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Redactioneel 
Nelly Goebertus 
 
De zomer, die maar geen echte zomer wilde worden, loopt op zijn eind. In 
de ‘Tuun’ is het weer tijd om te oogsten want de kweeperen en bramen 
zijn zo langzamerhand rijp voor de pluk. Een kleine oogst dit jaar. Niet 
alleen de zomer maar ook het festivalseizoen loopt af. We hebben de 
afgelopen tijd de meest uiteenlopende festivals kunnen bezoeken. 
Nederland is een echt festivalland geworden en de meeste plaatsen, 
dorpen en steden doen eraan mee. Wijchen heeft ooit een jazzfestival 
gehad, maar dat is een zachte dood gestorven. We kennen nu de 
kasteelfeesten en dit jaar beleefden we het 100 jarig bestaan van Zaal 
Sterrebos, een felicitatie waard, dat groots gevierd werd.  Maar dat zijn 
geen festivals. Een festival moet een thema hebben zoals film, pop, dans, 
muziek of theater. Een geheel eigen plek heeft het Romeinenfestival zich 
verworven, want daar is er maar één van. En, hoe kan het ook anders, dat 
hoort in Nijmegen! Het vond voor de tweede keer plaats in augustus op het 
Kops Plateau. Ons museum was ook met een kraam op het festivalterrein 
aanwezig. Het weer werkte mee en het was er een gezellige drukte. Je 
kon er zomaar een echte gladiator of Romeinse soldaat in volle 
wapenuitrusting tegenkomen op weg naar het toernooiveld of het eigen 
tentje in het tentenkamp. In datzelfde weekend ging ook de 
spraakmakende tentoonstelling ‘Luxe en Decadentie. Leven aan de 
Romeinse goudkust’ open voor publiek en dat was natuurlijk niet toevallig. 
Het museum ‘Het Valkhof’, dat genomineerd staat voor de museumprijs, 
kon deze bijzondere expositie naar Nijmegen halen dankzij de goede 
banden, die er zijn met het Nationaal Archeologisch Museum in Napels. 
Het belooft een echte publiekstrekker te worden. Museum Kasteel Wijchen 
haakt daar natuurlijk op in, want in september gaat de tentoonstelling ‘Het 
luxe leven voorbij’ open, gewijd aan grafgebruiken in de Romeinse tijd. 
Wat staat een sterveling te wachten na het gewone of decadente of luxe 
leventje? Op verschillende plaatsen op Wijchens grondgebied zijn hun 
grafvelden gevonden. Welke conclusies kun je verbinden aan de wijze 
waarop het graf is ingericht, is voorzien van bijgraven en de plek waar het 
graf is gevonden.  Een interessante invalshoek en een aanrader om een 
kijkje te gaan nemen. Ben Teubner vertelt en weet er meer over. Het 
spreekt vanzelf dat elke vriend altijd meer dan welkom is. En dan staat er 
in november al weer een andere tentoonstelling op het programma, die 
opnieuw diverse textielkunstenaars alle ruimte geeft om hun werk te 
exposeren. Behalve op het Romeinenfestival gaf het museum ook nog bij 
andere gelegenheden acte de présence, een goede manier om aan de 
bekendheid van het museum te werken, zoals o.a. onze voorzitter bepleit 
in zijn ‘Van de Bestuurstafel’. Cees Mulder legt in zijn bijdrage verband 
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tussen de initiatieriten en stammythen die bij vele volkeren nog 
springlevend zijn. Een aanrader is ook het nieuwe monumentenboek dat 
binnenkort zal verschijnen. Lees de vooraankondiging van Fred Coolen. 
Als u wilt weten wat de werkgroep ‘Corpus’ allemaal doet, dan is dit uw 
kans, want Susanne Verwijst gunt u een kijkje in de keuken. Verder willen 
we u nog eens wijzen op de lezingen, die er in het pas begonnen 
najaarsseizoen weer aan komen: Linda De Haan met een lezing over 
kastelen in hun omgeving en Wim de Mul over iconografie van het 
kruisbeeld. Kijk voor de juiste datum en tijd in de rubriek ’Activiteiten”. We 
hopen u dan weer te zien en wensen u voor nu veel leesplezier met deze 
Nieuwsbrief. 
 

 
Van de Bestuurstafel  
Wim Kattenberg 

 
Ledenwerving  
Graag wil ik in deze Bestuurstafel iedere vriend oproepen om nieuwe 
vrienden te werven. Om niet somber te beginnen, het gaat de laatste tijd 
best weer de goede kant op. Er zijn gelukkig weer heel wat nieuwe 
vrienden bijgekomen. We zitten nu op een aantal van 210. Maar we willen 
graag meer. 
Doel van werving is mensen te betrekken bij het museum en de cultuur en 
de préprotohistorie en geschiedenis van niet alleen de eigen omgeving.  
 
Strategie ledenwerving  
Als strategie hebben we in feite van het begin af aan voor drie wegen   
gekozen: 
 
het verzorgen van een Nieuwsbrief   
waarin mensen geïnformeerd worden over het museum en over de                        
cultuur en de preprotohistorie en geschiedenis van niet alleen de eigen 
omgeving. Om de  twee jaar wordt daarbij een katern uitgegeven 
 
het organiseren van activiteiten : 
. lezingen met een breed scala aan onderwerpen die ook weer te maken 
hebben  met genoemde terreinen; 
. een jaarlijkse fietstocht naar plaatsen die te maken hebben met 
genoemde  belangstellingsvelden. 
. de laatste vijf jaar vindt er i.p.v. excursies op Monumentendag een 
uitwisseling plaats met de Verein für Heimatschutz in Kranenburg  
 

het naar buiten treden bij evenementen : 
 . stand op de paardenmarkt in Wijchen. 
 . stand op de door de Gemeente georganiseerde bijeenkomst  ‘Wijchen 
present’. 
    
Als we dit geheel aan activiteiten overzien zijn we blij dat er de laatste tijd 
weer een toenemende belangstelling is waar te nemen, die steeds meer 
mensen ertoe aanzet om vriend te worden. Dit leidt tot de volgende 
positieve conclusie: 
Mensen lezen graag de in een nieuw jasje gestoken Nieuwsbrief. De 
lezingen worden redelijk bezocht. De deelname aan de fietstocht 
daarentegen, is wat teruggelopen. De uitwisseling met Duitsland scoort 
goed. Tijdens de paardenmarkt bereiken we veel mensen. Met 
bijeenkomsten van ‘Vrienden’, zoals ‘Vrienden speciaal’ is nog weinig 
ervaring.  
 
