Enkele aantekeningen
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en Stedelijk Museum
van Wijk bij Duurstede *)
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De titel boven deze bijdrage moge reeds duidelijk maken, dat het geen eenvoudige zaak is een uitputtend artikel te schrijven over de geschiedenis van
dit kleine, doch niet onaanzienlijke Stichtse Museum. Het ontbreekt namelijk
aan voldoende geschreven bronnen ten aanzien van dit onderwerp. Zeker, in
de laatste jaren is er veel van de activiteiten van het Wijkse museum geregistreerd, doch uit de allereerste periode is bijna niets bekend. We willen echter
toch proberen uit het weinige, dat er is, een beeld te schetsen van een voor de
Wijkse-, en nu ook voor de Utrechtse-, en eigenlijk gehele Nederlandse bevolking unieke culturele manifestatie, die een kwetsbaar bestaan leidt door
allerlei omstandigheden, maar die tot elke prijs voor diezelfde bevolking
dient te worden bewaard.
Pas in 1926 duikt de instelling van het Kantonnaal en Stedelijk Museum te
Wijk bij Duurstede op. De collectie geëxposeerde voorwerpen, die deze
naam heeft verworven, bestaat echter al veel langer. Het zal een ieder nu wel
bekend zijn, dat in 1842/1843 een beendergraverij als welkome werkverschaffing en inkomstenbron voor de behoeftigen van de stad Wijk bij Duurstede,
aanleiding werd tot de zo bekend geworden opgravingen van dr L. Janssen.
Uit die opgravingen zijn nogal veel vondsten uit de Frankisch/Karolingischeen Romeinse-periode van ons land afkomstig. Voorlopig werden deze stukken, behoudens enkele, die in Leiden en Utrecht terecht kwamen, opgeborgen in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Maar zeker waren er toen al
meerdere voorwerpen de moeite van het bewaren waard, zoals de fraaie houten gildebeker van het St. Joseph-timmermansgilde, welke - zij het nog al beschadigd - nog steeds in het gemeentehuis kunnen worden bewonderd. Ook
zal men de hellebaarden en enkele kluisterwerktuigen al zuinig hebben bewaard; nu ja zuinig . . . ze zijn in elk geval overgebleven en maken nu gelukkig nog deel uit van de collectie.
In 1888 waren er behalve de bovengenoemde Romeinse en Frankisch/Karo*) Noot van de redactie:
Dit artikel werd in het begin van 1979 reeds geschreven. Het kon echter niet in het in dat jaar
verschenen Jaarboek worden opgenomen. Inmiddels is een korte beschrijving van het Stedelijk
en Kantonnaal Museum te Wijk bij Duurstede verschenen in het onlangs, aan de hand van Annelies Jordens, uitgegeven Museumboek voor Utrecht, Baarn, 1980, 18-21.

165

Installatiefoto van Jhr. J. A. van Geen als burgemeester van Wijk bij Duurstede, d.d. 2 juni 1916.
Op de voorste rij v.l.n.r. :
Th. van Bemmel, J. Lokhorst, Jhr. J. A. van Geen, A. C. Groen, G. van Willigenhofen C. E. van de Heiligenberg
Op de achterste rij v.l.n.r. :
H. H. van Dam.A. de Bruijn, J. W. Stokman, E. J. Ariëns, H. van Apfeld en A. van Heijst.
Achter van Dam staat de kast, waarin zich de collectie oudheidkundige voorwerpen bevond. Behalve het
verdwenen borstbeeld van J. R. Thorbecke (links) staat rechts het nog aanwezige doch zwaar geschonden exemplaar van Koningin Wilhelmina. Verder naast de kast de beide hellehaarden (nog ongeschonden). Let vooral op het wapenschildje op de kam van de kast, dat het gemeentewapen van Wijk bij
Duurstede voorstelt.

