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Toen ons mede-lid, de heer Hofenk, in juli 1958 plot-
seling overleed, liet hij een onvoltooid artikel ach-
ter over het bezoek van Wilhelm 11 aan Middachten in
1909.
Nu het juist 50 jaar geleden is, dat dit bezoek plaats
vond s.iLat.en wijhier Hofenks artikel volgen als laat-
ste bDdrage van zDn hand.
De heerA.v.d.Burg te Ellecom was zo vriendelijk het
stuk te voltooien. HD schreef het gedeelte, dat han-
deltover· het eigenlijke bezoek.

Redactie.

KE]ZERL:nJK BEZOEK OP MIDDACHTEN'
9 en 10 AUGUSTUS 1909
door R.H. Hofenk (t)

-=-,=--
HET VOORSPEL.

Het was een slechte zomer geweest. Van mei tot ver in
juli veel meer regen dan gewoonlDk.
De pensiongasten, opmerkelDk minder in getal dan andere ja-
ren, verveelden zich,waagden zich af en toe aan een wande-
ling of rijtoer,maar steeds weer bedierven de vele buien de
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stemining.
Daar komt in de Laatste week van juli plotseling het be-
richt $ de keizer en keizerin van Duitsland zullen een
vriendschapsbezoek aan l\!Iiddacht.enbrengen !

Kort voor de bep~alde datum van aankomst was er een gewel-
dig vertier op het dorp.
Het lelijkestati onsgebouwwas al gauw niet meer te herken-
nen door de versieringen; overal verrezen trubunes en ban-
ken; in de Middachterallee werden vetpotjes opgehangen en
ook om en bij "t kasteel werden overal versieringen aange-
bracht.
Het zou voor hen, die tt van het vreemdelingenverkeer moe-
ten hebben (en dat waren de meeste) toch nog een goed sei-
zoen worden.
Naar tt samenstellen van k~kplaatsen te oordelen, zouden er
duizend en nog eens duizend nieuwsgierigen komen en de
schatting was nog te laag. Nooit waren er zoveel mensen in
De steeg als op die morgen van de ge augustus 1909.
Het circus van Jules Brantsen had indert~d ook veel vreemde-
-lIngengetrokkenj m~ar het was niet te vergel~ken met dit
bezoek.
Langs de hele weg van1t station naar tt kasteel, en dat is
al gauw een paar kilometer, stonden de mensen rijendik.
In alle tuinen waren de zitplaatsen meteen druk bezet; op
geld werd niet gekeken~ een kruiwagen langs de te volgen weg
leverde 3 zitplaatsen voor f 7.50, een breed raam aan de
straatkant werd voor f 50.- verhuurd - en dat was nog een
koopje! Wat een voordeel voor degenen, die een tuin langs
de straatweg hadden. -Auto-en fietsstallingen, ze leverden
ongehoorde bedragen op. Vele bezoekers.wilden overnachten,
want het hoge bezoek duurde twee dagen ~en alweer vloeide
het geld.