Oproep : Zijn er vrienden die goede tips voor ons als Bestuur hebben om 
het anders aan te pakken? Andere activiteiten? Een wens van het Bestuur 
is een website. 
 
 

Prikbord: 
 
Herhaalde oproep! 
De redactie van de Nieuwsbrief is nog steeds op zoek naar een 
redactielid, dat het aandachtsveld ‘Hedendaagse kunst’ de noodzakelijke 
aandacht kan geven. We verwelkomen graag in onze redactie iemand die 
kijk heeft op kunst en er graag over schrijft. Aanmeldingen of informatie via 
het emailadres van de redactie of telefonisch: nelly.goebertus@zonnet.nl, 
tel. 024 6413180 
 
Oproep. 
Heeft u wel eens iets heel bijzonders in uw tuin of in het bos tijdens een 
wandeling binnen de gemeente Wijchen gevonden? Vermoedt u een 
archeologische context? Ga dit wonderlijke voorwerp dan ’delen’ met 
anderen door er iets over te vertellen voor een artikel in de Nieuwsbrief. 
Natuurlijk kunt u  dit  speciale object ook meenemen naar een van de 
schervenavonden van de werkgroep Corpus (een van de werkgroepen van 
MKW ) in het koetshuis bij het kasteel Wijchen. (tel.: 024-6424744) . 
Contactpersoon is  Ben Teubner.  Menig archeologische legpuzzel van het 
grondgebied van Wijchen is daar al geheel of gedeeltelijk in elkaar gezet. 
Ga de uitdaging aan ! 
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Gebruik eerste verdieping. 
Op de eerste verdieping van het kasteel krijgt het museum de beschikking 
over een grote en twee kleine ruimten. De grote ruimte wordt ingericht als 
kennislab voor scholieren. Ook kunnen daar workshops en lezingen voor 
volwassenen worden gegeven. In een van de andere ruimten komt de 
bibliotheek en een werkplek voor de stichting Wighene. De derde ruimte 
wordt kantoor. De overige ruimten op de eerste verdieping blijven in 
gebruik als vergaderruimte bij de gemeente Wijchen. Het bestuur van het 
museum is voor de financiering van deze ambitieuze plannen, die het 
museum extra aantrekkingskracht zullen geven, naarstig op zoek naar 
sponsors, fondsen en andere middelen om deze ambitieuze plannen, te 
verwezenlijken 
.  
Wijchen/ Rheinsberg. 
De gemeente Wijchen wil een samenwerkingsverband met de Duitse stad 
Rheinsberg aangaan. Die stad is ongeveer even groot als Wijchen en ligt 
ook binnen het Euregio-gebied. Er zijn er al verkennende gesprekken 
geweest met Rheinsberg en de kans op gezamenlijke projecten, met 
Euregiosteun, lijkt groot. 
 
Nominatie Valkhof. 
Museum het Valkhof is genomineerd voor de Museumprijs 2008. Dit jaar 
wordt de prijs toegekend aan het museum met de beste presentatie van 
Nederlandse archeologie en bodemschatten. In aanmerking voor de prijs 
komen verder het Museon in Den Haag en het Hunebedcentrum in Borger. 
De uiteindelijke winnaar wordt bepaald door het publiek dat nog tot eind 
september een stem kan uitbrengen op www.museumprijs.nl. (noot red.: 
dus u !) 
 
Open dag van ‘De Tuun’ 
Tijdens de monumentendagen op 14 september was er weer een open 
dag van de Tuun. Er werd informatie gegeven over ‘de Tuun’ en er waren 
natuurlijk weer producten te koop zoals, zaden en de bekende, 
overheerlijke bramengelei. Helaas hebben we dit jaar een te kleine oogst 
van de kweeappels en zal er geen kweegelei in de Museumwinkel komen. 
 
Infocentrum voor toerisme Maas en Waal in Leur.  
Een monumentale schuur (type:‘Vlaamse schuur’) van Huis te Leur aan de 
Van Balverenlaan 8 in Leur wordt gerestaureerd en ingericht als 
informatiecentrum. Er komen een landgoedwinkel, een studiecentrum voor 
cultuurhistorie, een koffiehoek, een permanente expositie en een 
informatiestand over het heerlijkhedengebied. Voor een educatief 

programma zorgt het Beuningse Dijkmagazijn. Wim Kattenberg stond aan 
de wieg van dit nieuwe centrum, dat een forse structurele bijdrage aan het 
toerisme in Maas en Waal moet geven. Fiets- en wandelroutes, die samen 
met de heer André Janssen van de ‘Bewoarsmiense’, onderdeel van de 
historische vereniging Tweestromenland zijn uitgezet, gaan in de toekomst 
het gebied vanuit Leur ontsluiten. Het bezoekerscentrum wordt 
geëxploiteerd door het Geldersch Landschap. De schuur blijft eigendom 
van de heerlijkheid Leur.  
 

Activiteiten : 

 
Paardenmarkt op 11 oktober van 9.00 tot13.30 uur 
Op 11 oktober vindt langs de Kasteellaan weer de jaarlijkse paardenmarkt 
plaats. Het museum en de stichting ‘Vrienden MKW’ staan er dan weer 
met een kraam om het museum en de Stichting ‘Vrienden’ bij de 
Wijchenaren en bezoekers van de paardenmarkt onder de aandacht te 
brengen. Producten uit de winkel en van de ‘Tuun’, zoals de bekende  
bramengelei en zaden zullen dan ook weer volop verkrijgbaar zijn.  

 
Lezing op 4 november door Linda de Haan. 
Zaal de ‘Arend’, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur 
Het kasteel in het landschap.  
Linda de Haan is erfgoedhistoricus.  
De ruimtelijke relaties tussen middeleeuwse kastelen in het Gelders 
Rivierengebied en hun omgeving is onderwerp van de lezing.  
Het onderzoek naar de relatie tussen kasteel en omgeving is in feite nog 
niet zo lang geleden op gang gekomen. Dat heeft te maken met het inzicht 
dat is ontstaan dat het bij het behoud van kastelen niet alleen gaat om het 
kasteel, maar ook om de relatie met de omgeving. 
In grote lijnen gaat Linda de Haan in de lezing in op de ontwikkelingen die 
de kastelen Brakel en Hernen in dat opzicht in de loop van de eeuwen 
hebben doorgemaakt. Stond eerst de strategische ligging voorop in de 
loop van de eeuwen werd de woonfunctie belangrijk. De laatste jaren is 
het accent sterk komen te liggen op de ecologische en recreatieve kanten 
ervan. Door deze verschillende functies zijn er in de loop der jaren 
elementen aan het landschap toegevoegd, die soms later ook weer 
verwijderd zijn. Sporen hiervan zijn nog steeds aanwezig. Van belang zijn 
daarom de aanbevelingen die Linda de Haan doet om de relatie tussen 
kastelen en hun omgeving niet alleen te behouden, maar waar mogelijk te 
verbeteren. Zij doet in dat opzicht belangrijke suggesties wat betreft 
kasteel Hernen.      
   