lingische vondsten ook stukken van jongere datum. We doelen hier op enkele
zestien en zeventiende eeuwse kruiken, waarvan er helaas een paar zijn verdwenen. Zijn ze in de loop van de tijd gestolen often geschenke gegeven? We
weten het niet; maar er zijn er in elk geval verdwenen. In vroegere tijden werden deze uitzonderlijke zaken door de gemeente wel eens als relatiegeschenk
aangeboden, maar ook vondsten uit de vijftiger en zestiger jaren van deze
eeuw, waarvan we eens de foto's zagen, zijn helaas niet meer in de toch interessante collectie van Wijk. Welke weg die zijn gegaan, is momenteel nog
steeds een vraag en voor de bezitter een weet. Hoe we aan dat jaar 1888 komen? Wel, in dat jaar hield een vereniging van oude en nieuwe kunstnijverheid in Den Haag een tentoonstelling. Een verzoek om uitlening van enkele
voorwerpen uit de collectie van de gemeente Wijk bij Duurstede werd positief beantwoord en tot de aldaar geëxposeerde voorwerpen behoorden onder
meer de beide hellebaarden, de gildebeker en enkele stuks vaatwerk.
Eigenlijk is dat alles, wat we aantreffen over het bestaan van de collectie in de
negentiende eeuw.
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Behalve de aankondigingen in kranten, dat het Kantonnaal en Stedelijk Museum op 15 oktober 1926 zal worden geopend, blijkt alleen uit de installatiefoto van burgemeester Jhr J. A. van Geen op 2 juli 1916, dat de collectie oudheidkundige voorwerpen in een uit de tweede helft van de negentiende eeuw
daterende kast op de raadzaal van het stadhuis staat. Ondermeer prijkt op die
foto ook het gipsen borstbeeld van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, het
welk kennelijk door meerdere gemeenten werd aangeschaft en dat in Wijk bij
Duurstede - koningsgezind als de plaats steeds is geweest - triomfantelijk door
de stad was rondgedragen bij de kroningsfeesten op 8 september 1898.
Toen dan eindelijk op 15 oktober 1926 het uur van de opening was aangebroken, waren verschillende zalen van de Bourgondische toren van kasteel
Duurstede als museum ingericht. Temidden van een daartoe uitgenodigde
groep belangstellenden kunt u de voorzitter van de Vereniging Wijks Belang,
J. A. F. Thieme vinden, die toen de plaatselijke V.V.V. representeerde. Was
hij het niet geweest, die als raadlid en als bekommerde van het Wijke cultuurbezit deze expositie had opgezet? Zou hij het niet zijn, die zich voor het behoud van de molen „Rijn en Lek" en van het orgel van de Hervormde kerk
zou inspannen en zich later tijdens de tweede wereldoorlog zou beijveren om
de torenklokken van diezelfde kerk te behouden?
Overal in de stad verschenen kleine affiches van het Kantonnaal en Stedelijk
Museum te Wijk bij Duurstede, waarop stond vermeld:
Toegangskaarten tot den toren en het museum van dagstempel voorzien à 15 ct.
Scholen 8 cents per kind tegen doorslagkwitantie, waarop ingevuld moet worden
naam, plaats en hoofd der school.
In zijn toespraak tot de bijeengekomen belangstellenden - zo bericht ons Het
Nieuws voor Wijk bij Duurstede, Cothen en Doorn, - bracht Thieme op de eerste
plaats dank aan het gemeentebestuur, dat aan de Vereniging Wijks Belang de
nodige medewerking had gegeven. Door ziekte was de burgemeester, tevens
erevoorzitter van Wijks Belang, verhinderd aanwezig te zijn en de locoburgemeester, wethouder B. Schoenmaker, nam daarom zijn plaats in. Vervolgens
bracht de spreker hulde aan dr Jesse, de archivaris van Rhenen. Zonder diens
tussenkomst zou de verzameling, die gedurende meer dan tachtig jaren onopgemerkt opgeborgen op het stadhuus had gestaan, niet tot haar recht zijn gekomen. Kennelijk had Jesse bij de ordening van de collectie de nodige hulp
geboden en dat bleek ook bij de herinventarisatie, die door drs W. J. van Tent
en schrijver dezes, die in de jaren 1969 en 1970 werd uitgevoerd. Immers bij
het nalopen van de verzameling, waarvan nog een deel in een stoffige kist
werd teruggevonden, werden oude inventarisatienummers op of aan de voorwerpen aangetroffen. Aangezien de inventarisatielijsten ontbraken, kon het
gevolgde systeem, noch de samenstelling van de collectie worden ontdekt.