+ +.+
Er werd natuurl~k ook veel over de hoge gast gesproken. Er
was dan ook nog kort geleden iets b~zonders gebeurd.
Najaar 1908 had de keizer in een interview met de correspon-
dent ~an de Daily Telelgraph laten doorschemeren, dat h~ in
1900 een veldtochtsplan voor het Engelse leger tegen de Boe-
ren in Zuid-Afrika had laten vervaardigen, dat lord Roberts
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had gebruikt.
De at.orra,van verontwaardiging hierover in heel West Europa,
maar vooral in zijneigen land, maakte de keizer wanhopig.
Zelfs aan troonsafstand werd gedacht. Langzaam aan bedaarden
echter de gemoederen, ofschoon deze affaire in 1909 nog niet
vergeten was, want tijdens het keizerlijk bezoek reed een au-
to,met de Transvaalse vierkleur voorop, heel langzaam enke-
le malen door de Wtiddachter allee.
DE AA1TKOMST.
Een stralende augustus-morgen.
Het weer kon haast niet mooier. De steeg was niet te her-
kennen. Tienduizenden vreemdelingen schaarden zich langs de
grote Rijkswegen stelden zich op in ft begin van de Middach-
ter allee tot aan de grote oprijlaan. Deze zelf was verbo-
den terrein, evenals de naaste omgeving van het kasteel.
Tijdig genoeg begaven de grafelijke gastheer en gastvrouw in
hun deftige met vier paarden bespannen rijtuig zich naar het
station.
Alles ademde afwachting.
Ongeveer elf uur stoomde de trein het station birlllen~ een
"grote groene" van de Staatsspoorwegen met een aant.a.l kei-
zerlijke salonrijtuigen.
De trein kwam ongeveer een half uur te laat aan het station.
De Keizer had de feesten in Cleve bijgewoonr' en de gehe-
le nacht door moeten reizen om daar tijdig aanwezig te zijn.
Vele uren had hij aan de plichten van representatie moeten
voldoen, waardoor het te laat arriveren verklaard kon wor-
den. Het bezoek aan Cleve, zo dicht bijde Nederlandse grens,
was voor de Keizer een goede gelegeriheid uitvoering te .ge-
ven aan zijnreeds eerder geuit voornemen, de grafelijke fami-
lie Bentinck op Middachten te bezoeken.
Na een hartelDKe begroeting en wederzijdse voorstellingen na-
men in het eerste rijtuig, met vier paarden beepannenvp.Laatss
de keizerin en gravin Bentinck met hun dochter gravin 1sa-
bella, - in 't tweede de keizer met graaf Bentinck, terwijl
naast het rijtuig aan een zijdede oudste zoon en aan de ande-
re 's graven schoonzoon graaf von CasteIl Ruderihausen reed.
Eerstgenoemde WaS luitenant bijhet regiment Garde du Corps
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te Potsdam, de tweede was majoor bD het 5e regiment uhlanen
te Düsseldorff
De gehele stoet bestond uit 8 rDtuigen. In gestrekte draf
werd naar Middachten gereden, waar om kwart over twee~n
graaf Bentinck zDn gasten het kasteel binnen leidde. De dui-
zenden langs de weg groetten en wuifden har-t.eIijk,
HET BEZOEK.
Op het kasteel hadden de gewone plichtplegingen plaats. De
keizer bevond zich hier onder zDns gelDken, want graaf Ben-
tLnck , die tot de IIhohedeutsche Adel" behoorde, bezat de
"Ebenbürtigkeit", d,w. z. dat zijnwettig""'kinderen mogen
trouwen met teIgen uit een regerend vc: stenhuis, zonder dat
dit een morganatisch huwelDk is en dat ZD eventueel tot
troonopvolging kunnen worden geroepen.
Na het rusten begon tegen half acht de maaltijd, waar-bij on-
geveer 30 personen aanzaten. '
Naast de keizer zat gravin Berrt i.nck en daartegenover de kei-
zerin en graaf Fentinck. De tafel, flonkerend van het prach-
tigste kristal en zilver was versierd met een schat van C8-