http://www.museumprijs.nl/


Lezing op 11 december door Wim de Mul. 
Zaal de ‘Arend’, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
De iconografie van het kruisbeeld. 
Er ontstond al snel na de dood van Jezus onder zijn volgelingen de 
behoefte aan een tastbare herinnering. De wijze waarop daaraan vorm 
gegeven kon worden stuitte echter op allerlei weerstanden. Het kruisbeeld 
voorziet wereldwijd in deze behoefte of heeft het ook een diepere 
betekenis? Wie meer wil weten over dit onderwerp moet deze lezing niet 
overslaan. Lees ook de bijdrage van Wim de Mul elders in deze 
Nieuwsbrief. Hij gaat in zijn lezing dieper in op de iconografie van het 
kruisbeeld. 
 

Exposities 
 
Het luxe leven voorbij 
Expositie rond begrafenis en crematiegewoonten bij de Romeinen van 19 
september tot 24 november, voorbereid in samenwerking met de 40 jarige 
jubilerende,A.W.N. afdeling Nijmegen en omstreken. Er zullen vondsten te 
zien zijn, die afkomstig zijn van verschillende Wijchense grafvelden, die bij 
opgravingen zijn blootgelegd op de Molenberg, de Galgenberg en de 
Holenberg. De expositie is  gegroepeerd rond thema’s als; gewoonten 
rond dood en crematie, de betekenis en rol van de religie in de keuze van 
grafgiften, de conclusies die te trekken zijn uit de verschillen in grafgiften.  
 
Textiel 2 
Expositie van hedendaagse textielkunstenaars van 28 november tot 10 
februari. Na de succesvolle expositie van drie textielkunstenaressen in 
2007 staat er een tweede tentoonstelling van moderne textielkunst op het 
programma. Houd deze datum in de gaten. 
 
 

Initiatie riten. 
Cees Mulder 
 
Bij de natuurvolken hebben deze riten tot doel om de jonge mens in te 
wijden in de gebruiken en gedachten van de groep of clan. Volwaardig lid 
van de clan word je niet zomaar. Het is niet voldoende dat je in de groep 
bent geboren. Je moet op een bepaald moment bewijzen dat je waardig 
bent om in de groep te worden opgenomen. Zolang je nog een kind bent, 
is er niets aan de hand, je kunt stoeien en ravotten zoveel je maar wilt, de 
moeders en tantes letten wel op. Maar zodra de komst van de 
volwassenheid zich aankondigt dan gaat er het een en ander met je 

gebeuren. Dan gaat de clan zich met je bemoeien, dan moet je het 
kinderlijke afleggen om een volwassen lid van de gemeenschap te 
worden. Deze overgang verloopt via de inwijdingsriten, in de literatuur 
vaak Rites de passage genoemd. 
 
Deze riten zijn bij meisjes anders dan bij jongens. Bij de natuurvolken 
wordt het meisje vrouw tijdens haar eerste menstruatie, dat overkomt haar. 
Zij heeft haar overgang ondergaan, maar hoe is haar inwijding? Die komt 
er op neer dat zij een poosje in een daartoe bestemde hut doorbrengt. 
Daar kan zij zich bewust worden van wat zij nu is, zij is nu vrouw, Ervaren 
vrouwen begeleiden haar als mentor tijdens dit bewustwordingsproces, zij 
wijden haar in de geheimen en de betekenis van het vrouwzijn: Een vrouw 
schenkt het leven en voedt het. Zij is in haar vermogen identiek aan de 
aardgodin en moet dit van zichzelf gaan beseffen. Daartoe leert zij de 
mythen over het vrouwzijn en die van de clan te begrijpen. 
Bij de jongens gaat het anders, zijn de inwijdingsriten ingrijpender. Als de 
jongen onhandelbaar wordt, waardoor het evenwicht in het vrouwenhuis 
verstoord is, wordt hij door een groep mannen weggehaald en naar een 
gewijde plek gebracht. Daar ondergaat hij ware beproevingen, 
inkervingen, het drinken van mannenbloed in plaats van moedermelk. 
Gedurende die tijd moet hij zich de mythologie van de stam eigen maken. 
Tot slot wordt hij besneden. Hij is uit zijn kindertijd weggehaald, hij is nu 
man geworden en er is geen kans op een terugval naar de kindertijd. 
Hij wordt teruggebracht naar zijn dorp, daar is de vrouw die voor hem is 
uitgekozen, waarmee hij gaat trouwen. Het ritueel wordt gemeenlijk 
uitgevoerd met zang en rituele dansen. Door deel te nemen aan een rite, 
neemt de mens feitelijk deel aan de mythe van de clan. 
 
Er zijn talloze mythen en even zoveel, zo niet meer riten volgens welke 
allerlei handelingen, ook dagelijkse, moeten worden verricht. Veel daarvan 
zijn in de loop van millennia ontstaan. Het is daarom zaaks om de 
duurzaamheid ervan te behouden. Hun betekenis is de zuivere uitvoering, 
meer dan de inhoud. De uitvoering van het ritueel is essentieel voor de 
binding met de groep of de verbinding met de voorouders. Zouden er 
afwijkingen of slordigheden in de uitvoering voorkomen, dan kunnen de 
leden van de groep zulk een rite niet begrijpen, laat staan de voorouders. 
 
Tijdens de inwijdingsrite wordt veel aandacht besteed aan de mythen over 
het ontstaan van de mens. De aboriginal clan ‘van de wilde honing’, 
bijvoorbeeld, onderscheidt in de wording van de mens twee zielen. Een 
ervan ontstaat tijdens de conceptie, die ziel vormt de verbinding met het 
lichaam en bestaat uit het karakter en de eigenschappen van die mens. Hij 
wordt de aardeziel genoemd en sterft met het lichaam. De tweede ziel 



wordt pas aan de mens toegevoegd nadat de foetus is ontstaan. Deze 
tweede ziel, de goddelijke geest genoemd, is een vonkje van de oergod 
die hij op heilige plaatsen heeft achter gelaten. Dat vonkje zoekt naar een 
moeder. Zodra een vrouw niet meer menstrueert gaat zij naar de heilige 
plaats die door haar droom is aangegeven. Op die plek kan het goddelijk 
vonkje geborgenheid vinden in haar moederschoot. 
Deze mythe is van essentieel belang bij de initiatie.  
Literatuur: 
 
Lévi-Strauss C., Het wilde denken (Meulenhof), 1981. 
Staal F., Over zin en onzin in filosofie, religie en wetenschap, (Meulenhof), 
1986.  
Borsboom A., De clan van de wilde honing, )Binkey Kok), 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De iconografie van het kruisbeeld 
Wim de Mul 

 
De kruisiging van Jezus Christus spreekt al tweeduizend jaar tot de 
verbeelding. Vanaf zijn dood kwam zijn sterven in handen van mensen en 
bleef tot de verbeelding spreken... Zijn bijzondere woorden en 
wonderbaarlijke omstandigheden waaronder hij om het leven werd 
gebracht en in het leven zou zijn teruggekeerd, konden niet anders dan 
grote gevolgen hebben. Na zijn dood gingen de mensen onmiddellijk met 
hem aan de haal, zoals dat al was en ook altijd zal blijven als het om 
beroemdheden gaat, zeker als zij op een gewelddadige of geheimzinnige 
manier sterven. 
 