Misschien komen deze lijsten vroeg of laat nog eens tevoorschijn, zodat daarover dan wat meer te zeggen valt.
In het verdere verloop van zijn toespraak bracht Thieme vooral de herkomst
van de onderdelen van de tentoongestelde collectie naar voren en sprak hij
zijn erkentelijkheid uit over het feit, dat een aantal Wijk-minnende personen
interessante voorwerpen en documenten aan het museum ter beschikking
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De verzameling ijzeren sleutels van Frankisch/Karolingische oorsprong, benevens enkele speer- en
lanspunten en een naald uit dezelfde tijd. Foto J. R. van Nijendaal

hadden gesteld. Hiertoe werden door Thieme de namen genoemd van Baron
van Ittersum, de oudburgemeesters M. A. Meijes, J. J. M. van Toulon van der
Koog en D. J. F. van Walsum, alsmede van de families Croockewit, Van
Heijst, Buurman en De Kruif. Nader onderzoek zou misschien ook nu nog tot
verdere opsporing kunnen leiden van in Wijk bij Duurstede gedane vondsten.
Veel is er, zoals we reeds betoogden uit Wijk verdwenen. Sommige stukken
zijn misschien nog wel te achterhalen, maar het is de vraag of ze dan worden
teruggekregen. De onmogelijkheid staat voor enkele voorwerpen helaas
reeds bij voorbaat vast. Hierbij denken we aan het in 1903 aan het Rijksmuseum te Amsterdam verkochte houten beeld de Vlucht naar Egypte, dat naar
alle waarschijnlijkheid uit de verzameling van bisschop David van Bourgondië afkomstig is.
Men zal echter ook veel attenter moeten zijn op ogenschijnlijke „rommel".
We herinneren hier slechts aan een leren beenkapachtig voorwerp, dat later
de wand bleek te zijn van een brandemmer, waarvan de bodem werd teruggevonden onder een Frankische kogelpot. Deze emmer kon later door de goede
zorgen van Manie Ter Steeg en van de schilderijenrestaurateur Van Bohemen
in oude glorie worden hersteld en toegevoegd aan de gemeentelijke collectie.
We zwijgen dan nog maar van de in 1937, bij het graven van het AmsterdamRijnkanaal, gevonden Frankische zwaarden, die tijdens de ontruiming van de
bovenverdieping van het stadhuis in verband met de laatste verbouwing bijna
naar de schroothoop waren verdwenen als we niet toevallig, op het laatste
moment, deze ramp hadden kunnen voorkomen.
Het Kantonnaal en Stedelijk Museum is voor het publiek toegankelijk geweest tot aan het begin van de tweede wereldoorlog. De ellende voor het museum begon toen Duitse troepen in de meidagen van 1940 in het kasteel Duurstede werden gelegerd. Daarna werd de danig gehavende verzameling voor
zover mogelijk opgeslagen in kisten, die tijdens de bezettingsjaren verscheidene malen moesten worden verhuisd. In de vijftiger jaren werd wederom het
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De collectie benen en bakstenen spinklossen links en de grote kralenco/lectie, die nagenoeg geheel verdwenen is. Ze zijn eveneens uit de Frankisch/Karolingische periode afkomstig. Geheel links enkele delen van herten- of reeëngeweien. Foto J. R. van Nijendaal.

