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oudheidkundise KrinS
RHEDEN-ROZENDAAL

Doelstelling

De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
is opgericht 11 januari 1954 en heeft zich ten
doel gesteld:

De bevordering van de kennis van de geschie-
denis van land en volk van de Veluwezoom,
in het bijzonder van de gemeenten Rheden
en Rozendaal. De Vereniging tracht dit doel
te bereiken door het houden van lezingen en
exposities, het bewaren van historische voor-
werpen en door het bevorderen van plaatselijk
onderzoek op historisch gebied alsmede door
steun van en samenwerking met instellingen,
stichtingen en verenigingen die een soortgelijk
doel nastreven.

Activiteiten

Het archief van de Kring wordt bewaard in het
Gelders Archief Arnhem en omvat een grote
verzameling boeken, dia's, foto's en andere
voorwerpen. In overleg zijn deze archiefstuk-
ken voor eenieder te raadplegen.

Vier maal per jaar wordt er een lezing gehouden
door een deskundige, die een interessant onder-
werp belicht. In de zomer en de winter wordt
voor de leden een excursie georganiseerd. Het
eigen periodiek verschijnt per kwartaal, waarin
onderwerpen behandeld worden die een raak-
vlak hebben met zowel de locale als regionale
geschiedenis.

De kring heeft ook een inspirerende website
die pro-actief beheerd wordt.

De kring is aangesloten bij het Gelders
Erfgoed.
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Inhoud

1 Inhoud en woord van de redactie

In deze editie van Ambt & Heerlijkheid weer een keur aan onderwer-
pen.

In alweer de derde aflevering over dit onderwerp, schrijft Nelleke den
Boer-Pinxter. De periode over Alexander van Spaen, vanaf het mo-
ment dat hij in 1661 rijksvrijheer wordt tot na het overlijden van zijn
2de vrouw Johanna Dorothea Quadt von Wickrath in 1676.

Elke rechtgeaarde Soerenaar kent het Priessnitzmonument, of ook wel
het Torentje van Jut genoemd. Maar wie was deze (dokter) Priessnitz
en waarom is zijn naam verbonden aan
dit kleine monument in Laag-Soeren? Walter de Wit dook in de ge-
schiedenis van deze water-geneeskundige, die als één van zijn volge-
lingen Jut van Breukelerwaard had. De man die van het kleine Soeren
met z'n sprengen een heus kuuroord maakte.

Ook van de hand van Walter de Wit is deze aflevering van 'Toeris-
tische uitzichtpunten en heuvels op de zuidoostelijke Veluwezoom ' .
Dit keer neemt hij de De Koepel van Viruly onder de loep. Die naam
wordt nog steeds direct geassocieerd met de beroemde vlieger Viruly,
maar de naamgeving heeft in dit geval te maken met de bewoner van
het Huis Klein Duimpje; de hr. T. Viruly. Zijn bezit strekte zich uit
over een groot gedeelte van het Onzalige Bos.

Nettie Dekker en Elis Duringhof-Gerritsen beschrijven in de serie
'Grote Bouwmeesters uit Ellecom', het leven van Jan Brink Evers, ar-
chitect in Ellecom, die steeds meer een architect voor adellijke fami-
lies blijkt te zijn. Hij maakt ontwerpen voor de verbouwing van twee
kerken, namelijk in Spankeren en in Ellecom, waarvan de laatste in
opdracht van Graaf Bentinck van kasteel Middachten. Hij bouwt ook
een nieuwe kerk in Dieren-Zuid, waarbij hij kennis maakt met de fa-
milie van Heeckeren van Wassenaer van kasteel Twickel. Het contact
met beide families heeft gevolgen voor latere opdrachten.

Café Restaurant 'De Vereeniging' in Velp. Theo van der Hoeven en
Anita Matser schrijven er over in het kader van een project vanuit
de Belangenvereniging Daalhuizen- Velp en de Wijkvereniging Daal-
huizen-Oost. Vele Velpenaren kennen het nog, 'De Vereeniging' in
de Wilhelminastraat, waar feesten, uitvoeringen en partijen gegeven
werden. Je kon er gezellig uitgaan en wat eten en drinken. In oude
Velpsche Couranten stonden ook regelmatig aankondigingen van
films voor het vermaak van scholieren en dorpsgenoten.
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Alexander Vrijheer van Spaen
en zijn bezittingen

(deel 3)

Nelleke den Boer-Pinxter

Deze aflevering gaat over Alexander van Spaen vanaf het
moment dat hij in 1661 rijksvrijheer wordt tot na het overlij-
den van zijn 2de vrouw Johanna Dorothea Quadt von Wiek-
rath in 1676.

Portret van Friedrich Wilhelm I, keurvorst van Bran-
denburg en zijn echtgenote Louise Henriette van Nas-
sau. (Gerrit van Honthorst)

Portret van Leopold L Keizer van het Heilige
Roomse Rijk (Benjamin von Block)

De verheffing van Alexander Van Spaen in de rijks-
vrijherenstand

Alexander van Spaen was, naast de Brandenburgse
stadhouder Johan Maurits van Nassau-Siegen, de be-
langrijkste man in de regering van Kleef in de tweede
helft van de 17de eeuw. In 1661 verbleef de grote keur-
vorst Frederick Willem in Kleef. Hij was sinds 1647
getrouwd met Louise Henriette van Oranje, de dochter
van de Hollandse Stadhouder Frederik Hendrik.
Frederik Willem had grote waardering voor Alexander
van Spaen, die het Huis Brandenburg had gesteund te-
genover de Kleefse adel. Op voorspraak van de keur-
vorst werd Alexander met al zijn wettige nakomelingen
door keizer Leopold I op 25 mei 1661 in de rijksvrijhe-
renstand verheven.
Freiherr (vrijheer) is een Duitse adellijke titel. Freiherr
komt in rangorde boven de Ritter (ridder) en onder de
Graf (graaf). De titel komt overeen met die van de Ne-
derlandse baron.



der van Spaen en eerste
bladzijde van het diploma

Bij de verheffing tot rijksvrijheer hoorde een diploma.
In het Gelders archief bevindt zich het diploma dat
Alexander van Keizer Leopold I heeft gekregen samen
met een brief van de keurvorst over deze aangelegen-
heid. Het is een handgeschreven mooi gekalligrafeerd
boekwerk, dat 20 pagina's telt. Het diploma is ingebon-
den en van een rood fluwelen kaft voorzien en heeft een
enorm goudkleurig zegel van keizer Frederik I.
In dit diploma wordt de riddermatige afstamming van
de familie Van Spaen van het riddergoed Kreutzfurt bij
Kranenburg blootgelegd. Ook worden in het diploma
de verdiensten van de familie Van Spaen belicht en
worden de overleden broers van Alexander genoemd.
Met het verwerven van het rijksvrijherendiploma was
het Van Spaen toegestaan een combinatie van het wa-
pen van Van Spaen met het wapen van Ringenberg te

voeren. Dit nieuwe wapen staat op het middenblad af-
gebeeld en wordt ook beschreven.
Hieruit blijkt dat Ringenberg voor Alexander en zijn
nakomelingen erg belangrijk is. Het familiegraf van
de Van Spaens, waar Alexanders broer Jacob als eerste
werd begraven, bevindt zich in de kerk in Ringenberg.
Alleen de laatste Vrijheer van Spaen is hier niet bijge-
zet, omdat dit in de Napoleontische tijd verboden was.

Kerk Ringenberg

Het nieuwe wapen van Alexander

Het wapen is gevierendeeld: veld 1 en 4 zijn zilver met
drie rode schuine balken (Spaen); veld 2 en 3 zijn rood
met 10 gouden ringen 3 3 3 en 1 (Ringenberg), Over al-
les heen op een gouden schild staat een goudgekroonde
zwarte adelaar met een rode tong. Boven het wapen be-
vinden zich drie zwart gevoerde helmen. Helmtekens:
1ste helm heeft zilverrode dekkleden met en uit de
keizerskroon oprijzende zwarte berenpoot, die een rode
bol naar links omklemt; 2de helm heeft een zwart-
gouden wrong met een zwarte adelaarskop met hals,
getooid met een gouden vrijheren kroon en een rode



tong; 3de helm heeft een wrong en goudrode dekkle-
den, hier boven een gouden ring tussen een zilveren
vlucht, de rechter adelaarsvleugel is beladen met een
rode rechterschuinbalk en de linker met een rode lin-
kerschuinbalk, elk overladen met drie gouden ringen.
Als wapenspreuk koos Van Spaen: "Vivit post funera
virtus". De deugd overleeft de dood.

Wapen van Alexander van Spaen uit het rijksvrijherendiploma

Niet lang nadat hij in de rijksvrijherenstand is verheven,
moet hij ook belangstelling hebben gehad voor een ver-
heffing in de rijksgravenstand. In het Gelders Archief
bevindt zich een prijsopgave hiervoor. Alexander zag
wegens de hoge kosten hiervan af. Alexander had een
hoge functie in de regering van Kleef en was luitenant-

Prijsopgave gravendiploma

Moyland

In 1307 kreeg Jacob von Eger een stuk grond van graaf
Otto van Kleef ,dat in de volksmond 'Moyland' heette.
De naam komt voor zover bekend in de oorkonde van
31 maart 1307 voor het eerst voor. Jacob noemde zich
al gauw Van Moyland, naar het door hem verworven
bezit.
Moyland ligt tussen Kalkar en Kleef. Het land dat Ja-
cob kreeg was maar gedeeltelijk gecultiveerd. Jacob
was een priester en werd later in zijn leven aartsdiaken
van Luik. Hij verkocht in 1332 Moyland, samen met
wat goederen in het ernaast gelegen Till, aan Roland
van Hagedoorn, die er door graaf Otto van Kleef mee
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Slot Moyland 1575

werd beleend. Bij de vernieuwing van het leencontract
tussen Van Hagedoorn en graaf Dietrich IX van Kleef
in 1339 wordt voor het eerst gesproken van een burcht.
Ridder Roland van Hagedoorn bouwde Moyland waar-
schijnlijk uit tot een echte middeleeuwse burcht. In
1365 werd Margarete van Moyland, de dochter van Ro-
land met Moyland beleend.
Het was in die tijd uitzonderlijk als vrouwen beleend
werden. Zo was Ringenberg een "Mannlehen" , alleen
in mannelijke lijn overerfbaar. Hierna vererfde het nog
vele malen, meestal in de vrouwelijke lijn.