Kennelijk willen we ook ‘bezit’ nemen van zo iemand in de vorm van een 
relikwie: een foto, een handtekening, een kledingstuk of een plukje haar! 
Dat iedereen persoonlijk anders reageert op het overlijden van een 
dierbare en dat de wijze waarop samenhangt met de tijdgeest en de 
culturele geaardheid, moge duidelijk zijn; zo werden in de negentiende 
eeuw dodenmaskers en haarstukjes vervaardigd, prijken er foto’s op 
gedachtenisprentjes, worden standbeelden opgericht en mausoleums 
gebouwd, worden geheimzinnige dansen uitgevoerd en offers gebracht. 
 
Vanaf de dood van Jezus ontstond ook de behoefte aan een tastbare 
herinnering, maar de wijze waarop daaraan vorm gegeven zou kunnen 
worden stuitte op tal van problemen van religieuze, culturele en politieke 
aard. Ook was er behoefte aan een herkenningsteken, een beeldteken, 
dat diende als een soort wachtwoord voor zijn volgelingen, de eerste 
Christenen.  
 
Het spanningsveld tussen persoonlijke behoefte, die van de groep en de 
algemene politieke, culturele, religieuze en kunstzinnige opvattingen blijft 
uiteraard tot in onze tijd een belangrijke rol spelen in de manier waarop we 
onze ideeën, onze beelden vorm geven. En dat geldt zeker voor een 
gevoelig onderwerp als de kruisiging van Jezus Christus. 
 
Dat de – over het algemeen zeer gevoelige -  religieuze opvattingen 
verschillend waren en nog steeds zijn over het feit of en zo ja hoe je aan 
de gruwelijke dood van Jezus en zijn overwinning op diezelfde dood vorm 
zou kunnen geven, maakt dit onderwerp juist zo boeiend en actueel. Zeker 
als de vraag rijst of je een dergelijk onderwerp ook nog met enige humor 
zou kunnen benaderen..... Humor, immers, relativeert of wordt relativeren - 
een diepe menselijke behoefte – als het gaat om de dood  van Jezus en 
andere religieuze thema’s niet getolereerd vanwege het dogmatisch 
karakter dat het instituut en haar volgelingen ons heeft opgelegd?  
 

 
Chihongo-masker van de Chokwe (streek van de Kasaï) in Afrika. 
De naam van dit masker is waarschijnlijk afgeleid van een plant met parasolvormige 
bladeren. Chihongo is een geest die wordt geassocieerd met de macht en de rijkdom 
van het hoofdmanschap. Hij speelt een belangrijke rol in de initiatieriten voor jongens. 

 
 



De geschiedenis herhaalt zich werkelijk, zo moge duidelijk zijn, in een 
lezing die bovenstaande ontwikkelingen vorm en inhoud geeft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw monumentenboek gemeente Wijchen. 
Fred Coolen  
 
Binnenkort zal er een nieuw monumentenboek verschijnen van de 
gemeente Wijchen, dat de stand van zaken van dit moment behandelt. 
Op zich is dit ook niet vreemd want het tot nu toe eerste boek werd al in 
1990 uitgegeven. Sindsdien heeft de tijd uiteraard niet stilgestaan. 
In de nieuwe uitgave zullen alle monumenten worden opgenomen met 
nagenoeg allemaal kleurenfoto’s. Het hoofdstuk ‘Historische bouwstijlen’ is 

helemaal geactualiseerd en aangevuld met veel aanvullende foto’s en 
tekeningen. 
Nieuw is dat er nu ook een hoofdstuk ‘Archeologie’ te vinden zal zijn in het 
boek. Gelet op de archeologische rijkdom van Wijchen is dit eigenlijk ook 
niet meer dan logisch. Zo passeren het in 1897 gevonden wagengraf uit 
de vroege ijzertijd, en het in 1990 opgegraven Merovingische grafveld in 
het centrum de revue. 
Sinds 1990 zijn er de nodige monumenten toegevoegd aan de 
gemeentelijke lijst en de rijksmonumentenlijst. Ook hebben we er in Leur 
een beschermd gemeentelijk dorpsgezicht en een Historische Buitenplaats 
(Huis te Leur e.o.) bij gekregen. Iedereen die Leur kent weet dat dit ook 
een bijzonder gebied is om heerlijk van te genieten en erg zuinig op te zijn. 
Verder komen we monumenten tegen die een nieuwe bestemming hebben 
gekregen, zoals het kloostercomplex Tienakker, villa Sterrebosch, villa 
Mes en de voormalige smederij aan de Baron d’Osystraat. 
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de in Wijchen aanwezige 
cultuurhistorie zal er ongetwijfeld wel iets te vinden zijn in het boek. De 
uitgave zal ongeveer 300 bladzijden beslaan en staat in principe gepland 
voor november 2008. Het boek zal in ieder geval verkrijgbaar zijn bij  de 
gemeente Wijchen. Verkoopprijs zal rond de twintig euro liggen. In 
weekblad De Wegwijs zal hier binnenkort nog meer informatie over volgen. 
Dit boek is een echte aanrader! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nijmegen, Jacobskapel,   kruisbeeld. 