- ---ri-SBanjers (er waren er 400 aangevoerd).
In de-tuin waren langs de paden en perken duizenden vetpot~
jes van wit en blauw glas aangebracht, die 's avonds een
fee~rièke verlichting zouden teweegbrengen, maar een onge-
kend hevig onweer met geweldige regenval deed in letterlDke
zin alles in 't water vallen. Wekenlange arbeid en zorgen
werden in weinige ogenblikken vernield. Van de op het sta-
tion geplaatste Duitse en Nederlandse vlaggen werd de laat-
ste door de bliksem getroffen ..0 VDf jaar later brak de
eerste wereldoorlog uit.
Nadat het noodweer was uitgewoed en tt water was weggezakt,
werd de schade er~gszinshersteld, zodat toch nog massa's
bezoekers konden genieten van de fantastische aanblik.
De levering van het verlichtingsmateriaal was opgedragen aan
de Kon. stearine Kaarsenfabriek uit Gouda.
Legio waren de aanbiedingen voor verlichtings- en versierings-
artikelen en nog groter de aanbiedingen van fotografen en
journalisten tot zelfs van een concertzangeres toe, die ver-
zocht enige liederen te mogen zingen. De muziek werd ver-
zorgd door de KoninkDke llilitaire Kapel onder leiding van
kapelmeester A. Bouman.
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De volgende dag begon met een heerl~ke zonnige morgen. De
zwoele warmte van de vorige dagen was verdwenen en de gan-
se natuur was opgefrist.
Onder begunstiging van schitterend weer poseerde het gezel-
schap op het bordes van 't kasteel voor "Buiten" en daarna
reed de stoet in dezelfde samenstelling over "de Kooy" naar
Ellecom. BD de kerk werd even halt gehouden (er was geen
tDd meer voor 't bezichtigen van de kerk van binnen)en daar-
na ging het terug naar 't station De steeg. Na een hartelijk
afscheid ~n de grafel~ke familie besteeg het keizerpaar de
gez-eedat aande trein, die een kwartier te laat vertrok rich-
ting Zutphen.
Het keizerlijk bezoek aan Middachten was voorbij0

----,=--

KAARTEN BEI':REFFENDERBEDEN EN ROZENDAAL
IN HET RI.JKSARCHIEF IN GELDERLAND

door R. Wartena.

Naast de baschrDving der kaarten uit het Familie-archief
Brantsen.moge ik U hierbD tevens aanbieden een korte opsom-
ming van kaarten betreffende Rheden , die in het Rijksarchief
in Gelderland berusten.
Kadastrale kaarten van de gemeente Rheden~ 1817. (Kadastra-
le kaarten n. 43).
Kadastrale kaart van de gemeente Rcs ndaal ~ 1817. (kadas -
trale kaarten n. 44)0
Copie eener geteebmde kaart van het schoutambt Rhaden , c
1820. (Alg. K!12Xten verzameling n, 243).
Kaart van de weg van Elle'mm naar het Doesburgsche veer .met
aanduiding van de zich in dien weg bevindende gaten? door
Thomas Witteroos, 1570 (schets). (ArchiefRekenkamer~ kaart
n, 215) 0

Kaart van de Bouwinck in de Fraterfleerd tusschen de Ellekom-
sche en Dierensche Rank, door H. van Gelder, c. 659.Gekleurdo
(Alg. Kaartc.':werzamelingn , 584. Behoort bD het Archief Hof
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van Gelderland~ Civiele processen 1660 n. 18).
Kaart van Hees of Sandbergen, gelegen onder Soeren, c.1779.
G~kleurd. (Alg. Kaartenverzameling n. 619. Behoort b~ Ar-
chief Hof van Gelderland, Civiele Processen 1785 n. 14).
Kaart van enige goederen onder Laag-Soeren, c. 1779. Gekleurd.
(Alg. Kaartenverzameling n. 620. Behoort bijArchief Hof van
Gelderland, Civiele Processen 1785 n. 14).

"Charte van de groete der verpande landen tot Reden", te we-
ten het Sluiskampje, de Scherpewaard, de Koeweide5 den Os-
senkamp, het Z~demaatje en zeker voorland langs de Laak,
door Bernard Kempinck, 1610. Gekleurd. (Archief Rekenkamer,
kaart n, 209).
Twee schetskaarten van het Rhederbosch en Rhederoord,c.1656.
(Alg. Kaartenverzameling n. 579. Behoort b~ Archief Rheder-
en Worth-Rhederbosch, Inv. n. 18. Proces tussen de vorsters
van het bos en Johan Swaen).
Kaartje van een stuk van het Rhederbos achter het Haverlandt,
gekocht door steven Berents , door Is. V8...1'l Geelkercken, 1663,