In 1642 kwam het door het huwelijk van Johanna Catha-
rina Elisabeth von Bronkhorst-Batenburg in eigendom
van Hertog Philip van Croy. Van hem kocht Alexander
van Spaen Moyland in 1662 en gebruikte het vooral als
jachtslot en zomerresidentie. Hij gebruikte in Kleef het
oude Ambtsdrostenhuis als stadswoning en later het
voormalige Provoosthuis(1680).

Moyland bleef niet lang in het bezit van de Van Spaens.
In 1695 is het aan de Pruisische landsheer verkocht. In
1766 kwam Moyland samen met Till in handen van de
familie Steengracht. Nicolaas Johan Steengracht van
Duivenvoorde liet het kasteel tussen 1854-1862 ver-
bouwen in neo-gotische stijl.

In de 2de wereldoorlog werd Moyland erg beschadigd,
maar is nu weer in volle glorie te zien en sinds 1990 in
de stichting Museum Schloss Moyland ondergebracht.

Litho Schloss Moyland 1860

Alexander als bouwheer

Alexander verbouwde Moyland grondig in de Hollands
classicistische stijl. Als voorbeeld voor zijn kasteel ge-
bruikte hij gebouwen uit de residentiestad Kleef van de
architect Pieter Post. De opbouw van zijn slot in Rin-
genberg was in 1661 klaar gekomen, zoals te zien op de
windvanen. In 1661 werd begonnen met het opknappen
van de slotkapel in Ringenberg, waaraan de keurvorst
500 Reichstalern bijdroeg.

De verbouwing van Moyland begon in 1665 en werd
rond 1680 voltooid. De kelderruimten kregen nieuwe
gewelven en de hoogte van het slot werd veranderd. Ook
werd een voor burcht toegevoegd. Binnen liet hij grote
zalen bouwen met mooie schoorsteenmantels, prachti-
ge betimmering en stucplafonds. Voor het interieur liet
hij zich, inspireren door de prachtige paleizen van stad-
houder Frederik Hendrik van Oranje: Honse1aerdijk
bij Den Haag en Ter Nieuburg bij Rijswijk. In de grote
zaal van kasteel Moyland is midden op het plafond het



wapen van Alexander aangebracht dat links geflan-
keerd werd door het wapen van Hendrina van Arnhem
en rechts door het wapen van Johanna Dorothea Quadt
von Wickrath, omgeven door Putti met guirlandes met
bloemen en vruchten.

Ansichtkaarten grote zaal Moyland

Er zijn architectonische overeenkomsten tussen kasteel
Ringenberg, Moyland en Biljoen. De drie kastelen heb-
ben een indrukwekkende feodale uitstraling door hun
torens met barokke helmbekroning. Verder hebben ze
een strenge opbouw, een evenwichtige verdeling van
de vensters en weinig decoraties. Alle drie hebben ze
een fronton boven de entree. Alexander liet bij zijn
kastelen mooie tuinen aanleggen in navolging van stad-
houder Johan Maurits, die Kleef van prachtige parken
voorzag. Toen Alexander Moyland kocht hoorde de
middeleeuwse Antoniuskapel erbij. Alexander, die ge-
reformeerd was, verbood de katholieken de kapel te
gebruiken. De nieuwe slotheer gebruikte hem als gere-
formeerde huiskapel en liet een deel van de inventaris
verwij deren. Aan het eind van de 18de eeuw is de kapel
afgebroken.

In 1683 bouwde Alexander aan het einde van de
Schlossallee een nieuwe gereformeerde kerk als huiska-
pel voor de slotbewoners. De kerk heeft een achthoekige
vorm met een daklantaam, die vaker bij gereformeerde
kerken in die tijd voorkomt, zo ook in Ringenberg. Een
jaar later in 1684 bouwde hij ook nog een school bij

Moyland. Hij had het patronaatsrecht over de kerk en
de school. Beide zijn nog in hun oorspronkelijke vorm
te bewonderen.

Oude school van Moyland in 1930

Het gezin van Alexander en Hendrina

Het gezin van Alexander en Hendrina groeide gestaag
en Alexander noteerde elke geboorte op een blad, dat
zich nu in het archief Van Spaen in Arnhem bevindt en
dat waarschijnlijk in een Bijbel gezeten heeft. Onder-
staande gegevens komen van dat blad.
Zo beviel Hendrina op 16 juli 1662 rond 9 uur 's mor-
gens op kasteel Moyland bij Kalkar van hun 5de doch-
ter, die bij de doop de namen Florentin Anna kreeg.
Op 1 juni 1664 beviel zijn vrouw op het zelfde kasteel,



's nachts om 2 uur van hun 6de dochter die bij de doop
de naam Henriet kreeg, maar in de week er na, 8 dagen
oud stierf en in het familiegraf in de kerk van Ringen-
berg is begraven.
17 november 1665 is hun 7de dochter Walraef Henriet
na de middag om 2 uur te Kleef geboren, waarschijnlijk
op het Ambtsdrostenhuis. Het is een korte notitie zon-
der vermelding dat ze is gedoopt.
Op 28 januari 1667 rond elfuur 's morgens bevalt Hen-
drina te Kleef van hun 2de zoon, die bij de heilige doop
de namen Frederik Wilhelm krijgt. Mogelijk is hij ver-
noemd naar de keurvorst. Alexander en Hendrina moe-
ten wel extra blij zijn geweest met deze nieuwe stam-
houder, want hun oudste zoon is maar tien maanden oud
geworden. Bovendien zijn vier broers van Alexander
zonder nageslacht overleden. Zijn enig overgebleven
oudste broer Bernhard had geen kinderen.
Op 24 december 1669 wordt Hendrina, 's morgens rond
5 uur in Kleef, verlost van hun 3de zoon, die bij de Chris-
telijke doop de namen Alexander Bernard krijgt. Deze
tweede stamhouder is naar zijn vader en enig overge-

bleven broer van zijn
vader vernoemd en
tevens naar zijn over-
grootvader. Het is in
de 17de eeuw geen
luxe om twee stam-
houders te hebben,
want veel kinderen
stervenjong. Ten slot-
te bevalt Hendrina op
16 april 1671 te Kleef
's morgens rond 6 uur
van hun 8ste dochter
die volgens de aante-
keningen haar vader
de naam Doretea bij
de Christelijke doop
krijgt.Portret van Hendrina

Hendrina is nu 17 jaar getrouwd met Alexander en ze
hebben in die tijd 11 kinderen gekregen. Een zoon en
dochter zijn overleden zodat ze nog 9 kinderen over
hebben als Hendrina op 4 augustus 1671 overlijdt op
kasteel Moyland. Ze wordt in Ringenberg begraven.
Walraef Henriet (1665) sterft in 1672 in Lipstad en
wordt ook in Ringenberg begraven.

Tweede huwelijk van Alexander van Spaen

Huwelijkscontract van Alexander en Johanna



Op 28 maart 1674 trouwde Alexander voor de tweede
maal, met Johanna Dorothea Quadt von Wickrath on-
der huwelijkse voorwaarden, die op 25 maart getekend
werden. Onder hun huwelijkscontract vind je behal-
ve de handtekeningen ook de zegels van de onderte-
kenaars die met een oranje draad verbonden zijn. De
vader van de bruid was Wilhelm Quadt von Wickrath
en haar moeder Christina Barbara von Bylandt. Op 14
april 1675 wordt Henriette Johanna, het enige kind van
Alexander en Johanna, geboren. Hun huwelijk was
maar van korte duur, want op 4 september 1676 sterft
Johanna op Anclam in Pommeren. Zij werd in de hof-
kapel van Ringenberg begraven.

Till

In 1674 kwam Alexander van Spaen door zijn huwe-
lijk met Johanna Dorothea Quadt von Wickrath in bezit
van het Tiller Huys. In 1678 verenigde hij de heerlijk-
heid Till en de heerlijkheid Moyland met elkaar en ver-
grootte hij zijn jurisdictie. Hij had al de jurisdictie over
Moyland maar kreeg in 1678 ook de jurisdictie over het
Huis en dorp TiU, als pand voor geld dat hij de keurvorst
geleend had. Heerlijkheid Till-Moyland bestaat voor
het grootste deel uit vruchtbare weiden en akkerland en

Het Til/er Huys uit 1746 (Paul van Liender)

heeft een omvang van ongeveer 6000 Morgenland (een
morgen is ongeveer de hoeveelheid land die men in een
morgen kan ploegen). De voormalige waterburcht Till
lag ten noordoosten van Moyland, niet ver van het Til-
lermeer en het bestond uit twee vierkante torens. Op de
koperdruk van Paul van Liender is aan de linker toren
de aangebouwde woonvleugel te zien. Het huis TiU is
gelijk met Moyland in 1695 aan de Pruisische lands-
heer verkocht. Tegenwoordig is er weinig van het huis
terug te vinden, alleen nog wat bodemresten.

Omdat Alexander Till en Moyland
verenigde bestaat de onderste helft
van het wapen van de plaats Till-
Moyland uit zijn wapen en de bo-
venste helft uit het wapen van het
geslacht Till, dat erg belangrijk voor
het dorp is geweest.