 



Het luxe leven voorbij! 
Ben Teubner 
 
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de AWN afdeling Nijmegen 
e.o. heeft het Museum Kasteel Wijchen in samenwerking met de AWN 
amateur- archeologen een tentoonstelling samengesteld: ‘ Het luxe leven 
voorbij, Romeinse grafvelden in Wijchen’  
Al 40 jaar is de afdeling Nijmegen actief in en rond Nijmegen. Zelf 
opgraven is er nu niet meer bij, maar de AWNers zijn nog steeds de oren 
en ogen van de beroepsarcheologen en assisteren nog regelmatig bij 
diverse opgravingen in en rondom Nijmegen. Daarnaast vergt de 
verwerking van de vele al aanwezige, oude vondstcomplexen (ook uit 
Wijchen) nog wekelijks de nodige inspanning.  
Dat deze tentoonstelling speciaal gewijd is aan Romeinse grafvelden in 
Wijchen, is echter niet zo vreemd. Doordat lokale amateurarcheologen 
alert reageerden bij het leggen van gaspijpen (1972-1973) langs het 
Hazenpad (Achterloo) en bij grondverzet voor nieuwbouw aan de 
Fazantstraat-Holenbergseweg (Wijchen noord), werden de Romeinse 
grafvelden de Galgenberg en de Holenberg ontdekt en op de bekende 
Wijchense manier met prikstokken onderzocht. Aan de Holenberg werd 
zelfs een klein archeologisch onderzoek uitgevoerd door het toenmalige 
Instituut voor Oude Geschiedenis en Archeologie van de Nijmeegse 
universiteit (1973). Van de Molenberg was al langer bekend dat daar een 
prehistorisch urnenveld en een Romeins grafveld lagen. Frans Bloemen 
bericht daar al in 1940 over in zijn correspondentie met het Rijksmuseum 
van Oudheden te Leiden en later hebben lokale amateurs bij grondverzet 
nog menig stuk, afkomstig van een grafinventaris, kunnen traceren en 
veilig stellen. Door de bouw van een nieuwe brandweerkazerne diende 
zich de mogelijkheid aan vooraf een officieel archeologisch onderzoek te 
starten. Dit werd uitgevoerd door Bureau Archeologie en Monumenten van 
de gemeente Nijmegen (2004) Enkele leden van de AWN afdeling 
Nijmegen e.o. hebben hierbij in hun vrije tijd kunnen assisteren. Een 
tweede niet minder belangrijke reden om deze tentoonstelling over dit 
thema in Wijchen te houden is het feit dat de AWN al vanaf het begin 
nauw verbonden is met het Museum Kasteel Wijchen (voorheen het 
Oudheidkundig Museum Frans Bloemen). Het Museum stelt ruimtes 
beschikbaar voor onderzoek en determinatie van archeologische vondsten 
die binnen de werkgroep Corpus gestalte krijgen en waarin diverse AWN-
leden actief zijn. Verder leverde de AWN een belangrijke bijdrage aan de 
uitbreiding van de museumcollectie en aan kennis over de (pre)historie 
van Wijchen en omgeving. Zo heeft de AWN in de afgelopen 40 jaar meer 
dan 100 artikelen gepubliceerd over onderzoek en vondsten in en om 

Wijchen. Ook waren de conservators van de archeologische collectie van 
het museum afkomstig uit de AWN-gelederen.  
Door deze samenwerking kunnen wij u nu meenemen naar de Romeinse 
tijd en een stukje van die cultuur aan de hand van verscheidene thema’s 
weer tot leven wekken. Een aantal onderwerpen passeert daarbij de revue 
zoals: Wat geloofden de Romeinen over het leven na de dood; welke 
rituelen werden er toegepast; hoe ging het cremeren in zijn werk; hoe zag 
een Romeins grafveld er uit en waar lagen ze; het verschil tussen arme en 
rijke graven; de mate van romanisering; geletterdheid; wat kunnen de 
crematieresten ons nu nog vertellen over leeftijd, geslacht, lichamelijke 
gesteldheid. Een tentoonstelling, waard om er kennis van te nemen. Veel 
plezier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tekening grafvondst van de Galgenberg 



Werkgroep Corpus 
Susanne Verwijst 
 
De werkgroep Corpus houdt zich bezig met de archeologische collectie 
van het museum en telt ongeveer twintig leden. Onder de bezielende 
leiding van Ben Teubner en zijn rechterhand Wim Tuijn komt de groep 
eens per maand bij elkaar in het voormalig koetshuis waar ook het depot 
van het museum is gehuisvest.  
In het depot liggen de meeste archeologische voorwerpen van het 
museum opgeslagen in dozen en kisten. Een deel van de collectie is nog 
niet of alleen zeer summier in kaart gebracht en beschreven. Vaak worden 
er op de zogenoemde schervenavond dan een of meerdere dozen van 
boven gehaald en worden de voorwerpen daarin gecategoriseerd naar 
periode, materiaal, productiewijze en als het scherven betreft naar 
onderdeel van het voorwerp, bijvoorbeeld handvatten, bodems. Door dit in 
groepsverband te doen, kom je veel te weten over de manier van 
produceren of het ontstaan van de voorwerpen en waar deze producten 
voor gebruikt werden. Dat determinering niet altijd even makkelijk is, 
bewijzen de amuserende discussies die er af en toe plaatsvinden. De 
definitie van de naam Corpus als een geheel van samenhangende 
inzichten over de werkelijkheid, sluit hierbij dan ook goed aan. 
Wanneer er een goed overzicht is verkregen van de voorwerpen worden 
deze geteld en beschreven op inventarislijsten. Wanneer dit is gedaan 
kunnen de dozen met minder interessante inhoud naar het provinciaal 
bodemdepot en is er weer ruimte voor nieuwe dozen waarvan de inhoud 
niet of nauwelijks bekend is.  
Momenteel is er een begin gemaakt om interessante vondsten uitgebreid 
te beschrijven en deze te fotograferen en/of te tekenen. Dit kan dan 
toegevoegd worden aan de gegevens in het kader van de op handen 
zijnde digitalisering van de museumcollectie. Daarnaast kan er af en toe 
een vondst gerestaureerd of/en gereconstrueerd worden.  
Het overgrote deel van de avond gaat echter zitten in het uitzoeken en 
beschrijven van de inhoud van de dozen en daarom is interesse in (de 
plaatselijke) archeologie onontbeerlijk voor een gezellige avond. 
Natuurlijk betekent lid zijn van de werkgroep niet alleen de handen uit je 
mouwen steken. Onder het genot van koffie en thee met iets lekkers 
komen  immers al snel de nieuwste archeologische nieuwtjes zoals 
indrukwekkende vondsten of nieuwe publicaties over archeologie op tafel 
en heb je de kans om eens met elkaar bij te praten over allerlei zaken. Zo 
is er voor ieder wat wils en is een leuke avond gegarandeerd! 
 