---G~~leTIrd. (Alg. Kaarten-verzameling n.576. Behoort b~ Ar-
chief Rheder- en Worth-Rhederbosch, Inv. n. 10).
Kaart van de Vlassenberg en aangrenzend deel van het Rheder-
bos, door Dirck Heuf, 1656. Gekleurd. (Alg. Kaartenverzame-
ling n. 577). Behoort bijArchief Rheder- en Worth-Rhederbos,
Inv. n. 18. Proces als boven).
Kaart van de Vlassenberg en aangrenzend deel van het Rheder-·
bos, door H. van Gelder, 1657. Gekleurd. N.B. Geschonden
(Alg. Kaartenverzameling n. 577. Archief als boven).
Kaart van een gedeelte van het Landgoed Biljoen genaamd Beek-
hui zen, ontworpen door J. Willemse, druk D.K. Muller en Co ,,
Arnhem (1ge eeuw). (Alg. Kaartenverzameling n. 476).
Tevens moge ik hier de aandacht vestigen op de vele rivier-
kaarten, evenèens op het R~ksarchief te Arnhem, waarop niet
alleen kribben en zanden getekend staan, maar evenzeer de
waarden, b.v. de Z~dewaard en de Valewaard. Sommige dezer
kaarten strekken zich nog vr~ ver landinwaarts uit. Ik mo-
ge hier wel zeer in het bijzonder de aandacht vestigen op een
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kaart van Rheden en de Ijssel ter hoogte van het Rheder veer?
waarop in vogelvlucht het gehele dorp Rheden te zien is? het
Rhederbos en de Enk vanaf de boerder~ ft Nest b~ Worth-Rheden
tot aan het Middachterbos bijde EngeL
Deze kaart, die een charmant beeld geeft van Rheden met de
bedr~vigheid van vissen, zaaien, maaien en jagen, is zeker de
moeite waard om eens door reproductie in het bezit te komen
van alle leden van de Oudheidkundige Kring (Alg. Kaartenver-
zameling n. 352).

GODRON EN THOMASSEN
SCHRIJVEN VELPSE GESCHIEDENIS
door E.J. Jansen (vervolg)

"De aristocratisch-orangistische par-tij was voor eeni.geja-
ren opnieuw onbeperkt heerscheres. De Prins werd in Sep-
tember 1788 in a~le steden, die h~ bezocht, feestel~k ont-
vangen. Wraak op patriotische regenten. nam h~ niet; slechts
enkelen moesten op den eerstvolgenden keurdag hun zetels rui-
men. Maar verbeteringen, hervonningen stelde hijevenmin voor.
Wat gezegevierd had, was het logge behoud, dat, op eigenbe-
lang en handhaving van het bestaande bedacht, blind was voor
misstanden, doof voor de stem van den naderenden nieuwen tijdf,f
Ziehier het oordeel van :Dr.H.A. Weststrate in "Gelderland in
den Pat.r-iott errt ijdv ,