Wapen Til/-Moyland

Kemnade

Alexander kwam ook nog in het bezit van het ridder-
goed Kemnade in Wissel in 1675. Kemnade werd in
1550 in Wissel in de buurt van de huidige oostelijke
dorpsuitgang richting Grieth, als waterburcht gebouwd
(vermoedelijk op de plaats van de in 1115 afgebroken
burcht). Rond 1850 verbouwde men het in een laat clas-
sicistische stijl. Huize Kemnade ligt nog steeds in de
historische dorpskern van Wissel (Kalkar).

Geraadpleegd:
Gelderse Archief,
Familiearchief
Van Spaen,
tak Biljoen.

De literatuurlij st
houdt u nog te
goed.

Huis Kemnade



Waterdokter Priessnitz

Walter de Wit

Elke rechtgeaarde Soerenaar kent het Priessnitzmonument,
of ook wel het Torentje van Jut genoemd. Maar wie was deze
(dokter) Priessnitz en waarom is zijn naam verbonden aan
dit kleine monument in Laag Soeren?

Priessnitzmonument 1963

Vincent Priessnitz werd geboren in Gräfenberg, Oos-
tenrijk (Silezië) op 4 oktober 1799 als zoon van een
eenvoudige boer. Hij bracht in zijn jeugd veel tijd door
bij de bron met de naam van zijn beschermheilige 'St.
Vincentius' . Men vermoedt dat zijn geloof in de ge-
neeskracht van het water komt doordat hij als kind zijn
verstuikte vinger in het ijskoude water hield, die daar-
door prompt genas. Toen hij op zeventienjarige leeftijd
reeds de zorg voor de boerderij over had moeten nemen
kreeg hij een ernstig ongeluk, waarbij hij verscheide-
ne ribben gebroken had. Tevens vreesde men dat zijn
longen getroffen waren en dit mogelijk levensbedrei-
gend zou kunnen zijn. De hete omslagen die men hem
voorschreef kon hij niet verdragen. Hij begon op eigen
houtj e met het telkens verwisselen van koude omslagen.
Doordat hij dit maandenlang volhield en ook genas van
zijn verwondingen meende hij dat deze koude omsla-

gen zijn leven gered te hadden. Nadat hij bij zijn huis-
genoten, wanneer zij kneuzingen opliepen of anders-
zins ledematen beschadigd hadden, dezelfde methoden
toegepastte, kreeg hij meer en meer vertrouwen in zijn
behandelingsmethode. De mensen uit de omgeving die
uiteraard nogal sceptisch stonden tegenover deze onbe-
kende genezingsmethode kwamen na enige tijd tot de
overtuiging dat er toch wel erg veel mensen genezen
werden door deze eenvoudige waterdokter.

De gevestigde medici en kerkelijke autoriteiten waren
minder gelukkig met deze, wat zij noemde 'kwakzal-
verij'. Totdat de predikant uit het dorp Vogelseifen zelf
een ernstige aandoening kreeg aan zijn ingewanden.
Niet meer in staat om te reizen liet hij Priessnitz bij
zich roepen en na veertien dagen was de dominee gene-
zen en sprak van de kansel een loflied op de geweldige
krachten van de natuur. Als dank gaf de predikant hem
vele geneeskundige boeken om er voor te zorgen dat hij
een echte dokter zou kunnen worden. Maar Priessnitz
bracht ze na enige tijd terug met de opmerking dat er
niets over de geneeskracht van water in stond. Hij was
zeer overtuigd geraakt van zijn eigen behandelings-
methoden en vond het niet nodig om een doktersbull
te halen. Zijn opposanten zaten echter niet stil en op
zekere dag kwamen drie autoriteiten zijn behandel-en
badkamer controleren en namen wat van het water en
een gewone badspons mee om te onderzoeken.

Na onderzoek werd hem verboden om nog langer van
badsponzen gebruik te maken en sommeerden men hem
dat hij de behandeling voortaan maar met zijn handen
moest doen. Priessnitz ervaart al snel dat dit nog veel
effectiever werkt voor zijn patiënten dan met een spons.
Naarmate de tijd vordert werden de behandelmethoden
verder uitgebreid met koude baden, zweetbaden inge-
pakt in dekens en telkens afgewisseld met koude baden
ofbegietingen met koud water. Doordat zelfs in die tijd
de behandelingen nogal als krachtig ervaren werden
noemde men hem al gauw dokter 'Eisenbart' .



Vooral voor jicht-patienten (waarschijnlijk ook Jut van
Breukelerwaard) had hij een zweetkuur ontwikkeld af-
gewisseld met een koud-water-behandeling waarbij de
warme en koude omslagen om de vijf minuten ververst
moesten worden. Zo werd de Priessnitz-omslag uitge-
vonden.

Illustraties behandeling 1845

Priessnitz was er in de loop der tijd meer en meer van
overtuigd dat het lichaam zichzelf geneest door de ei-
gen levenswarmte. Die drijft het vergif van de ziekte
naar buiten. Deze levenswarmte wordt volgens hem het
best opgefrist door koud water die het vervolgens af-
voert.

Als hij 25 jaar is verlaat hij het ouderlijke hutje en
bouwt hij een huis van steen en daarnaast houten barak-

ken voor de gasten. Het kleine plaatsje Gräfenberg had
zich ongemerkt ontwikkeld tot een badplaats. De auto-
riteiten hebben nog steeds geen vertrouwen in de won-
derdokter en veroordelen hem wegens kwakzalverij tot
enige dagen hechtenis. Hij gaat echter in hoger beroep
en wint door getuigenissen over te leggen van honderd
door hem genezen patiënten. Daarop geven de autori-
teiten hem vergunning het badbedrijfvoort te zetten
Het is niet helemaal duidelijk of Priessnitz al zijn ken-
nis over het gebruik van water en de genezende wer-
king daarvan helemaal zelf uitgevonden heeft. Het lijkt
erop dat hij een autodidact was op het gebied van de
door hem gebruikte behandelmethoden.

\'1~C!>~T PRrESSNl1"/..

Vincent Priessnitz



Maar al in 1738 was er een boek verschenen van de
hand van Johann Sigmund Hahn met de titel: "Unter-
richt van Krafft und Würckung des frischen Wassers in
die Leiber der Menschen, besanders der Krancken, bey
dessen innerlichen und äusserlichen Gebrauch (. ..) ",
waarin de genezende werking van water als hydrothe-
rapie beschreven werd.

Meer dan 100 jaar later vond Sebastiaan Kneipp dit
boek in de bibliotheek van München. Hij leed aan een
ernstige longziekte en probeerde de behandelmethode
uit, die in het boek van Hahn beschreven werd. Prompt
genas hij volledig en heeft zich zijn verdere leven ge-
wijd aan het verbeteren van de hydrotherapie. Hij werd
nog beroemder dan zijn voorganger Priessnitz.

De weerstand tegen de waterdokter was echter nog niet
ten einde, maar toen de regering van Würtemberg zelf
een sanatorium wilde oprichten zoals Priessnitz al ja-
ren in gebruik had. Uiteindelijk werd recht gedaan aan
de dokter die inmiddels vele geholpen had en tot zelfs
in Australië bekendheid genoot. Hij behandelde in zijn
inrichting ongeveer 2000 mensen per jaar en verdiende
daarmee zo'n 100.000 gulden.
Dit ondanks het feit dat hij iedereen zelfliet bepalen wat
zijn of haar financiële bijdrage voor de behandeling zou
zijn. Vincent Priessnitz sterft in 1851 op relatief jonge
leeftijd van 52 jaar aan een ernstige longaandoening.
Mogelijk als gevolg van de niet goed genezen verwon-
dingen opgelopen op jonge leeftijd aan het begin van
zijn carrière.

Priessnitz en Laag-Soeren

Jut van breukelerwaard was een vermogend inwoner
van Laag-Soeren die halverwege de 1ge eeuw genezing
van zijn jicht zocht in een Duits kuuroord. Het is niet
duidelijk of dat het kuuroord van Priesnitz was maar
het is wel aannemelijk vanwege het feit dat hij, uit
dankbaarheid voor zijn genezing van jicht, het kleine
Priesnitz-monument liet neerzetten. Toen zijn koud-

water-behandeling zo succesvol bleek te zijn wilde hij
ook in zijn eigen woonplaats gebruik maken van het
mogelijk heilzame effect van het Veluwse bronwater.
In 1849 kocht hij het Huis Laag-Soeren met landerijen,
waarop hij de geneeskrachtige badinrichting Bethesda
liet bouwen. Het water werd betrokken uit de Soerense
Sprengen.

Ter ere van vier watergeneeskundigen, van wie men de
diverse methoden in Laag-Soeren toepaste, richtte Jut
van Breukelerwaard omstreeks 1860 het Priesnitz-mo-
numentop.

Het kuuroord werd zo
belangrijk dat hotels en
pensions in Laag-Soeren
floreerden. Zelfs werd
er een echt station aan-
gelegd om alle patiënten
van en naar Laag-Soeren
te kunnen vervoeren.

Hoewel waterkuren niet
zo veel meer toegepast
worden was het toch de
basis voor de huidige
meer gebruikte natuur-
geneeswijze en levens-
houding, die duidelijk af-
wijkt van de traditionele
geneesmethoden.

Gedenknaald.

