 
 
Noordbrabants Museum  
Verwerstraat 41,’s Hertogenbosch  
TRILOGIE VAN DE TWIJFEL – t/m 01-012-2013 
De Spaanse kunstenares Lita Cabellut (Barcelona 1961) is na een 
succesvolle internationale tournee, voor het eerst groots in een Nederlands 
museum te zien. Trilogie van de twijfel en vier andere drieluiken zijn 
maatschappelijk geïnspireerde schilderijen. Deze laten als onder een 
vergrootglas zowel de lichte als de donkere kant van het leven zien. Zij 
roepen associaties op met bekende typen uit de kunst. Door haar Spaanse 
afkomst en haar kunstenaarsloopbaan in Nederland voelt zij zich thuis bij 
zowel Diego Velazquez en Francisco de Goya, als bij Jeroen Bosch en 
Pieter Bruegel. Lita Cabellut studeerde aan de Rietveld Academie  
 
Museum Schloss Moyland 
Am Schloss 4, Bedburg Hau 
KATHARINA SIEVERDING: WELTLINIE 1968–2013 – tot 24-11-2013 
De kunstenares ontwikkelde voor het museum een installatie met gebruik 
van multimediale projecties en nieuw fotografisch werk. Zij behoort 
internationaal tot de bekendste persoonlijkheden uit de hedendaagse kunst 
wereld. 
 
 
 
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief inleveren voor 15 december 2013 
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 vijzel 

 

 wrijfsteen 

 
Multifunctionele neolithische   maalsteen 
Op 6 februari 1989, bij een verkenning op een akker bij de Kraaijenbergse Plassen 
vindt Ton van der Zanden een grote steen die helemaal onder de modder en mest 
zit. Hij legt hem apart omdat hij hem op dat moment niet kan meenemen en haalt 
de steen later op, maakt hem schoon en ziet dan pas wat het is: een maalsteen die 
aan de andere zijde tevens als vijzel gebruikt kan worden. De datering is neolithisch 
.(Uit: Kijk eens wat ik gevonden heb) 

 

 
 
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 uur en op afspraak 
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Ook Vriend worden van Museum Kasteel Wijchen? 
 
€10 per persoon per jaar 
€15 voor 2 personen of een gezin 
 
Haal een inschrijfformulier aan de balie en geef u en/of uw 
gezinsleden op. U ontvangt dan automatisch de Nieuwsbrief 

 