Sprokkels 
Jaques Rommens/ Nelly Goebertus 
 
Boerderij de Vormer.  
Eindelijk komt er schot in de restauratie van boerderij De Vormer, sinds 
2001 rijksmonument. Er is geld voor het restaureren van de vervallen 
schuren van het monumentale boerderijcomplex in Wijchen-Zuid. De 
doorbraak in deze al negentien jaar slepende kwestie komt van de 
Rijksdienst voor monumenten die 70 % van het benodigde bedrag op tafel 
legt. De overige 30 % van het geld komt voor rekening van de provincie, 
de gemeente Wijchen en het Oud Burgeren Gasthuis (OBG), eigenaar  
van het complex. De totale kosten van de restauratie bedragen een kleine 
kwart miljoen euro.  
 
Hoogleraar Romeinse archeologie. 
Hoogleraar provinciaal Romeinse archeologie dr. Michael Erdrich verlaat 
per 1 september de Radboud Universiteit. Hij vertrekt naar Polen, waar hij  
aan de katholieke universiteit van Lublin is aangesteld. Met zijn vertrek 
verdwijnt ook de provinciaal Romeinse archeologie bij de universiteit. 
Studenten kunnen deze specialisatie nog wel onderwezen krijgen via het 
projectbureau Auxilia van de universiteit. De functie wordt niet direct 
vervuld. Dit betekent voor dit moment een fikse aderlating voor de 
provinciale Romeinse archeologie. 
De Gelderlander, 20 juni 2008.   
 
Bootje uit de Maas als archeologische puzzel. 
Eindelijk hebben duikers van de landelijke werkgroep archeologie het wrak 
van een bootje, waarvan al heel lang bekend was dat het bij Niftrik op de 
bodem van de Maas lag, geborgen. 
Duikers van de landelijke werkgroep archeologie hebben het wrak van  
een bootje dat al meer dan vijf jaar bij Niftrik in de Maas lag, geborgen. Nu 
moet het mysterie rond het bootje nog worden ontsluierd. Het wordt in 
verband gebracht met de oeververbinding tussen Niftrik en Ravenstein, die 
voor het eerst vermeld wordt in 1644. Baas Mathias Romer kreeg het veer 
en de strang, die als haven voor Ravenstein diende, in leen. Het veer was 
toen een gierpont, een platbodem, die door de stroming naar de overkant 
werd gestuwd. Tot wanneer de gierpont tussen Ravenstein en Niftrik stand 
hield, is niet duidelijk. In 1847 was de pont er nog, zo blijkt uit een 
vermelding. Wel zeker weten we dat in 1938 nog een roeibootje werd 
gebruikt om mensen over te zetten. Inmiddels staat het wrak naast 
Paviljoen Het Buitenhuis in De Groene Heuvels. Archeologische duikers 
vermoeden dat het tot 1929 dienst heeft gedaan als veerbootje. 
 



Reclame voor cultureel product. 
Reclame is geen vak waar de culturele sector in uitblinkt. De noodzaak om 
publiek te lokken wordt steeds nijpender, sinds de overheid steeds meer 
van de culturele instellingen verwacht, dat ze eigen inkomen genereren. 
Maar reclame maken voor het cultureel erfgoed is niet zo simpel. De 
gesuggereerde wereld in de commerciële reclame is meestal vals en dat 
kun je bij kunst niet maken. Maar het kernprobleem van reclame in de 
culturele sector is vaak, hoe kan het ook anders, geld. Posters en flyers 
zijn in de culturele wereld het meest gebruikt. Deskundige betwijfelen de 
effectiviteit ervan en pleiten bijvoorbeeld voor meer mond-tot-
mondreclame. 
De Volkskrant,  28 augustus 2008. 
 
Berg en Dal. 
Op de Holdeurn, in de bossen bij Berg en Dal, vlakbij Nijmegen, zou twee 
duizend jaar geleden wel eens het eerste fabriekscomplex van Nederland 
met steenovens, dakpanovens en pottenbakkersovens gelegen kunnen 
hebben. De Romeinse steenovens, die daar in de jaren veertig van de 
vorige eeuw door de archeologen W. Braat  en  J. Holwerda werden 
blootgelegd worden wellicht weer zichtbaar. Exploitant Pjotr van der Horst 
van hotel Holthurnse Hof, dat aan het archeologisch monument op de 
Holdeurn grenst, wil een van de Romeinse ovens gedeeltelijk 
reconstrueren. Via glasplaten moeten bezoekers daarnaast een blik onder 
de grond kunnen werpen, waar de woonverblijven van de steenbakkers 
zichtbaar worden gemaakt. De steenbakkers waren Romeinse soldaten 
van de legerplaats in het nabije Nijmegen. Zij produceerden niet alleen 
bouwmateriaal, zoals dakpannen, maar ook serviesgoed. De producten 
werden tot ver buiten Nijmegen geëxporteerd.  
De Gelderlander, 6 juni 2008. 
 
Woezik. 
Middeleeuws Woezik geeft dankzij graafwerk zijn geheimen prijs. Waar 
straks de brede school zal staan, was in de elfde eeuw een 
boerengehucht. De opgravingskuil was al dichtgegooid na een eerder 
verkennend onderzoek waarbij een aantal vermoedelijke putten van deze 
boeren te zien waren. Verder opgraven was onnodig: de school hoefde 
niet zo diep te worden gefundeerd, de resten waren veilig. De 
bouwkundige oordeelde onlangs echter anders. En dus werd de kuil weer 
opengemaakt. Er kwamen onder meer een kleine put met houten 
beschoeiing te voorschijn en een mysterieus putachtig gat waarvan de 
wanden met plaggen waren versterkt. Bij een eerdere opgraving werd een 
stuk van een middeleeuwse boerderij gevonden. Het meeste werk moest 
met een graafmachine worden verricht. Wijchen, met zijn rijke 

bodemarchief, worstelt met de kosten van de archeologie. Het in de grond 
laten zitten van de sporen was mede ingegeven door 
kostenoverwegingen. Nu de opgraving alsnog moest plaatsvinden, viel het 
prijskaartje alleen maar hoger uit.  
De Gelderlander, 18 juni 2008. 
 
Nieuwe leerstoel ‘Nijmegen’. 
Dolly Verhoeven gaat per 1 november aan de slag als hoogleraar 
‘geschiedenis van Nijmegen’ aan de Radboud Universiteit. Ze zal 
onderwijs geven en onderzoek doen, maar haar voornaamste taak is: de 
historie van Nijmegen dichterbij de burgers brengen. Mevrouw Verhoeven 
gaat dat doen door het organiseren van publieksgerichte activiteiten rond 
historische plekken en gebeurtenissen. De nieuwe leerstoel is een cadeau 
van de gemeente Nijmegen, ter ere van het 85-jarig bestaan van de 
universiteit. Nijmegen wil zich meer gaan profileren als oudste stad van 
Nederland. 
De Gelderlander, 12 juli 2008. 
 