Gedenknaald 1893
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Toeristische uitzichtpunten en heuvels
op de zuidoostelijke Veluwezoom

(deel 2)

De Koepel van Viruly

Walter de Wit

Hoewel de naam Viruly nog steeds direct geassocieerd
wordt met de beroemde vlieger Viruly heeft de naam-
geving in dit geval te maken met de bewoner van het
Huis Klein Duimpje de hr. T. Viruly. Hij was lid van de
1e kamer en in het begin van de 20e eeuw niet alleen
bewoner/ eigenaar van het huis Klein Duimpje aan de
Diepesteeg in De Steeg maar zijn bezit strekte zich ook
uit over een groot gedeelte van het Onzalige Bos.

Vanuit de strategisch gelegen koepel die gebouwd was
op een extra verhoging langs de ringweg (toponiem De
Lus) door het Onzalige Bos, kon men bijna rondom de
Veluwe overzien.

ONZALIGE

Kaartje met ligging van de Koepel van Viruly

Het is niet precies bekend wanneer de koepel in zijn
uiteindelijke vorm gebouwd is maar in een VVV-
gidsje van Ellecom en De Steeg uit 1897, geschreven
door Adila, was toen de koepel al aanwezig met een
uitzicht over de landbouwgronden van de Steeg en Ha-
vikerwaard.

Cez/eht flit de Koepel van V/ruly_

Tekening met uitzicht

Men keek vanaf deze plek naar de Berenberg op de Im-
bosch, de Velperberg, de heuvels van het Worth-Rhe-
dense zand en natuurlijk op de kerktoren van Doesburg,
de Elterberg en over een groot gedeelte van het Ilssel-
dal.
Vergelijkt men de situatie van toen met nu dan is van
het voormalig zeer fraai gemetselde koepeltje alleen
nog een stuk paal van het fundament en de heuvel zelf
overgebleven.

Stuk van fundament 1994



Het eens zo weidse uitzicht gaat nu niet verder meer
dan naar het eikenbos aan de overkant van de grindweg
en verder is het omliggende dennen- en beukenbos zo
groot geworden dat ver van je af kijken niet meer mo-
gelijk is.

Volgens een oude beschrijving moest op 7 a 10 minu-
ten loopafstand in oostelijke richting vanaf de Koepel
van Viruly ook nog een boerderij gestaan hebben met
de naam Cranenburg. Uit de verdere beschrijving zou
de hoeve, of tuinmanswoning Cranenburg ook wel eens
een synoniem kunnen zijn voor het jachthuis dat gestaan
heeft vlak bij de ingang naar het onzalige bos langs de
huidige de asfaltweg, momenteel de Beekhuizenseweg.
Strak langs deze weg, op ongeveer 100 meter vanaf de
ingang naar de lus is nog een restant van een waterput
zichtbaar.

Voor veel natuurliefhebbers uit het begin van de vorige
eeuw was de koepel toch behoorlijk ver en dus lieten de
gezelschappen zich per koets naar de Koepel van Viruly
vervoeren.

oe Steeg

Deftig geklede bezoekers van de koepel

/(oepel van Viruiy (Onzalige Bosch)
Koetsje bij koepel

In de zestiger jaren heeft de gemeente Rheden de naam-
geving van de diverse wegen, die allen richting koepel
van Viruly en verder richting Posbank gaan, gewijzigd.
In De Steeg is de hoge beukenlaan die oorspronkelijk
de Diepesteeg heette veranderd in Beekhuizenseweg.
Waarschijnlijk door gebrek aan kennis over het wer-
kelijke verloop van de Diepesteeg. De boswachters-
woning aan de Diepesteeg 25 ligt enigszins verscholen
in de bosrand, maar de oude Diepesteeg gaat verder
over de Lappendeken en buigt na het wildrooster de
Onzalige bossen in, richting woning De Haverkist met
het postadres Diepesteeg 44. Alleen de postbode weet
denk ik nog dat er zo ver in het bos nog een Diepesteeg
bestaat.

Koepèl van Yirnly. DE STEEG.

gif,. I. At 'ruft, •• 1tuo.



Er is in het verleden voor het bereiken van de Koepel
van Viruly nog een apart dijklichaam van zand aange-
legd om het traject naar dit uitzichtpunt waarschijnlijk
te verkorten en voor koetsen makkelijker toegankelijk
te maken.

Wandelaars op dijklichaam

Even voorbij de heuvel aan de
linkerzijde is deze dijk en de
oude toegangsweg nog duide-
lijk te zien. Het is niet bekend
wanneer de koepel afgebroken
of mogelijk gewoon vernield
is. Een uitkijkfunctie had het
sinds de twintiger jaren al
niet meer en zoals met veel
bouwwerken die geen functie
meer vervullen raakt zoiets
langzaam in verval. Zelfs de
bakstenen en de gietijzeren
steunpalen zijn in de loop van
de tijd hergebruikt of gewoon
verdwenen.

De laatste in mijn bezit zijnde prentbriefkaart is tijdens
de oorlogsjaren verzonden.

Natuurmonumenten heeft enige jaren geleden een bank
op de heuvel van Viruly geplaatst, niet om van het
weidse uitzicht te genieten maar meer om te mijmeren
over al hetgeen dat in de loop der tijd verdwenen is.

Bronnen:
Adila, 1897: Gids voor Ellecom, De Steeg en Rheden,
70 pag., Uitgegeven door de Vereeniging ter Bevorde-
ring van het Vreemdelingen-verkeer gevestigd te Elle-
com, De Steeg en Rheden, Ybe Ybes & Co, Velp

Laatste prentbriefkaart uit de oorlogsjaren



Grote Bouwmeesters uit Ellecom

(deel 4)

Door: Nettie Dekker en Elis Duringhof-Gerritsen

In het vorige nummer heeft U kunnen lezen over Jan
Brink Evers, architect in Ellecom, die steeds meer een
architect voor adellijke families blijkt te zijn. Tot 1865
maakt hij ontwerpen voor de verbouwing van twee ker-
ken, namelijk in Spankeren en in Ellecom, waarvan
de laatste in opdracht van Graaf Bentinck van kasteel
Middachten. Hij bouwt een nieuwe kerk in Dieren zuid,
waarbij hij kennis maakt met de familie van Heeckeren
van Wassenaer van kasteel Twickel . Het contact met
beide families heeft gevolgen voor latere opdrachten.

Nu eerst De Gelderse Toren in Spankeren
Bij de verbouwing van de kerk in Spankeren in 1854, in
opdracht van de kerkvoogdij, komt Brink Evers in con-
tact met mr. Frederik August baron van Rheemen, heer
van de Gelderse Toren en president kerkvoogd. Als ne-
genjaai later de baron overlijdt, ongetrouwd en zonder
kinderen, laat hij De Gelderse Toren na aan zijn neef
Alexander baron van Rheemen, de oudste zoon van zijn
broer Cornelis Herman.

In 1865 wordt Alexander voorzitter van het College van
Kerkvoogden in Spankeren en lid van de Gemeenteraad
van Rheden. Twee jaar later trouwt hij een vermogend
burgermeisje, Caroline Cecilia Leembruggen uit Am-
sterdam. Zij gaan tijdelijk wonen op de Bokhorst in
Spankeren. De Gelderse Toren is namelijk dringend aan
restauratie toe en aan Jan Brink Evers wordt gevraagd
om plannen te maken voor een ingrijpende verbouwing.
Er gaat wat tijd overheen, maar in 1868 wordt besloten
de oude toren tot het niveau van de eerste verdieping af
te breken en op het restant een nieuw gedeelte te bou-
wen.

Tekening van de Gelderse Toren in 1742 door Jan de Beijer

Een jaar later in augustus blijkt het jonge gezin al op
de Toren te wonen, want hun tweede dochter wordt er
geboren. De restauratie is dan nog lang niet klaar. Het
zal tot eind 1871 duren, voordat er opgeleverd en afge-
rekend kan worden. Dan staat er een geheel vernieuwde
Gelderse Toren, precies zoals nu nog te zien is.

Het Huis met nieuwe vloeren, trappen, plafonds, een
kelder, kinderkamers, enzovoorts, wordt stijlvol en rijk
ingericht. Verschillende onderdelen, waaronder mar-
meren schoorsteenmantels, worden in Brussel besteld,
wat niet zo voor de hand ligt, omdat de meeste materi-
alen uit Arnhem komen. Tenzij Brink Evers' zoon Jan
Gerhard, die zich in 1866 in Brussel gevestigd heeft als
architect, voor die bestellingen gezorgd heeft.

Nog geen zes jaar later overlijdt Alexander baron van
Rheemen, 38 jaar oud. De jonge weduwe blijft op de
Toren wonen en bestuurt het landgoed nog veertig jaar
alleen. Zij wordt in de Spankerense gemeenschap zeer
gewaardeerd, vanwege haar meeleven en gastvrijheid.



De nieuwe Gelderse Toren, zoals Jan Brink Evers
zich hem voorstelt en tekent in 1868

In de jaren die volgen worden in de tuinen een grote
en een kleine oranjerie, een tuinmanswoning, kassen en
schuren vernieuwd en verfraaid. Dat Jan Brink Evers
hierbij betrokken is geweest wordt wel vermoed, maar
is tot nu toe niet bewezen.