plan opgevat het museum nieuw leven in te blazen. In de tussentijd werden
opgravingswerkzaamheden verricht in de kasteelgracht van het slot Duurstede. Deze werd segmentarisch leeggepompt en onderzocht. De collectie onderging hierdoor wel enige uitbreiding, doch in die jaren verdween er erg
veel; vooral complete stukken, waar onder verschillende Jacobakannen van
het bekende Rijns steengoed en ook roodbruin aardewerk, voorzien van
loodglazuur. De opgraving, die in 1948 werd beëindigd, werd gevolgd door de
restauratie van de Bourgondische toren van het kasteel, die in 1952 gereed
kwam, dat wil zeggen op het hang- en sluitwerk na. Ook in 1979 wachten de
kozijnen helaas nog op het afhangen van de deuren en de vensters op het afhangen van de luiken! Toch heeft men in 1952 niet geaarzeld de verschillende
boven elkander gelegen zalen in de Bourgondische toren opnieuw als museum in te richten. In deze is er ook veel te danken aan de toenmalige burgemeester van Wijk bij Duurstede, C. B. Kentie, die in nauwe samenwerking
met de museumadviseur van destijds, dr D. F. Lunsingh Scheurleer, tot een
nieuwe opzet kwam. Het is jammer dat bij die heropbouw Thieme niet werd
betrokken. In de kamer van bisschop David van Bougondië dacht men zich
de geschiedenis van het kasteel onder te brengen, geïllustreerd met een aantal
vondsten uit de kasteelgracht; in de zogeheten Brederodekamer zou de geschiedenis van de stad een plaats krijgen, waarbij in het bijzonder de tekeningen en prenten van Wijk aan bod zouden komen. Tenslotte zou de nog enige
overgebleven expositiezaal worden ingericht met voorwerpen van de Romeinse en Karolingische nederzetting.
Door tussenkomst van de Rijksinspecteur van Roerende Monumenten wer169

den subsidies en bruikleenvitrines verkregen, terwijl de aantrekkelijkheid van
het Kantonnaal en Stedelijk Museum werd verhoogd door de creatie van een
klank- en lichtspel, dat verschillende vormen en teksten heeft gekend. Ook
nu nog beschikt de gemeente Wijk bij Duurstede over de bandopname van
het laatste spel, waarin de kasteelgeest „Pip" van „Pipijn", zittend op de leuning van de kasteelbrug, de groenbeschimmelde knietjes over elkaar, een belangrijke rol vervuld.
Erg bevredigend bleek de tentoonstelling niet steeds te zijn. Het geringe toezicht op de in de boven elkaar gelegen zalen geëxposeerde voorwerpen, het
vocht en last but not least de studentenbachanalen waarbij zelfs de zestiende
eeuwse hellebaarden als speren in de balken werden geworpen en de bronzen
luchters als schommels dienden, vormden nu niet bepaald een stimulans om
financiële en personele hulp te verkrijgen bij het jaarlijks opbouwen van de in
kisten te winterslaap gezette tentoonstelling. Daarin kwam pas verandering
toen de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in het najaar
van 1967 haar kolossale opgravingswerkzaamheden begon.
De collectie werd toen in haar geheel overgebracht naar het gemeentehuis,
waar ze werd geïnventariseerd. Opmerketijk bij dit totaaloverzicht waren onder meer de Frankische spinklos- en sleutelverzameling, welke beide nog
steeds een uitblinkende zijde vormen van het Wijkse museumbezit. Verder
zijn er een aantal gouden triëns en zilveren denarii en de vier reeds genoemde
te bezichtigen zwaarden. Uit de zestiende eeuw springt de Spaanse stormhoed
naar voren. Vele van de nog aanwezige voorwerpen zijn gepubliceerd. Een
wat kleiner, doch niet minder aanzienlijk deel van de collectie, vormen onge-

Collectie bronzen voorwerpen, waaronder sleutels, speelfiches, een Romeins olielampje, een smellkroesje, een deel van een Tatinger kan en verder enkele scherven van gebruiksaardewerk, waaronder
grote delen van kookpoljes. Ook hiervan zijn verschillende stuks verdwenen.
Foto J. R. van Nijendaal.