Beuningen. 
De proefsleuven, die op de Asdonck in Beuningen werden gegraven door 
archeologen van onderzoeksbureau Raap, leverden zoveel middeleeuwse 
resten op, die teruggaan tot de negende of tiende eeuw, dat is besloten 
een uitgebreide opgraving te doen. Sporen van twee hooimijten stammen 
uit de elfde of twaalfde eeuw. Elke mijt was opgebouwd uit vijf palen in een 
cirkel en een paal in het midden daarvan. In  de aarde waarmee de gaten 
rond de palen zijn dichtgestort, zijn alleen potscherven uit die tijd 
gevonden. Ook vonden de archeologen penningen van de bisdommen van 
Utrecht en Keulen en een munt van het hertogdom Brabant, geslagen in 
de hoofdstad Leuven. Er werden ook nog Romeinse resten, zoals een deel 
van een Romeinse bronzen armband, aangetroffen. De armband stamt 
vermoedelijk uit de tweede eeuw na Chr. De vondst bewijst volgens de 
archeologen niet dat er Romeinse bewoning op de Asdonck geweest is. 
De kern van Beuningen lag indertijd vermoedelijk op de plaats waar nu de 
kerk staat. 
De Gelderlander, 17 juli 2008. 
 
Batenburg. 
De gebrandschilderde ramen van Willem  Mengelberg van de katholieke 
St.-Victorskerk Batenburg, die sinds 1960 staan opgeslagen, zijn nu bij het 
glazeniersbedrijf Emmanuël in Tilburg dat ontbrekende stukken gaat 
aanvullen en de ruiten ook gaat schoonmaken en herstellen. De rijksdienst 
voor Monumentenzorg is bezig met de  restauratie van de kerk en als 



sluitstuk zullen vlak voor de kerstdagen de ramen teruggeplaatst worden. 
Dit is een langdurige en kostbare operatie. 
De Gelderlander, 26 juli. 2008  
 
Ewijk.  
Bij opgravingen hebben archeologen bij het al bekende Romeinse 
villacomplex Ewijk, ‘De Groote Aalst’, een dakpanstempel van het 
expeditieleger ‘Vexillatio Brittanica’ gevonden. Dit suggereert volgens de 
archeologen van bureau Raap dat dit expeditieleger de villa heeft  
gebouwd of meegewerkt heeft aan de bouw. Vexillatio Brittanica was van 
103 tot 120 na Christus in Nijmegen gelegerd. Stempels van dit leger 
komen weinig voor in het rivierengebied. Verder zijn er Romeinse resten 
van 70 tot 450 na Chr. gevonden. Resten uit de nieuwe steentijd en de 
ijzertijd zijn in het gebied, grofweg tussen de Van Heemstraweg, 
Blatenplak en Schoenaker aangetroffen.  
De Gelderlander, 30 juli 2008. 
 
Leiden.  
Recente archeologische opgravingen voorafgaand aan de aanleg van de 
Betuwelijn, hebben het beeld over nederzettingen in de bronstijd  (2.000 – 
800 v. Chr.) bijgesteld. Dat stelt archeoloog Stijn Arnoldussen die 3 
september aan de Universiteit van Leiden promoveert. Aanvankelijk dacht 
men dat nederzettingen tijdens de bronstijd ‘zwierven’. Nederzettingen 
bestonden uit een paar boerderijen. Bewoners zouden na korte tijd 
genoodzaakt zijn de erven te verlaten doordat bijvoorbeeld de akkers 
uitgeput raakten, of omdat het bouwmateriaal van het huis een beperkte 
levensduur had. Volgens Arnoldussen werden deze nederzettingen echter 
drie keer zo lang bewoond dan werd gedacht. Bronstijdboeren deden in 
het rivierengebied vaak moeite op een eerder gekozen plek te blijven 
wonen, zelfs wanneer dit betekende dat huizen compleet moesten worden 
afgebroken en op dezelfde plek weer worden opgebouwd.  
De Gelderlander, 15 augustus 2008. 
 
DNA Neanderthaler. 
Genetici van het Max Planck Institut für Evolutionäre Antropologie in 
Leipzig hebben erfelijk materiaal van een circa 38 duizend jaar oude 
Neanderthaler ontcijferd. Het materiaal is afkomstig van een stuk bot 
afkomstig uit een grot in Kroatië. Uit het onderzoek blijkt dat het erfelijk 
materiaal verschilt van dat van de mens, maar minder van dat van de 
chimpansee, onze naaste nog levende verwant. De Neanderthaler stierf 
zo’n 28 duizend jaar geleden uit. Het moet een kleine populatie geweest 
zijn die in Europa leefde. Het reconstrueren van fossiel DNA is tijdrovend 
werk omdat de volgorde van de basen, de bouwstenen van het DNA vaak 

zijn aangetast door chemische veranderingen. De eerste versie van een 
volledige genenkaart denken de genetici eind 2008 te kunnen presenteren.   
De Volkskrant 9 augustus 2008. 
 
Een middeleeuwse thriller. 
De Nijmeegse Peter Daanen is de auteur van de historische roman 
‘Jehan’. Het is een middeleeuwse thriller met autobiografische elementen. 
Zo was Jehan net als Daanen afkomstig uit een familie van smeden en 
was hij minstreel, terwijl Daanen muzikant is. Hij stuitte bij toeval op een 
afbeelding van de slag bij Niftrik, een treffen tussen de hertog van Gelre 
en een Brabantse legermacht onder aanvoering van Hertogin Johanna de 
Gentse. De jonge minstreel trekt langs markten en kermissen als hij, door 
een dramatische ontmoeting, betrokken raakt bij het, al jaren 
voortdurende, conflict tussen Brabant en Gelre. Hij gaat in opdracht van de 
hertog van Gelre als koerier naar bondgenoten in Gent en in deze 
Vlaamse stad raakt hij verstrikt in een wereld van verzet, verraad en 
geweld.  Uiteindelijk slaagt hij erin te infiltreren in het kamp van het 
vijandelijke leger dat op weg is naar Grave en Nimwegen. Hij weet 
weliswaar deze steden voor een verrassingsaanval te behoeden, maar lukt 
het hertog Willem ook met een handjevol mannen het invasieleger van 
10.000 man in de Slag bij Niftrik te weerstaan? Deze slag is volgens 
Daanen, beslissend geweest voor de toekomst van Nimwegen (en 
misschien van Wijchen. noot red.). 
Voor dit spannende relaas heeft de auteur veel historisch speurwerk 
gedaan. 
Uitgeverij Falstaff Media. 
 