De nieuwe begraafplaats in Ellecom.
Sinds de middeleeuwen worden de doden uit Ellecom,
Middachtersteeg en soms uit Dieren in en om de kerk
in Ellecom begraven. In 1860 wordt het kerkhof ver-
groot en komt er een muur omheen, maar in 1874 is
het kerkhof overvol en vanaf 1 mei mag er niet meer
begraven worden. In korte tijd wordt er door vier no-

tabelen uit Ellecom en De Steeg overlegd met Willem
Graaf Bentinck van Kasteel .ddachten en met Frans
baron Fagel van het Huis A egoor. Beide heren stellen
een stuk grond ter beschikking en na onderling over-
leg wordt de grond van Graaf Bentinck bestemd voor
de begraafplaats. Het eerste bestuur van de Vereniging
Begraafplaats Ellecom wordt gevormd door de vier bo-
engenoemde notabelen. Onder hen Jan Brink Evers,

die het ontwerp maakt voor een mooi koetshuisje, be-
stemd voor een lijkkoets, en een hoge muur met twee
ingangen aan de westzijde. Op de stichtingssteen staat
vermeld:

Anno 1874
Is het terrein dezer begraafplaats
door Middachten aangeboden en in

exploitatie gebracht door eene Commissie
bestaande uit de heeren

G.Hupkes Dzn G.Hupkes Lzn
JBrink Evers JH Geerlings

Koetshuisje en muur van de begraafplaats in Ellecom,
foto 2009



In de volgende jaren krijgt Brink Evers verschillende
opdrachten van de familie van Heeckeren van Wasse-
naer van Kasteel Twickel bij Delden. Naast reparatie-
werken gaat het om het ontwerpen van
-- een opzichterswoning op het landgoed Twickel,
-- enkele burgerhuizen in Dieren,
-- een vergroting van de pastorie in Delden,
-- een ijskelder op het Hofte Dieren,
-- de koningsmuur aan de Doesburgse dijk in Dieren,
maar ook een kweekbak voor het kweken van ananas-
sen en een grafkelder bij de dorpskerk van Wassenaar.
CJ.D.e. baron van Heeckeren van Wassenaer kweekt
zelf ananassen, waarvoor hij de planten meebrengt uit
Parijs)

Ontwerptekening van een opzichterswoning
op Twickel in 1875.

Grafkelder in Wassenaar
De familie brengt de winters door in Den Haag en Was-
senaar, vandaar dat er bij de kerk van Wassenaar al in
1847 een voornaam grafmonument is opgericht met een
grafkelder voor drie personen.
25 jaar later ontwerpt Jan Brink Evers een grote graf-
kelder vlak bij het monument. Er is plaats voor 18 kis-
ten, maar vreemd genoeg liggen er maar vier personen
in, namelijk de eerste vrouw van de baron, Marie Cor-

nélie van Wassenaer Obdam, haar stiefmoeder, Sophie.
P. van Heeckeren van Kell, zijn tweede vrouw IsabeIle.
A.Sloet van Toutenburg en baron van Heeckeren van
Wassenaer zelf.

Pastorie in Delden
In het huisarchief van Twickel worden verschillende
brieven van Jan Brink Evers bewaard, die bijvoorbeeld
gaan over de vordering van de bouw of over betaling
aan werknemers. Ook is er een zeer interessante brief-
wisseling uit 1884 met een waterlaboratorium aan de
Steenstraat in Arnhem over de kwaliteit van het welwa-
ter in een waterput bij de door Evers verbouwde pas-
torie in Delden. Het welwater wordt afgekeurd, omdat
het gehalte aan organische stoffen en salpeterzuur veel
te hoog is. Aangeraden wordt dieper te graven en nog-
maals monsters in te zenden in door het laboratorium
toegestuurde stopflessen. Dit is daarom interessant, om-
dat twee jaar later Rodolphe baron van Heeckeren van
Wassenaer op het landgoed Twickel diepe grondborin-
gen laat verrichten naar schoon drinkwater en ontdekt
dat het water niet te drinken is: het is zout. De zoutwin-
ning in Boekelo, later Hengelo, is een direct gevolg van
deze ontdekking. Er blijken grote zoutlagen in de grond
aanwezig te zijn. De baron laat op zijn kosten een wa-
tertoren bouwen, die nu nog Twickel en ook Delden van
schoon drinkwater voorziet.

Een ijskelder op het Hof te Dieren
Brink Evers maakt twee ontwerpen voor een ijskelder
op het Hof te Dieren, één voor 66 kubieke meter ijs
en één voor 80 kubieke meter ijs. Zo'n ijskelder is een
ingenieus bouwwerk, heel goed geïsoleerd met drie toe-
gangsdeuren achter elkaar.
Het ijs, dat in de winter als grote blokken uit de bevro-
ren vijver wordt gezaagd, kan in de vier meter diepe
kelder tot twee jaar bewaard worden, om één of meer
ijskasten in het huis iedere dag van nieuwe ijsblokken
te voorzien. Zo kunnen voedingsmiddelen gekoeld be-
waard worden.



Bij het Hof te Dieren is de ijskelder uit 1876 na 40
jaar vervangen door een nieuwe, ontworpen door
G.J.Uijterwijk te Dieren. Deze is er nog altijd, niet ver
van de muur langs de Doesburgse dijk. Tegenwoordig
huizen er in de winter vleermuizen in. De Vleermui-
zenwerkgroep heeft zelfs in 1994 meebetaald aan de
restauratie van de ijskelder.

Koningsmuur bij het Hof te Dieren.foto 2010

Koningsmuur Hof te Dieren
Op het bestek en de voorwaarden, volgens welke de te
bouwen muur zal worden aanbesteed, staat een stempel
van Brink Evers in een ovale omlijsting met de vol-
gende tekst: J. Brink Evers, Architecte Ellekum.

Stempel van Jan Brink Evers

De muur is gesitueerd langs de Prinsendijk in Dieren,
nu Doesburgse dijk, waar in die tijd een muur van 81
meter lang staat, die eerst moet worden afgebroken. Er
voor in de plaats komt een muur van bijna 500 meter.
De aanbesteding verschijnt in december 1883 in de
plaatselijke krant.

Administratie
"het Hof te Dieren"

Aanbesteding.
Namens den Hoog Welgeb. Heer R.F Baron VAN
HEECKEREN VAN WASSENAER, zal door den

Architect BRINK EVERS te Ellecom, bij inschrijving
worden aanbesteed:

Het afbreken en het opbouwen van een
TUINMUUR,

Pl.m. 480 loopende Meter, met de levering der
materialen. Bestek en teekening liggen ter visie aan
het Veerhuis bij Me}. de wed. UITERWIJK te Dieren,

vanaf Maandag 7 Januari 1884, terwijl
de bestekken, zoover de voorraad strekt,

te verkrijgen zijn bij den Heer OPWIJRDA
te Dieren ad. f 0,5O.
Locale aanwijzing op

Maandag 14 Januari des voormiddags ten 11 ure.
De aanbiedingen worden op

Donderdag 17Januari, vóór 12ure ingewacht
bij genoemden Architect; terwijl de opening der bi/-

letten, op laatstgenoemden dag, half 2 uur,
op het Kantoor van den Rentmeester op
het Hof te Dieren zal plaats hebben.

Kasteel Weldam bij Goor
In 1877 vindt op het kasteel Twickel het huwelijk plaats
van Maria Comelia(Mary) van Heeckeren van Wasse-
naer met Willem Carel Philip Otto Bentinck van Mid-
dachten. Het jonge paar gaat op Weldam wonen, wat in
de loop van de tijd tot een echt kasteel met schitterende



tuinen wordt omgetoverd. Het ontwerp voor de tuinen
komt van de Parijse tuinarchitect Ed.André, terwijl de
uitvoering wordt gedaan door zijn leerling, later Chef
de Bureau, Hugo A.C.Poortman. Nog steeds wordt de
tuin van Weldam het meest geslaagde werk van André
in Nederland genoemd. Hugo Poortman wordt rent-
meester op Weldam. Hij zal na 1900 voor de tuinen van
Middachten een ontwerp maken in Le Nötre stijl. Jan
Brink Evers wordt gevraagd ontwerpen te maken voor
onder andere een koetshuis bij het kasteel, een tuin-
manswoning, ("Ripperda") en een jachtopzieners huis,
("Raesfelt"). Beide woningen zijn vrijwel identiek. Ze
zijn symmetrisch van opzet met in het midden een ver
uitstekende dakpartij .

Het huis Ripperda bij kasteel Weldam,foto 2010

Detail van het huis Raesfelt bij kasteel Weldam.foto 2010

Eendenkooi voor kasteel Middachten
In 1880 krijgt Jan Brink Evers opdracht van Willem
graaf Bentinck van Middachten om een plan te maken
voor een eendenkooi voor het bedrijfsmatig fokken van
eenden en ganzen. Het plan is echter niet uitgevoerd.

Aanbouw Badhuis Bethesda in Laag Soeren
Pieter Nicolaas Jut, die zich "van Breukelerwaard"
noemt, koopt in het midden van de 19de eeuw het land-
goed Laag Soeren, waarbij twee beken met zuiver bron-
water horen.
Om dat water is het hem te doen, want hij wil een in-
stelling voor watergeneeskunde stichten. In 1849 wordt
de Stichting Bethesda opgericht, als Geneeskundige
Badinrichting en Herstellingsoord, op ideële grondslag.
Een jaar later wordt begonnen met de bouw van een
hoofdgebouw, naar het voorbeeld van dergelijke inrich-
tingen in Duitsland en Oostenrijk. In dat laatste land is
Jut namelijk een aantal jaren eerder van een zeer pijn-
lijke jicht genezen door de watergeneeskundige Vin-
cent Priesznitz, een voormalige boer, die vanaf 1820
de geneeskunde beoefent doormiddel van koud water.
Jut bouwt later, in 1860 in Laag Soeren, een monument
voor onder andere deze Priesznitz,
(In mijn familie wordt nog altijd, met succes, een
"Priesznitz" toegepast bij keelpijn. Volgens van Dale is
dat een natte omslag met waterdichte stof omgeven, in
ons geval rondom de pijnlijke keel en wel 's nachts.)
Na de dood van Jut in 1874 voert een curatorium van 8
personen onder voorzitterschap van Mr.W.Woldringh,
rentenier op het Huis Hofstetten in Ellecom, een aan-
tal reorganisaties door, waarna de badinrichting in mei
1876 opnieuw kan gaan functioneren.
Enige jaren later krijgt Jan Brink Evers opdracht om een
ontwerp te maken voor de vergroting van het hoofdge-
bouw. De uitbreiding omvat een eetzaal, rustafdeling
en badvleugel ofzoals de aanbesteding in de Zutphense
Courant van 12 november 1884 luidt:"Een Porche met
Eetzaal en verdere Restauratiën, zoo buiten als binnen
aan het Badhuis".