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twijfeld de fraai versierde dekbladen van kammen, de rijgnaalden en de speelfiches, welke alle in been zijn uitgevoerd. Het grootste deel van de verzameling wordt gevormd door, uit verschillende eeuwen daterend aardewerk. Zo
onderscheiden zich: soms zeer fraai versierde scherven van Romeins terra sigillata, de inheemse Karolingische kogelpotten en het in Badorf, Majen, Tating en Pingsdorf gemaakte gebruiksaardewerk naast de laat- middeleeuwse
kannen, drinkschaaltjes en bekers, die in Siegburg op de draaischijven zijn
vervaardigd. Ook komen de zeventiende-eeuwse baardmankruiken uit Raeren voor naast de likkepotjes, de medicijnflesjes en enige majolicaborden van
verschillende herkomst uit de zeventiende en achttiende eeuw.
Maar toch werd door dit noodgedwongen verblijf van de collectie binnen de
gemeentehuismuren de belangstelling en de liefde voor het verleden van Wijk
bij Duurstede zo groot, dat ook andere voorwerpen dan de bovengenoemde
in de aandacht kwamen. Hierbij denken we aan de haardplaten, de leren
brandemmertjes, waarvan er gelukkig een paar van de ondergang werden gered en de onderscheidingstekenen voor de voorlieden bij de brandweer.
Voorts memoreren we de houten voorwerpen, zoals een console, eiken en
grenen gepolichromeerde lauwertakken enzovoorts. Het ware te wense, dat
zo vele, inmiddels uit Wijk bij Duurstede verdwenen exponenten van geschiedenis en kunst weer zouden terugkomen, want nu is er een museum, dat een
vaste basis heeft gekregen. Nu is er een ruimte, waarin met het aanwezige materiaal als het ware kan worden gespeeld en nu is er een bestuur, dat zich kan
zetten achter de behoefte van het publiek, dat iets van het verleden wil zien.
Meer dan ooit werd het duidelijk, dat het gemis van de zaak, de interesse in
hoge mate opwekte.
Maar om aan dit verlangen tegemoet te komen, moesten nogal wat problemen worden overwonnen. Waren er niet vanaf 1967 bij de komst van de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek schoorvoetend pogingen gedaan om bij het gemeentebestuur, naast de grote belangstelling voor de
woningbouw en ontwikkeling, ook aandacht los te weken voor het broze, aan
velen vrijwel niets of weinig zeggende, verleden? Het bekende adagium van
gebrek aan tijd en geld ten spijt, werden de activiteiten echter voortgezet.
Niettemin resulteerde dit in de oprichting op 24 augustus 1973 van een stichting met een algemeen- en dagelijks-bestuur. Men kon toen aan de slag gaan
om het voormalige Kantonnaal en Stedelijk Museum weer van de grond te
krijgen. De stichting kreeg de naam van het vroegere museum, hoewel sommigen zeker bedenkingen tegen die naam hadden. Een bezwaar leek de toevoeging „Kantonnaal", dat in de tijd van de oprichting (1926) moest herinneren aan het oude kantongerecht, dat tot dat jaar in Wijk bij Duurstede ten
raadhuize gevestigd was geweest. Eertijds zou het museum in een behoefte
moeten voorzien die verder reikte dan alleen Wijk. Het gehele voormalige
kanton zou in de belangstelling moeten gaan delen.
Vanaf 1973 werd er koortsachtig gewerkt om een definitief onderdak te verwerven. De aanvankelijke prachtige kans, het museum onder te brengen in
het voormalige Ewoud- en Elisabeth Gasthuis aan de Oeverstraat werd helaas
verspeeld. De gemeente verkocht het pand, waarna het uiteenviel in brokken
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Een deel van de collectie bestaande uit enkele scherven en standringen van schalen oj kannetjes van het
Romeinse Terra Sigillata. Verder twee Romeinse dakpannen en twee versierde delen van twee vuurbokken. Rechts boven vier netverzwaringen, waarvan er zeker twee zijn verdwenen, enkele grote delen van
Frankisch/Karolingisch gebruiksaardewerk afkomstig uit Badorf en een bijna wezensvreemd Grieks
vaasje geheel op de voorgrond. Het kan zijn gevonden in Wijk, doch waarschijnlijker is, dat het op andere wijze b.v. door ruiling in de verzameling is terecht gekomen. In de rechter hoek van de foto benen
glissen (schaatsen), rijgnaalden, kamdelen en dekbladen van kammen en tenslotte een fluitje.