Ook in Velp kabbelde het beekje der historie weer rustig door.
In Pr-ankr-ijkhad echter in 1789 de grote Revolutie pl.aat s,die
ook in ons land haar uitwerking had. Pranse legers gingen
zich gereed maken om geheel Europa te doen delen in de "zege-
ningen" van de revolutie. Tot 1793 slaagden wijer in, ons
buiten de oorlog te houden, die tussen Frankr~k en Oosten-
rijk-Pruisen was uitgebroken. In het begin van dat jaar ver-
klaarde Frankrijk, dat inmiddels de Zuidel~ke Nederlanden ver-
overd en de Schelde geopend had, aan ons land de oorlog.
In 1794 wonnen de Fransen de slag bijFleurus, waarna de weg
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naar Nederland voor hen open lag. Onze bondgenoten: Oos-
tenrijk, Pruisen en Engeland, weken terug en Nederland
trachtte, tevergeefs, zijngrondgebied te verdedigen,
Thomassen vat thans de pen weer op om, nu met eigen woor-
den Godrons dagboek weer te geven~
"Vele Duitsche en andere bondgenooten hadden reeds pogin-
gen aangewend en hulptroepen gezonden om de Nederlandsche
Provinciên te beschermen. Op vele plaatsen kwam inkwartie-
ring, zo ook hier ter plaatse" Door de overbevolking ont-
stonden er vele ziekten onder de soldaten, zoodat de kerk
23 September 1794 werd ingericht als lazareth op order van
den Schout. De militaire dokter moest bijden schoolmeeste~
tevens custor, worden ingekwartierd. Deze weigerde hem te
ontvangen omdat de dominee en de schoolmeester waren vrij-
gesteld. Edoch, wanneer er geen plaats was bijde andere be-
woners, dan moesten zijvoor deze zorgen. Voorname Jacobjj-
nen ter dezer plaatse stond dit niet aan en zetten" _den
schout tegen den dominee en den schoolmeester op, hetwelk
evenwel niet baatte.
Er waren reeds 150 zieken, waaronder vele gekwetsten, die
-arlen in de kerk verpleging vonden; velen stierven er, die_
om de kerk begraven werden. Ook in de school waren bedden
opgeslagen, waardoor deze niet kon worden gebruikt en tot
nader orde buiten dienst werd gesteld,
Vele rijken verlieten Velp en vertrokken naar Arnhem, Dage-
lijkskwamen groote troepen volk aan met hunnen wagens, ka-
nonnen en sloegen bijmeerendeels hunnen kampen op bijde Ro--
sendaalsche bergen, Zijkwamen uit Hessen en Darmstadt, ook
Fr'ánachen ,
Tijdens de inkwartiering stierf in het Leogemerrt de Zwaan
Majoor HilI. Deze werd door 10 soldaten grafwaarts gedra-
gen, gevolgd door 6 officieren en bijhet knekelhuis begra-
ven. Nadat de groeve was gedigt, eischte de overste dat ie-
der der aanwezigen hun gebed moest aanvangen. Men sloot de
oogen, knielde neder en na het eind werd de terugtogt aan-
vaard. ( wordt vervolgd ),
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EEN VOETREIS DOOR FRA11CRIJK

(1813 en 1814)

door H. Kerkkamp. (vervolg)
Op de eerste dag ging hetj zoals gezegd, naar Mechelen.
"Veele van ons hebben ons op deezen weg verlaaten" • Ze ver-
dwenen zeker onopgemerkt en namen de benen. Van Brussel
kreag de kolonne niet veel te zien; ze marcheerde over de wal
en werd in een paardenstal buiten de stad ondergebracht."De
lange veeren" (stro ?) dienden als bed. In Ath begint het
franse taalgebied. Via Doornik, Lille, Lens bereikte men
Arras, waar de mannen eerst enige dagen b~ burgers in kwar-
tier kwamen en daarna in kazerneswerden gelegerd. Het ver-
blijfhier duurde zeven weken. Het eten was er goed. Men
had volop t~d de stad met haar hoge wallen en sterke batte-
rijente bezichtigen. De sterkte van de troep was tot op een
derde verminderd; op 6 januari waren de kwekelingen (?) en
brabanders vertrokken. Nadat op 22 januari de Hollandse hu-
zaren, die in de stad lagen5 waren ontvangen, b~am op 23 ja-
nuari voor de krijgsgevangenen het bevel verder te trekken.
Ook de Engelse prisonniers op de citadel werden hogerop ge-
transporteerd. Zo ging men 24 januari weer op mars.
De mar-ar-oute, die tot hiertoe op "Schiergbourg" (Cherbourg)
was geweest, werd gew~zigd~ de oorlogssituatie was ongetw~-
feld van' een en ander de reden. In de citadel van Doullens
lagen Spanjolen. Amiens, Poeix, Aumale is de streek van
bier en cider. De laatste dra~k uit de vruchten van de tal-
rijkeappelbomen; hijkostte 1t stuiver de fles. Een bijzonder
gerecht is "dissonjon" ~ wat uien met olie in de koekepan ge-
braden, wat water erbijen klaar is de soep.
B~ Rouen bereikte men de Seine, die men b~ LouViers overstak.
Te Evreux bleken bier en cider pr~zig, maar de w~n deed 6
st. de fles. Hier kwamen de eerste w~ngaarden. Het edele
vocht werd verderop allengs goedkoper, tot 1 st. de fles toe.
De dorst ernaar, welke b~ een zo bill~ke prijsstellig niet
ongelest bleef, zal geen verwondering wekken. Als Goethe het
over "Soldatentrost" heeft, zegt hijiets andars s "Schwarze
Mädchen, weiszes Brot l Morgen in ein ander·Städtchen -
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Schwarzes Brot und weisze MMdchen! It Trijntje was er
evenwel niet bij. Althans, we lezen er niet van.