De voormalige badinrichting Bethesda, met rechts het hoofd-
gebouwen links de aanbouw van Jan Brink Evers, foto 2010

Ook wordt in die jaren een villa gebouwd voor de Ge-
neesheer Directeur, het huis Vale Ouwe Zate. Vermoed
wordt dat dit eveneens een ontwerp van Brink Evers is.
Tot in de tweede wereldoorlog zal Bethesda een begrip
zijn in de wijde omgeving. In 1942 wordt het complex
gevorderd door de bezetter, wat het einde betekent voor
de badinrichting.

Kasteel Nederhemert
Behalve de Gelderse Toren heeft Jan Brink Evers nog
een adellijk huis verbouwd, namelijk het kasteel Neder-
hemert in de Betuwe.

Oorspronkelijk, rond 1300, is dit een vierkante
(woon)toren. In de loop van de tijd wordt er aller-
lei aan vast gebouwd. Wanneer in 1875 Jan Herman
M.A.baron Nagell de kasteelheer is, geeft hij aan Jan
Brink Evers opdracht om de voorgevel van het kasteel
te verfraaien.

De baron zou van zijn moeder, die een geboren gra-
vin Bentinck is, over Jan Brink Evers gehoord kunnen
hebben, want Nederhemert ligt wel ver van Ellecom af.
Brink Evers ontwerpt, onder andere, "een neogotische

gevel met een uitgekraagd boogfries onder de daklijst
en een hardstenen stoep met 4 treden, die naar een
veranda met gietijzeren overkapping leidt. Boven de
voordeur een balkon voor het daarboven gelegen raam,
daarboven de wapens van Nagell en van Kretschmar en
daar weer boven een uitkragend hoog opgaand fronton
met een uurwerk, dat meters hoog boven de daklijst uit-
steekt."
In hetzelfde jaar bouwt Brink Evers er een nieuw koets-
huis, het vorige is door brand verwoest.

Kasteel Nederhemert in 1884 uit de
Topografisch-Historische Atlas

Kerk in Amerongen
In 1666 trouwt Godard van Reede, eerste graaf van
Athlone en vrijheer van kasteel Amerongen met Ursula
Philippota van Raesfelt, erfdochter van kasteel Mid-
dachten. Daarmee komen de beide kastelen in één fa-
milie. In de kerk van Amerongen hangt een groot rouw-
bord voor Godard, die in 1703 sterft en in de kerk van
Ellecom is een rouwbord te zien voor Ursula Philippota
uit 1721.



Detail rouwbord voor Ursula Philippota van Raesvelt
in de kerk van Ellecom

Als twee eeuwen later, in 1844, Willem Gustaaf Frede-
rik rijksgraafvan Reede en negende graaf van Athlone,
kinderloos overlijdt, komt kasteel Middachten aan de
familie Bentinck. Kasteel Amerongen komt na 35 jaar,
via drie gravinnen van Reede, aan de jongste zoon van
Carel Anton Ferdinand van Aldenburg Bentinck, heer
van Middachten. Op 31 juli 1879 aanvaardt Godard
J.G.C. graaf van Aldenburg Bentinck, op 22-jarige leef-
tijd kasteel Amerongen.

De jonge graaf gaat direct op het kasteel wonen en
vraagt de architect Jan Brink Evers, die hij natuurlijk
kent uit Ellecom, om de kerk van Amerongen ingrij-
pend te verbouwen. Daar vóór heeft hij gezorgd dat de
kerkelijke gemeente van Amerongen terugkomt op haar
besluit van 7 jaar eerder. Op dat moment namelijk heeft
de kerkenraad besloten om de kerk "in eigen beheer
onder toezicht" te gaan besturen, waardoor een einde
komt aan een eeuwenlang approbatie- en collatierecht
van de heren van Amerongen.
Hij aanvaardt het kerkelijk ambt van president kerk-
voogd en besluit dat het interieur van de kerk niet
voldoet aan zijn eisen. Er volgt een ingrijpende ver-
bouwing, waarbij onder andere enkele pilaren worden
verwijderd, de preekstoel verplaatst en een aparte loge
voor de grafelijke familie wordt gebouwd. Er komen
twee nieuwe ingangen met neogotische buitenportalen
aan weerszijden van de toren, waarvan één voor de gra-
felijke familie. Bij een latere restauratie rond 1950 door
de Velpse architect J.G.A.Heineman, staat deze erop dat
de twee buitenportalen, die dan als niet passend worden
gezien, verwijderd worden.

Detail van het interieur van de kerk te Amerongen, waarop te
zien is dat er pilaren verwijderd zijn. De trekstangen zijn van
latere datum, foto 2010



Op 13 juli 1890 overlijdt Jan Brink Evers, in de leef-
tijd van 73 jaar. Hij wordt in Ellecom begraven op de
"nieuwe" begraafplaats aan de bosrand. Zijn vrouw Ju-
riana Marretje Elisabeth Steenbeek overleeft hem nog
zes Jaar.

Getekend portret van Jan Brink Evers door zijn
schoondochter, Dina Evers-Hooykaas.

Het vijfde artikel zal gaan over zoon Henri Evers,
architect en hoogleraar te Rotterdam en Delft.

Bronnen:

Martijn Ande/a-De Gelderse Toren, landgoed aan de Llssel,
2008
A .van der Burg-Geschiedenis van Ellecom en omgeving,
1962
Bijzondere begraafplaats Ellecom. Comité Open Monumen-
tendag, 2005
Huis Archief Twickel: bouwtekeningen en brieven.
De tuinen van Twickel, uitgave kasteel Twickel
Middachten, Huis en Heerlijkheid, Nicolaas Conijn en an-
deren, 2002
Wandeling door het park van het landgoed "Hof te Dieren ".
Twickel, 1999
F van Heusden-" Bethesda, Badplaats te Laag Soeren ",
1997, extra nummer Ambt en Heerlijkheid, 118
Gelders Genootschap, redengevende beschrijving van voor-
malig kuuroord Bethesda, 1993
F WJ.Scholten-Biografisch Woordenboek Gelderland,
deel 3, 2002
Herma Smit-Trekken door de zeven dorpen van Rheden,
1997
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort, via
Ir.G.Berends
Aantekening van Ad.J.MMulder op 8 dec. 1887 over de kas-
telen Nederhemert en Weldam.
Kasteel Nederhemert, een eeuwenlang bestaan,
Johan C. Bierens de Haan en Walter Kramer, 2005
Kasteel Nederhemert, een oriëntatie op de
bouwgeschiedenis, .LKamphuis, 1985
Kasteel Amerongen, uitgave
Ned. Kastelenstichting, 1982
Piet Tuik-De kerk van het Heylig Cruys en
Sint Andreas, Amerongen, 2004
R. WA.M Cleverens-De graven van
Aldenburg-Bentinck en Waldeck Limpurg, 1983
Bijzondere graven bij de dorps kerk van Wassenaar, Marry
Niphuis-Nell en Aajke Brunt,
Twickelblad 4-2005
Weldam, de geschiedenis van een landgoed,
G.J. Geerts, 2002
Huis Archief We/dam, bouwtekeningen.



Stations aan de IJssellij n
deel 2 - Velperpoort

Hans Rijnbende

Zoals eerder geschreven, kwam de lijn Arnhem-Zutpen
in 1865 tot stand. Op 2 februari van dat jaar werd de lijn
feestelijk geopend, 26 jaar nadat in 1839 de eerste trein
reed van Amsterdam naar Haarlem.

En bij dat ene lijntje is het dan ook niet gebleven. In
een snel tempo werden de lokale lijnen in Nederland
aangelegd. Al in 1890 was dat nagenoeg voltooid en
waren de meeste plaatsen in Nederland reeds per spoor
bereikbaar. Het is zelfs opmerkelijk hoe relatief weinig
lijnen er in de 20e eeuw nog zijn bijgekomen na die
stormachtige aanleg aan het eind van de 1ge eeuw.

Het eerste station aan de lijn Arnhem, Zutphen, Deven-
ter en Zwolle, de IJssellijn, was het station Velperpoort.
Het werd geopend op 1 oktober 1893 en alweer gesloten
op 3 juni 1918. Op 5 januari 1953 werd het heropend.
Het heeft twee perronsporen.

Station Velperpoort

Het oorspronkelijke (houten) stationsgebouw lag op de
spoordijk, enkele meters boven straatniveau. De stati-
onsgebouwen bevonden zich op spoorhoogte. Het sta-
tion was met trappen bereikbaar.

Op 5 januari 1953 werd het station heropend met een
nieuw stationsgebouw, op gelijke hoogte met de ver-
hoogde spoorbaan. Rond de wachtruimte loopt de trap
naar boven. Oorspronkelijk was het tweede perron al-
leen te bereiken via een overpad. Dit gebouwtje bestaat
nog steeds en is sinds 2006 in gebruik als financieel
adviesbureau.

In 1988 werd het vervangen door twee nieuwe ingangs-
partijen, (foto b) even verderop langs de spoorbaan bij
een nieuwe onderdoorgang, waardoor het een viaduct-
station werd. Deze nieuwe gebouwen werden ontwor-
pen door architect R.M.J.A. Steenhuis. De vervoerders
waren tot 1890 de Nederlandse Rhijnspoorweg Maat-
schappij. Van 1890 tot 1938 de Maatschappij tot Ex-
ploitatie van Staats spoorwegen en van 1918 tot 1938
De Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij.
Vanaf 1938 de NS, de Nederlandse Spoorwegen en
vanaf2001 ook Syntus (de Sprinter).