met verschillende eigenaars. Een volgende mogelijkheid was de zogeheten
Botermarkt in de Klooster Leuterstraat, op de hoek van het Kerkstraatje. Het
pand, dat als badhuis en consultatiebureau dienst doet, werd in 1965 gerestaureerd en had een kans. Ook hier moest van de plannen worden afgezien. Het
idee de zolderverdieping van het stadhuis als museum in te richten moest ook
worden verlaten, want de trappen zouden een onoverkomelijk bezwaar vormen voor de bezoekers, zeker als men slecht ter been is.
Eindelijk kwam de voormalige Protestants-christelijke kleuterschool in de
Volderstraat vrij. Het Open Jeugdwerk, dat in dit van oorsprong zeer oude
pand op een onvoorstelbare wijze had huis gehouden, kreeg een nieuwe huisvesting in de Munstraat. Ingevolge de saneringsplannen zou de school onder
de slopershamer moeten verdwijnen. Gelukkig werd toen het idee geboren
om een tentoonstelling in te richten in de benedenverdieping en om op de bovenverdieping de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek een
opgravingskantoor te verschaffen. Inderdaad sloeg dit idee aan in Amersfoort
en bij het gemeentebestuur van Wijk en .. . dus werden met bekwame spoed
financiële hulpbronnen aangeboord. Eén daarvan was het provinciaal bestuur
van Utrecht, dat in feite de belangrijkste bijdrage leverde en het museum als
het ware „in de lift" zette. Het subsidie-verzoek van het museumbestuur werd
aanleiding tot een verbouwing, die gedeeltelijk uit de fondsen van de werkloosheidsvoorziening betaald kon worden. Het provinciaal bestuur bracht
daartoe de kwestie in de vergadering van de Regionale Commissie voor
172

Openbare Werken, die de uitvoering van dit object met succes op de zo geheten urgentielijst wist te brengen. Toen eindelijk het „jawoord" van de directie
van de Aanvullende Civieltechnische Werken werd verkregen, kwam ook het
Wijkse gemeentebestuur over de brug. Het stichtingsbestuur was van oordeel, dat de eerste fase van de totstandbrenging van het museum zou moeten
worden gerealiseerd. Daaraan werd dan ook vanaf dat moment zeer hard gewerkt. Behalve het departement van Sociale Zaken, speelde nu ook het departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk mee. Ook het
provinciaal Anjerfonds werd te hulp geroepen. En de hulp kwam inderdaad.
Toen na vele maanden hard werken de twintigste mei 1975 aanbrak, konden
vele medewerkers met tevredenheid het resultaat van hun werk in ogenschouw nemen. Een gebouw in de binnenstad was voorlopig gered en een
fraaie tentoonstelling, onder de titel Dorestad, een beeld van een opgraving sierde twee keurig gerestaureerde ruimten. Aan die tentoonstelling hadden Prof
dr. W. A. van Es en zijn wetenschappelijke staf en tentoonstellingsarchitect
Aart Verhoeven uit Spanga vele maanden gearbeid.
Onder de vele genodigden bij de opening waren de toenmalige minister van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk mr H. W. van Doorn en mw A.
Thieme, welke laatste als hommage aan haar vader na een openingswoord
van de minister in de kerkzaal van de Hervormde kerk, het gebouw opende.
Het museumbestuur zal bij de vele tevreden blikken ongetwijfeld gedacht
hebben: hoe spannen wij al deze contente lieden opnieuw voor onze kar, opdat ook de tweede fase kan worden gerealiseerd.
Het moge de onvoorzichtigheid of de doortastendheid van het museumbestuur zijn geweest - we laten het de lezer ter beoordeling - om terstond na een
daartoe gegeven hint - zonder blikken of blozen de tweede fase van de verbouwing van het museum aan te melden. Daarmee zou meer geld gemoeid
zijn, want de kosten werden reeds in de aanvang op enkele tonnen geraamd.