Nabij Dreux raakten officieren en gemenen9 die afzonderlijk
marcheerden5 verdwaald? sommigen bereikten de stad niet voor
de volgende dag, anderen werden door de gendarmen opgepakt.

(wordt vervolgd)

hier

UI~ DE LEDENKRING

Ingeschreven werdent

~Qrgemeester Mr. J.P. Drost, de steeg.
Ir. IN. Engelenburg, RozendaaL
Mevr. C.M. Engelenburg-Deijs, RozendaaL
Mej. M. Rienks, Oosterbeek.
Jhr.Mr. C.J.À. den Tex, De steeg.
Mevr. À.C. den Tex-Baronesse Bentinck, De steeg.

Het aantal leden bedraagt thans 224.

KR/NGN/EUWS
VER S C HEN E Ng~------------------------------~Van steeg tot De steeg.,

hoe het dorp aan de Velûwezooni
werd en groeide

door R.H. Hofenk (t)

Na de historische beschrijving van de dorpen Ellecom, Dä.eren ,
Spankeren en Laag=Soe.ren is nu een deeltje - in soortgelijke
uitvoering - verschenen over het dorp De Steeg.
Wijlen de heer Hofenk liet een bijna voltooid manuscript ach-
ter, dat door. de heren Kerkkamp en van Oosten Slingeland
voor de pers werd klaargemaakt.'
Het boekje verscheen in blauw omslag, werd keurig gestencild
en is geïllustreerd door de heer J. straayer.
Uit de Lnhouds Rhederoord, Nliddachten, cle Bouwerszathe, de
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bossen en de jacht, .de IJssel, dorpsgemeenschap en dorpsin-
stellingen, een wandeling over De steeg omstreeks 1900.
De prijs is f 3.-franco.
Te verkrijgen bijde heren H. Kerkkamp , Kerkstraat 2, Velp;
Dr. J.F. van Oosten Slingeland~ Smidsallee 4, De steeg;
E,J. Jansen, Hogestraat 7, Dieren of door middel vän het bij
gevoegde intekenbiljet.

-=,=-

Omstreeks oktober verschijnt:
0000000000000000000000000000000000000000000000000
g DE OUDE go JAN, 0
o 0o Geschiedenis van de vroeg-middeleeuwse kerk 0o 0o 0g te VEL P (G) g
o 0g door H. Kerkkamp. 0
900000000000000000000000000000000000000000000000g

EXCURSIE NAAR BATENBURG EN HEm~EN.
Op ZATERDAG 19 SEPTEMBE~ a..s , wordt een middagtocht gemaakt
naar het Land van Maas en Waal, voor velen een onbekende
streek. Om HALF ~VEE wordt vertrokken van het G.T.W. stati-
on te DIEREN. Deelnêmers uit Ellecom, De steeg en Rheden
kunnen naar verkiezing instappen. Uiterlijk 2 UUR vertrek
uit VELP (tegenover hotel Naeff).
Via Arnhem-Nijmegen voert de tocht naar Batenburg. Er wordt
een bezoek gebracht aan de ruine van het Slot en aan de Ned.
Hervormde ker~. Na de theepauze (voor eigen rekening) wordt
gereden naar het kasteel Hernen en vandaar wordt de thuisreis
aanvaard.
Als gastheer bijde ruine van Batenburg en te Hernen treedt
op de heer D.J .G. Buurman, Directeur van de Stichting "Vrien-
den der Geldersche Kasteelen" 9 die in zijnlezing voor onze
Kring in februari j .1. reeds zo veel belangwekkends over Her-
nen heeft verteld. Hijzorgt ook nu voor een uitvoerige toe-
lichting. - Er is ditmaal geen gelegenheid, het kasteel-
raadhuis met oudheidkamer te Wychen te bezoeken. Slechts
wordt tfjdens het voorbijrijden'n blik op het gebouw geworpen.
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De kosten voor deze tocht bedragen f 4.- Daarb~ z~n inbe-
grepen de entreekosten en fooien. Opgave kan geschieden
door middel van b~gevoegd inschr~fbiljet uiterlûk 10 SEP'rEM-
BER a.s.
Introductie is mogel~k, indien er plaatsruimte is in de bus.