Café Restaurant 'De Vereeniging'
in Velp

Theo van der Hoeven en Anita Matser

In het begin van de 20e eeuw lagen er in het westelijk
deel van Velp en ten noorden van de spoorlijn een drie-
tal landgoederen, namelijk Daalhuizen , Rozenhagen
en Schoonenberg. Nu is het gebied omgevormd tot een
woongebied, met langs de Arnhemsestraatweg een aan-
tal kantoren. De winkels en nijverheid die in het midden
van de 20e eeuw ruim aanwezig waren, zijn grotendeels
verdwenen. Vanuit de Belangenvereniging Daalhui-
zen- Velp en de Wijkvereniging Daalhuizen-Oost, en in
samenwerking met de Oudheidkundige Kring Rheden-
Rozendaal, coördineren Theo van der Hoeven en Anita
Matser een werkgroepje dat de 20e eeuwse historie van
dit gebied onderzoekt en vast gaat leggen. In deze bij-
drage wordt de historie van 'De Vereeniging ,belicht.

Inleiding
Vele Velpenaren kennen het nog, Café- Restaurant-Za-
lencentrum 'De Vereeniging' in de Wilhelminastraat,
waar feesten, uitvoeringen en partijen gegeven werden.
Je kon er gezellig uitgaan en wat eten en drinken. In
oude Velpsche Couranten stonden ook regelmatig aan-
kondigingen van films voor het vermaak van scholieren
en dorpsgenoten.

De advertentie van 'De Vereeniging' komt uit het boek
'Gemeente Rheden toen .. en nu' (1923).
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, : Café-Restaurant "DE VEREENIGING" ~ ~

WlLHELMINASTRAAT5. HALTE TRAM
TELEFOON 3"BILLARDS en KEGELBAAN. VOORAAN VELP. i!

RUIME ZAAL EN TUIN VOOR DINER - SOUPER EN PARTIJEN. '.
. . J. WI]NNOBEL. i i
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Advertentie

Geschiedenis
Op de hoek van de Arnhemsestraatweg en de Wilhel-
minastraat leidde mevrouw Tersteeg- Delgijer eind 1ge
eeuw een uitspanning. Een uitspanning is een plaats
waar rijtuigen van nieuwe paarden worden voorzien.
De paarden werden uitgespannen. Omdat dit enige tijd
in beslag nam, bezaten veel uitspanningen een gelegen-
heid om iets te nuttigen, zo ook de uitspanning van 'Juf-
frouw Tersteeg' .

Dit pand was de herberg van Velp. De herberg heette
'De Kroon', maar stond beter bekend als 'Juffrouw
Tersteeg' . Iets naar het noorden in de Wilhelminastraat
werd in 1897 een nieuw pand gebouwd, wat later uit-
groeide tot 'De Vereeniging' .
Uit kadastrale gegevens blijkt dat er in 1908 al een kegel-
baan was. In 1913 werd een aanvraag (GA2503/2177/
nr. 184) ingediend voor een verbouwing van Café-Res-
taurant 'De Vereeniging' . Zie tekening.

Bouwtekening

Vanaf 1921 was J. (Jan) Wijnnobel eigenaar van Café-
Restaurant 'De Vereeniging' op Wilhelminastraat 5. De
onderneming werd vanaf 1930 geleid door P.l (Piet)
Wigman. Onder diens leiding is het groot geworden.



i i"IO .
Hotel,(:afê·Restaurant ••De VerccnigiÎ40", Wilbclmina.
straat 5. Velp, Teler. 32190, Trurnhalte voor-aan Velp,
Restaurant il la rarre den 'Jchcdcn dag, Kcgdbadn. Billar~b.
L,,\al disponihel VOOr' par tuen, verSladerin\len ~'fl brutloften.
lunch en .lrncrs. \,10\.lIc rum. S dvund;; feestelIJk ver lu-ht
"..ltl.'fda\ls vn Zondags muzt ck. Gezclschuppen. "\.'rcCOl\JIIl~ll.:n
n scnolen reductie. P. 1. \VIGMAN v.h I. Wiinnobcl

'De Vereeniging anno 1930

De tekst onder de afbeelding luidt: Hotel-Cafe-Restau-
rant 'De Vereeniging' Wilhelminastraat 5, Velp, telef.
32190. Tramhalte vooraan Velp. Restaurant à la carte
den geheelen dag. Kegelbaan. Billards. Zaal disponi-
bel voor partijen, vergaderingen en bruiloften, lunch en
diners. Mooie tuin. 's Avonds feestelijk verlicht. Za-
terdags en Zondags muziek. Gezelschappen, vereeni-
gingen en scholen reductie. P.J. Wigman v.h. J. Wijn-
nobel.

In die tijd waren de prijzen van koffie, thee ongekend
laag en zijn tegenwoordig niet meer voor te stellen:

Koffie-thee .f 0,15
Bieren-bitters .f 0,20
Lunch vanaf .f 0,90
Diners vanaf .f 1,00

In 1937 is de onderneming eigendom geworden van N.V
Bierbrouwerij "De Klok'. Na de oorlog was P.P. Ver-
hoef de exploitant. In het adresboek van de gemeenten
Rheden en Rozendaal (1950) staat P.P.Verhoef vermeld
als caféhouder in de Wilhelminastraat op nummer 3. De
nummers 3 en 5 worden beiden gebruikt. De in Velp
geboren Koos van Zomeren schrijft in zijn boek '1946
Verkenning van een geboortejaar': 'VVO, de voetbal-
club, vierde haar vijfenveertigjarig bestaan. Dat begon
op zaterdag 2 maart in De Vereniging. 's Middags een
receptie, 's avonds de jubileumrevue 'Daar zit schot in',
gevolgd door een groot bal met het stemmingsorkest
Dowé'.

Familie Kluit
Vanaf 1953 pachtten de ouders van Appie Kluit 'De
Vereeniging' . De familie woonde boven het restaurant.
Omdat de ouders van Appie Kluit in 1956 een onge-
luk kregen, waardoor ze een tijd niet konden werken,
rolde zoon Appie al op achttienjarige leeftijd het vak
in. Hij werd door de rechter meerderjarig verklaard en
kon zo de nodige beslissingen nemen en rekeningen
ondertekenen. In die tijd kende Velp een uitgebreid ver-
enigingsleven. Heel erg bekend waren de dansavonden.
De dansavonden op zondag werden druk bezocht. Op
één van deze avonden is voor verschillende Velpenaren
een romance begonnen, waaruit een huwelijk is voort-
gekomen.

U WEET TOCHllt
Er is elke Zondagavond

gezellig DANSEN
van 7.30-11.30 uur in Café.Rest.

nOe Vereeniging" J Velp
met medewerking van bet gezellige dansorkest
THE 9LUE STARS o. t. v. Dick Heytnk,
waarin o.a. Ben Klemper zijn nieuwe Sonor drum 1954
bespeelt. Al. extra attractie het optreden van 'Telepeath
Mr Il.USTO met zijn verbluffende staalqes !I
Zaal open 7 uur. Entree f 1.-. Prima consumptie

Dtr. B. Kl.UIT

Dansavonden



De advertentie 'gezellig dansen' van Dir. B. KLUIT
stond in het boek 'Zuinigheid met vlijt .. ; beelden en
verhalen uit het dagelijks leven rond 1954 in de ge-
meenten Rheden & Rozendaal' . Dit boek is uitgegeven
door de Oudheidkundige Kring.

Bijna alle verenigingen en organisaties vierden in 'De
Vereeniging' hun feesten, ook buurtverenigingen maak-
ten dankbaar gebruik van de exploitatie, zo ook buurt-
vereniging 'Berida'. Dit was de buurtvereniging van de
bewoners aan de Bergweg, Ringallee, Daalhuizerweg
(en de van Pallandtstraat). De heer D.J. Miggelenbrink
was bestuurslid van deze vereniging. Zijn zoon vertelde
dat hij op één van deze feesten zijn vrouw heeft leren
kennen.

Het was in die tijd gebruikelijk om twee kringen te
maken zowel van de heren als van de dames en deze
draaiden dan in tegengestelde richting. Als de muziek
ophield moest je dansen met de partner die tegenover je
stond. Hij noemde dit 'step mobiel'.

Appie Kluit vertelde dat er ook vaak modeshows ge-
houden werden. En dat er bussen vol met mensen kwa-
men. 'De Vereniging was ook een bus wisselplaats. Er
kwamen vaak mensen van een vereniging die een dagje
uit waren en in de 'De Vereeniging' een koffiemaal-
tijd, lunch of diner gebruikten. Acht- tot negenhonderd
mensen per dag waren in het hoogseizoen geen uitzon-
dering. Zie de foto van de grote zaal uit het privéalbum
van de heer en mevrouw Kluit. De ruimte naast de grote
zaal werd 'De Bruidszaal' genoemd. Menig trouwfeest
heeft hier plaatsgevonden.

Verschillende toneelverenigingen speelden in 'De
Vereeniging ': de socialistische toneelvereniging L.M.
Hermans, de katholieke toneelvereniging 'Kunst en
Ontspanning', de algemene vereniging 'Kunst en Ge-
noegen' en de christelijke vereniging 'De Kameleon'.
Bij de katholieke vereniging was altijd de kapelaan
aanwezig. Hij was moderator en 'toezichthouder'.

De kippenhoudersvereniging 'Het Nuthoen' en de ver-
eniging van konijnenliefhebbers 'Het Raskonijn' ver-
gaderden altijd tegelijkertijd. Iedere vijf jaar hielden ze
een tentoonstelling en een gekakel dat me dat was van
die kippen. Baron van Pallandt was keurmeester. Tus-
sen de middag gingen ze dan samen eten en hadden het
reuze gezellig.