Zeer verbaasd waren de bestuursleden dan ook toen in april van het jaar daarna reeds een positief bericht werd verkregen van de Dienst Aanvullende Civieltechnische Werken, waardoor de verbouwing spoedig zou kunnen worden
verwezenlijkt. De geraamde kosten beliepen ƒ 450.000-, uiteraard afgezien
van de nosten terzake van de tentoonstelling, die als een surplus daarboven
zouden moeten worden gefinancierd. Het bovengenoemde bedrag zou voor
75% door het Rijk en voor 25% door de gemeente Wijk bij Duurstede worden
betaald.
Door het dagelijks bestuur werden vanaf dat moment veel berekeningen gemaakt en kansen gewogen. Opnieuw werden het departement van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk, het provinciaal bestuur van Utrecht, het
provinciaal Anjerfonds en enkele andere particuliere instanties benaderd.
Het succes was werkelijk overweldigend. Met een zorgvuldig beleid zouden
de noodzakelijke voorzieningen kunnen worden getroffen. Na al die jaren van
zorgvuldig rekenen en werken is het thans zover, het gebouw is geheel en al
gerenoveerd. Het beschikt over drie prachtige expositiezalen en een gerestaureerde opkamer, waaronder zich een kelder bevindt. Verder is er een keuken, een depot en waarlijk niet op de laatste plaats een zolderruimte, waar
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Foto, gemaakt bij de opening op vrijdag 16 oktober 1926 van de tentoonstelling van het Kantonnaal en
Stedelijk Museum. Op de foto zijn te onderscheiden voorste rij v.l.n.r.
Jhr. H. van den Bosch, W. F. van Beeck Calkoen, Th. van Bemmel, J.F. A. Dijkman, J. F. Schellekens,
B. Schoenmaker, J.A.F. Thieme, Mevrouw D. J. Thieme Peek en N. N.
Op de achterste rij v.l.n. r.
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vergaderd en gewerkt kan worden. Vier fraaie dakkapellen zorgen voor daglicht. Vanuit die dakkapellen kan men uitzien over de Volderstraat en de Mazijk. Op de achtergrond zal men het oude Ewoud- en Elisabeth Gasthuis en de
molen „Rijn en Lek" ontwaren. In de avonduren is de zolder diffuus verlicht,
waardoor het er prettig werken en vergaderen is, zulks in het belang van het
museum en van hen, die er arbeiden.
In de nieuwe tentoonstellingsruimten is koortsachtig gewerkt aan de totstandkoming van de vervolgexpositie. In de benedenruimten zijn enkele wijzigingen aangebracht in de opstelling, aangezien enige inzichten over de opgravingen en de daaruit te trekken conclusies wijzigden; boven zien de bezoekers de
Wijkse geschiedenis uit de late middeleeuwen gestalte krijgen. Een tufstenen
graftombe staat naast gezichten op stadswallen en kasteel, terwijl er voorts
jongere oudheidkundige vondsten zijn geëxposeerd. De centrale figuur is hier
de persoon van bisschop David van Bougondië (1427-1496), bastaardzoon van
Philips de Goede. Een kleine wisselzaal zal het Kantonnaal en Stedelijk Museum de dynamiek moeten geven, om steeds weer nieuwe bezoekers te trekken, terwijl deze kleine kamer tevens dienstig kan zijn om bezoekers in te
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lichten over het geheel van de tentoongestelde panelen en voorwerpen.
Buiten wacht nog een monument van geheel andere aard, dat om hulp
schreeuwt. Het is een oude moerbeiboom, die reeds vele Wijkenaren heeft
overleefd. Zijn ouderdom wordt geschat op ongeveer 250 jaren. Deze uit het
Midden-Oosten afkomstige leiboom, die elk jaar zijn heerlijke vruchten
draagt zal het museumstuk worden van de museumtuin. De tuin zal straks
worden omgeven door een uit kloostermoppen opgebouwde muur. In de tuin
zullen ook kruiden kunnen worden gevonden, die eigen zijn aan een bescheiden stinsflora. Ook daar zal de bezoeker straks zijn ogen kunnen uitkijken.
We kunnen dan ook een ieder een bezoek aan dit plekje, waar de tijd schijnt
te hebben stilgestaan, van harte aanbevelen.
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