Kunst met een Q 
Een Quilt is kort gezegd een opgevulde doorgestikte deken. Zo'n deken 
bestaat uit twee dunne lagen stof met een losse vulling ertussen. Het 
doorstikken van de deken is vaak gecombineerd met een gekleurde 
bovenlaag die bestaat uit allemaal verschillende lapjes, beter bekend als: 
patchwork. Het maken van Quilts (spreek uit: kwilts) is ongekend populair. 
Er wordt over de hele wereld op grote schaalt gequilt. In Nederland zijn 
meer dan 13.000 quilters aangesloten bij het Quiltersgilde. De meeste 
quilts die tegenwoordig gemaakt worden liggen niet als sprei of deken op 
een bed maar dienen als wandversiering. 
 
Het Fries Museum heeft een aantrekkelijke en interessante verzameling 
Quilts en patchwork. Deze bijzondere stukken uit de collectie vormen de 
aanleiding voor een tentoonstelling (16 november tot 30 maart).  Er zijn 
dekens van handbeschilderde sits (katoen dat door de VOC uit India werd 
meegebracht), patchwork slopen en wiegendekentjes. Er zijn ook 



prachtige 18de-eeuwse doorgestikte zijden rokken en babyjasjes. Er is 
linnengoed met 'Zaans stikwerk'. Dit is een techniek waarbij eerst twee 
lagen linnen aan elkaar worden gestikt met een patroon van dubbele 
lijnen. Later worden deze lijnen opgevuld met dikke draden. Er zijn zelfs 
gequilte schoentjes uit ca. 1740 te zien. De tentoonstelling belicht de 
volgende aspecten van het quilten: techniek, vorm, materiaal, 
geschiedenis, toepassing en emotie. Ook is er volop aandacht voor 
hedendaagse quilts. Er zijn twee stromingen in het hedendaagse quilten. 
De meeste quilters borduren voort op traditionele patronen. Een tweede 
groep houdt zich bezig met het maken van Art-Quilts, quilts als kunst. 
 
 

Musea: 
 
Historisch Openluchtmuseum Eindhoven. 
Boutenslaan 161 B, Eindhoven. 
Het museum is een levend museum en bestaat uit een reconstructie van 
het dorpje ‘Eversham’ uit de ijzertij, een boerenhoeve van rond 1100 en 
het middeleeuwse stadje ‘Endehoven’. De bewoners oefenen in 
historische kledij gestoken, hun ambachten uit volgens oude technieken. 
Het museum is tot 31 oktober dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur, 
na 1 november op zondagen vanaf 13.00 uur. 
 
Archeologisch Park Xanten. 
Wardterstrasse, Xanten. 
Het park is in augustus uitgebreid met het Römer Museum. Het is een 
kopie van de Romeinse thermen van Colonia Ulpia Traiana en gebouwd 
op de oorspronkelijke fundering. De geweldige hoogte geeft een goede 
indruk van de afmetingen van het Romeinse origineel. De expositie biedt 
een spannende reis door de Romeinse geschiedenis. De 
gereconstrueerde bouwwerken, zoals 3 lemen huizen van ambachtslieden, 
op het grondgebied van de voormalige stad geven een goede indruk van 
de woon- en werkomgeving van gewone Romeinen. Het A.P.X. is na 1 
november geopend van 9.00 tot 17.00 uur, van december tot februari van 
10.00 tot 16.00 uur. 
 
Museum Schloss Moyland 
Am Schloss 4, Bedburg-Hau. 
Nog tot 12 oktober is in Schloss Moyland een expositie te zien van 
Groningse Expressionisten. Groningen was, begin 20e eeuw, een 
belangrijk centrum van de Avantgarde. Er is o.a. werk te zien van De 
Ploeg, Hendrik Nicolaas Werkman en van de constructivist Wobbe 
Alkema. Zij behoren tot de klassieke Avantgarde kunstenaars uit het 

noorden van ons land. Het museum is geopend van dinsdag t/m zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur.  
 
Valkhof Museum. 
Kelfkensbos 59. Nijmegen. 
De expositie ‘Luxe en decadentie. Leven aan de Romeinse goudkust’ 
heeft veel aandacht gekregen in de landelijke pers. Een bijzondere 
tentoonstelling van sieraden, bronzen en marmeren beelden, 
muurschilderingen, een bad en nog veel meer, afkomstig uit de collectie 
van het Museo Archeologico Nazionale in Napels. De voorwerpen en de 
inrichting van de expositie geven een beeld van het leven van de rijke 
bovenlaag in de Romeinse tijd. Te zien tot 4 januari. 
  

Streekhistorischmuseum Tweestromenland 
Pastoor Zijlmanstraat 3, Beneden Leeuwen  
De meubelindustrie deed eerst begin 1900 zijn intrede in het 
rivierengebied. De teruglopende scheepsbouw en klompenmakerij 
leverden goede timmerlui. Het aantal meubelbedrijven werd steeds groter. 
Met ups en downs is het lange tijd goed gegaan. Naar het eind van de 20e 
eeuw ging er veel mis. De tentoonstelling schept een beeld van de 
meubelindustrie middels foto’s, kleine modellen en catalogi, 
gereedschappen, geschriften, een proefmodel van een stoel uit omstreeks 
1925 en beeldhouwwerk. De tentoonstelling is te zien tot 4 januari 2009. 
 
NoordBrabants Museum. 
Verwerstraat 14, ’s Hertogenbosch 
Tot 5 januari 2009: Gewoon de jaren ’40. 
De jaren '40, hét decennium van grote tegenstellingen. Maar in de 
tentoonstelling ‘Gewoon de jaren '40’ blijft de politieke chaos blijkbaar 
buiten beeld van de (amateur) fotocamera. In de expositie blijft het niet 
alleen bij kijken naar foto- en videomateriaal: uw inlevingsvermogen wordt 
actief aangesproken. Bent u bereid om anders naar de jaren '40 te kijken? 
Tot 31 oktober: Solos Expo Tumult.  
Solos is een open kunst- en mediaproject. De kern is de turbulente 
belevingswereld van jonge mensen in woord en beeld. Getoond wordt  een 
selectie van foto- en tekstcombinaties gemaakt door Marcus Peters. 
  
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in december 2008 
Dit wordt een speciale editie 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museum Kasteel Wijchen 
 
Kasteellaan 9 Wijchen 
Postadres: postbus 189,  6600 AD  Wijchen 
Tel: 024 6424744 
Contact@museumwijchen.nl 
Website:www.museumwijchen.nl 
 
OPENINGSTIJDEN: 
Woensdag 13.00 tot 17.00 uur 
Vrijdag 11.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag en zondag 13.00 tot 17.00 uur 
En op afspraak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Foto: Rob Mols,  bewerkt 
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