BATENBURG.

Dit dorpje aan de Maas? schuin tegenover Ravenstein gelegen,

is vroeger een stad geweest. Het heeft zelfsmuntrechtbe··

zet en. De munten, in Batenburggeslagen, stonden niet erg

goed bekend. Een der muntmeesters moest z~n snoodheden

boeten te Deventer, waar hij in 1434 in de koperen ketel, die

nog altijd aan de Waag hangt, werd "gezoden".

Volgens overlevering zou Batenburg de oudste plaats van

Gelderland, ja zelfs van Nederland zijn.

De naam zou "Burcht van Batoll betekenen. De .!::u-~neis het

overblijfsel van het grote kasteel, eens in het bezit van de

Bronckhorsten. Vier gebroedero uit dit geslacht lieten hun

leven in de 80-jarj.ge oorlog.

Later kwamhet slot in het bezit van de graven van Berrthe im,

die tot het eind van de tweede wereldoorlog de hear-Lijkhedd

BatenbUl~gbezaten.

Thans is de rufne het eigendom van de stichting "Vriend.en

der Geldersche Kasteelen" • Ten gevolge van de Franse be··

zetting ging n.l. in 1794 het slot in vlruQmenop.

vierd het verwaar-Loosd tot de huidige staat.

De legendarische doctor Faust moet eens op Batenburg ver-·

Nadien

toefd hebben; de put zou door Willebrord z~n gew~d.

De Ned. Herv. kerk van Batenburg heeft een zeer fraai inte-
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rieur. Na een brand is het gebouw omstreeks 1620 in kleine-
re omvang gerestaureerd en voorzien van tal van wapenborden~
een eikenhouten preekstoel van 1665, een zeer oud doopvont~
een orgel van 1770 en een gravenbank. Er zijnopmerkelijke
grafstenen te zien, o.m. van de muntgezel Govert Cornelis-
zoon en die van Gijsbert van Bronkhorst en Batenburg.
Door een onderzoek van de Engelse oudheidkundige,Dr. T.
Greenhill; kwam de laatste zerk onlangs in de belangstelling
te staan~ het zou de oudste riddergrafsteen van ons land zijn~
getuigend van zeldzame vroomheid.

Een bezienswaardigheid van Batenburg is nog de z.g. "blauwe
steen", een grote kei, die zich op het kruispunt Groote-
straat - Kruisstraat in de grond bevindt. Vroeger was deze
kei voorzien van een ijzeren pin met vierkante kop. De Ba~
tenburgers lieten de doodkist van personen~ die bijhun dood
schulden achterlieten, aan de kei bevestigens totdat beta-
ling had plaats gehad.

HER NE N.

Het kasteel is waarschijnlDK in de 14e eeuw gesticht en is
tot aan de restauratie vrijgaaf bewaard gebleven.
De grote toren - donjon of bergvrede - is in het begin der
vorige eeuw gesloopt en zal misschien t.z.t. weer opgebouwd
worden. De bouw werd voltooid in 1555, de gracht werd ge-
deeltelDK gedempt. Belangwekkend is de overdekte weergang
met schietgaten.
De schenking van kasteel Hernen door Mevr. A.M. Metelerkamp
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van BronkhQrst-den Tex was in 1940 de aanleiding tot het
oprichten van de stichting "Vrienden der Geldersche Kastee-
len".

De Directeur van de stichting, de heer Buurman, zal tUdens
de rondleiding vertellen over de historie van het kasteel.

----,----
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