Appie en Margriet Kluit hebben vele optredens de
revue zien passeren. Zelf heeft hij het meest genoten
tijdens een afscheidstournee van Heintje Davids. Ook
Olga Lowina, Ria Valk, Tom Manders, Paul van Vliet,
Ben Cramer en vele andere bekenden uit die tijd hebben
in 'De Vereeniging' een heerlijk avondje uit verzorgd.
De jaarlijkse carnavalsoptocht eindigde hier altijd. Na
de optocht was er altijd kindercarnaval.

Toen vader en moeder hersteld waren van het ongeluk,
hielpen ze weer volop mee in het bedrijf. Vader was een
echte gastheer, moeder kon heel goed koken. Mensen
kwamen van verre om van haar kookkunst te genieten.
Zoon Appie Kluit was nergens te beroerd voor en deed
alles. Zijn vrouw was goed in decoreren, zij hield zich
bijvoorbeeld bezig met de aankleding van de tafels.
Het was hard werken, jarenlang hebben ze zeven dagen
in de week gewerkt, vaak van 's morgens acht uur tot
twee uur 's nachts, maar dat hebben ze later, volgens
eigen zeggen, zeker 'ingehaald'. Ook Appie Kluit en
zijn vrouw woonden boven het restaurant. Naast hun
drukke werkzaamheden waren er ook nog kinderen
groot te brengen. De kinderen van Appie Kluit en zijn
vrouw speelden met de buurkinderen van Kraay, van
de stalhouderij in de Poortstraat, 'de Kraayemeisjes'
genoemd.

Wat de heer Kluit het meest is bijgebleven uit zijn werk-
zame periode, is de bewonderenswaardige inzet van het
'oude' personeel, vooral destijds toen hij nog een 'broe-
kie' was." Hij was immers pas achttien toen hij begon.
Met opmerkingen als 'Mag ik je vader even spreken?'
had hij wel moeite.



Voor het restaurant waren veel boodschappen nodig.
Voor alle inkopen kozen ze leveranciers uit Velp, alleen
voor de drank een groothandel. Ze hadden twee bak-
kers, twee groenteboeren en twee slagers. Van allemaal
twee, dan kon je nooit zonder zitten. Van sommige le-
veranciers had hij gewoon de sleutel en mocht de heer
Kluit pakken wat hij nodig had.

De grote zaal

In 1969 werd 'De Vereeniging' flink verbouwd. Het
glazen dak werd vervangen. Behalve de verbouwing
veranderde ook de naam van het restaurant in 'De Gil-
debroeders'. Er werd voor een andere naam gekozen
omdat 'De Vereeniging' nog weleens voor verwarring
zorgde. 'Wat is het voor een vereniging?', vroegen veel
mensen zich af. Ook de naam 'De Gildebroeders' werd
een begrip. In 1972 zijn de huisjes op de hoek Wilhel-
minastraat, Poortstraat gesloopt voor de aanleg van een
parkeerplaats ten behoeve van 'De Gildebroeders'.

Herinnering aan de 'De Vereeniging' van Anita
Ik kan me nog herinneren dat we in de hoogste klassen
van basisschool Prof. Van de Leeuwschool naar de 'De
Vereeniging' liepen om een film te kijken. Dit moet be-
ginjaren zeventig geweest zijn. Er was een film bij over
pelikanen, doodeng vond ik die. Ik had het idee dat die
vogels zo op me af zouden kunnen komen.

Ook ging ik altijd met mijn moeder en zusje mee naar
de jaarlijkse uitvoeringen van muziekvereniging 'Kunst
aan het Volk', waar mijn vader lid van was. Als we bin-
nenkwamen, gingen we in het midden van de zaal zit-
ten. Daar was het geluid beter zei mijn moeder altijd.
Je zat dan een beetje rond te kijken naar de mensen die
binnen kwamen. Meestal allemaal familieleden, vrien-
den en kennissen van de muzikanten. De meeste kende
ik wel van gezicht.

Op het podium, niet zichtbaar door het wijnrode gor-
dijn, hoorde je dan het klaarzetten van de stoelen, de
muziekstandaards en andere benodigdheden. Het ge-
schuif van stoelen en het gefluister van stemmen maak-
te het spannend: wanneer beginnen ze nou?

Tegenover het podium achter in de zaal stond een grote
bar. Links van de bar naar achteren was een ruimte waar
een biljarttafel stond. Rechts van de bar kwam je bin-
nen en was er ook een smalle trap naar boven, naar het
balkon.

Het moment van het open gaan van de gordijnen en het
opkomen van de dirigent vond ik geweldig, eigenlijk
leuker dan de muziek zelf. Die vond ik vaak zwaar,
maar dat zei ik maar niet hardop. In de pauze was het
even een drukte van belang, sommigen haalde alvast
een drankje. Na de pauze kwam het lichtere genre, daar
werd ik wel vrolijk van.
Na de uitvoering en het applaus gingen de stoelen van
de houten dansvloer af. Het moment waarop ik had ge-
wacht. Wij kinderen troffen elkaar dan en gingen dan
de trap op naar het balkon om te spelen. Om na het stil-
zitten lekker heen en weer te hollen totdat de 'grote'
mensen er wat van zeiden en dan verstoppertje te gaan
spelen. De muzikanten hadden dan meestal hun 'ver-
diende' drankje en ook de andere volwassenen keken
nauwelijks meer naar ons om. De muzikanten stonden
erom bekend dat ze flink konden drinken. Bier met bor-
rel, ook wel een 'kopstoot je' genoemd, was bij menig-
een geliefd.



Laatste jaren
In 1977 is 'De Gildebroeders' verkocht aan horecaon-
dememer, Marinus Visser. De heer en mevrouw Kluit
gingen Restaurant Taveerne 'De Watermolen' exploite-
ren. Eén van de drie de zonen van Appie Kluit zwaait
daar samen met zijn vrouw nog steeds de scepter. iet
zo verwonderlijk: de 'Kluits' zijn een echte horeca fa-
milie, al drie generaties lang. Alle drie de zonen hebben
de Hogere Hotelschool doorlopen.
Martin Stevens heeft veertien jaar bij Kluit gewerkt en
ook nog even bij Visser en heeft uiteindelijk de naam
'De Gildebroeders' meegenomen naar het gelijknamige
café in de Wilhelminastraat, voorheen 'De Metropool'.
In 2002 is het zalencentrum gesloopt. Op deze plaats
staat momenteel een flatgebouw.
'De Vereeniging' I'De Gildebroeders' was lange tijd het
culturele centrum van vermaak, wat we nu zo ontzet-
tend missen.

Opmerkingen en nadere informatie zien wij graag te-
gemoet.
Auteur: Anita Matser;
anita.m@ke-it.nl of tel. 026-3884814
Historische en kadastrale gegevens:
Theo van der Hoeven,
theovanderhoeven@hotmail.com of tel. 026-3636125

Avondje ge-zdlig uit

Voor een drankje
(Jf ee'l k~r.arii!.'h.'~~!1
or pil rlijcj hil j;o.rf

Café
De Gildebroeders

\.\ I1 wlwm.'''.''f''4.J( \u
(,JI.•••1I.J hl"

IN HET VOLGENDE NUMMER VAN
AMBT & HEERLIJKHEID NUMMER 169

DECEMBER 2010 O.A.

Het (grote) Laar te Spankeren
Een middelgrote boerderij die uitgroeide tot een land-
goed, maar deze status niet kon handhaven.

Slachthuis te Rheden door Frans Wellink
In Ambt en Heerlijkheid werd een aantal jaren geleden
opgeroepen om persoonlijke wetenswaardigheden uit
het oprichtingsjaar te melden. Een bijdrage van Frans
Wellink is weer actueel, want het gebouw waarin het
Rhedense slachthuis was gevestigd, wordt nu afgebro-
ken.

mailto:anita.m@ke-it.nl
mailto:theovanderhoeven@hotmail.com
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De zomer zomert nog wat na, en de oudheidkundige kring kan terugkijken op een actief lente en
zomerseizoen. Er werd gewandeld in Velp, Spankeren, Rozendaal en De Steeg en de zomerexcur-
sie vond plaats.

Als nieuwe voorzitter wandelde ik mee in mijn eigen dorp De Steeg en keek mee door de bril van
onze gids, Hilde Brekelmans, en waarachtig, ik zag en hoorde zaken die mij niet bekend waren!
Een hele leuke en sportieve manier om je omgeving te leren kennen. De geluiden van de overige
wandelaars waren dan ook allemaal positief en dat is natuurlijk goed te horen.

In september, oktober en november kunt u met de gids op pad in Laag-Soeren, Rheden en Ellecom.
Hebt u nog nooit meegewandeld, ga dan een keer mee op pad.

Op 13 augustus vertrok een geheel gevulde bus naar cultuurstad Münster. De weergoden waren
ons gunstig en bij een aangename temperatuur en een zonnetje werd de stad verkend onder leiding
van twee gidsen. De lunch, van degelijke Duitse kwaliteit, werd genuttigd in een 400 jaar oude
"Gasthof in 'gemutlicbe' stemming. De middag was vrij te besteden en om 4 uur vertrok de bus
weer richting Nederland. Bij de Nederlandse grens begon het te regenen, dus ook deze timing was
perfect!

In het naj aar staan er ook weer lezingen op de agenda, in deze Ambt en Heerlijkheid treft u hiervoor
een uitnodiging aan.

Op onze site treft u het hele programma van onze Kring aan, bezoekt u deze site eens om te zien of
er iets van uw gading bij is! Wij hopen u te ontmoeten.

José Wunderink - van Dijk




