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Thema: In Europa

Netterden
klein, maar met een groots verleden
Het is zondagmorgen. Vroeg in de
ochtend nog, maar het mooie weer
lokte mij naar buiten. Ik had net mijn
dagelijkse rondje door de bloemenweide gelopen met de hond en was op
weg naar de keuken om een kop koffie
te zetten, toen de hond aansloeg.
”Heej, mo-j es luusteren, kun i-j niet....”
Tjeetje mina, denk ik, wat ben jij vroeg!
”Ook goeiemorgen,” roep ik vrolijk en
loop de inrit op, waar mijn vroege gast,
half zittend op zijn fiets, met een grote
hark in zijn hand, al een heel verhaal
tegen mij houdt.
Zijn luide stem zal de kinderen al hebben wakker gemaakt, maar zij zullen
bij het horen van deze bekende klank
zich nog even omdraaien en denken:
oh hij !!
HIJ, een oud klasgenootje van mijn
moeder, en net als zij ruim 75 jaar geleden uit de Netterdense klei getrokken.
Dezelfde klei waar ik, maar ook mijn
voorouders het levenslicht zagen. Ik
woon nu zelfs in de smederij waar mijn

moeder als kind het smeedvuur moest
aanwakkeren met de grote, zware
blaasbalg en waar zij de varkens voerde
en naar het ‘huuske’ ging.
We hebben dezelfde dorpsschool doorlopen en mijn kinderen hebben hun
jassen aan het haakje gehangen, waar
haar jas, maar ook de jas van mijn
grootmoeder heeft gehangen. Dezelfde
weg bewandeld om een bezoek te
brengen aan de St. Walburgiskerk of
aan één van de naast gelegen kroegen.
Genoten van het eeuwenoude Sint
Walburgisgilde en naar haar jaarlijkse
feesten, zoals de dorps- en knollenkermis, gegaan.
Veel families wonen al generaties lang
in dit dorp. Een dorp dat bij het decreet
van Keizer Napoleon van 21 oktober
1811 tot zelfstandige gemeente werd
verheven. Dit schoutambt was naast
Netterden onder andere samengesteld
uit Borghees, Leegmeer en Speelberg.
Deze 3 laatste werden in 1818 overgedragen aan Pruisen.

Hoefsmid Netterden Bron: familie archief Christa van Dee

Open Monumenten
Naast de Open Monumentendag op
8 september kunnen jong én oud het hele
jaar door van monumenten genieten
tijdens de regionale Open Monumentendag Specials en de Open Monumenten
Klassendag. In veel plaatsen wordt een
Klassendag georganiseerd op de vrijdag
voorafgaand aan de Open Monumentendag. Op zo’n dag bezoeken leerlingen uit
de groepen 5 tot en met 8 van basisscholen een monument in de buurt, bij
voorkeur in hun eigen dorp of stad.

Kaart: nieuwe kaart van ’t kwartier Zutphen (www.hollandmaps.nl)
De geschiedenis van Netterden, met
480 inwoners, gaat veel verder. Al in
1130 wordt gesproken over Etteren.
Door de vloedgolf van 1127 veranderden de loop van de Oude Rijn en het
nut van de diverse verbindingswegen
en kanalen. De Rijn vond een nieuwe
route en de Hetter (het gebied der
Hattuariërs, tijdens het bewind van
Keizer Karel de Grote tot Hattuarigouw
verheven en later verbasterd tot De
Hetter) werd een moerasgebied.
Nieuwe gebieden ontstonden, waaronder Etteren.
Het kerspelkerkje in Netterden dateert
ook ergens uit deze tijd. Deze ’kleine
kathedraal’ heeft in 1876 een totale verbouwing ondergaan door de beroemde
architect Pierre Cuypers, bekend van
onder meer het Rijksmuseum en het
Centraal Station in Amsterdam. Een
aantal jaren geleden is deze kerk geheel
in originele Cuypers stijl gerenoveerd.
Net als de vele overige monumenten
in het dorp.

Klassendag

Gemeente Oude IJsselstreek stapte in
2009, samen met vier andere gemeenten, in het pilotproject Klassendag. Sinds
die tijd wordt deze dag ieder jaar in onze
gemeente georganiseerd. Hoewel het
kort na de start van het nieuwe schooljaar wordt georganiseerd, nemen ieder
jaar veel basisscholen deel. De monument-eigenaren zijn enthousiast en hebben inmiddels bijna allemaal een eigen
programma te bieden. Dit gebeurt altijd in
overleg met vrijwilligers van het gemeen-

telijke monumentenplatform die er voor
zorgen dat scholen een monument in hun
eigen dorp of stad kunnen bezoeken.
Klassendag en Open Monumentendag
zouden onderdeel kunnen uitmaken van
het lesprogramma omdat ze altijd te
maken hebben met lokale geschiedenis
en kinderen informatie verstrekken over
en het ontstaan van de omgeving waarin
zij wonen.

Netterden, een dorp met haar eigen
karakter, waar de inwoners ’bijzonder’
zijn en waar de mensen elkaar hun
verhalen vertellen, al is het soms wel
erg vroeg!!

Ook het idee ’Adopteer een monument’
blijft actueel en is structureel gezien een
goede oplossing om jeugd te betrekken
bij monumenten in hun dorp (voorbeeld
Antoniuskapel Sinderen).
Misschien iets voor de nabije toekomst?
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Wat bindt ons In

Voor Open Monumentendag 2018 is
als thema gekozen: In Europa. Met dit
thema sluit de Open Monumentendag
in Nederland aan bij het Europese Jaar
van het Cultureel Erfgoed. Het accent
zal dit jaar liggen op wat ons in dit deel
van de wereld bindt, met aandacht
voor internationale stromingen, vergelijkbare én onderscheidende (bouw)
technieken, wederzijdse inspiratie in
toegepaste kunsten en uitwisseling van
kennis en wetenschap. Uiteraard zal
ook veel aandacht uitgaan naar de historische context waarin monumenten
zijn gebouwd en gebruikt.

Samen met zo’n vijftig andere landen
maakt Nederland deel uit van
Europa, samen zijn wij Europa. Of we
willen of niet. Een klein continent, maar
tegelijk een lappendeken van volkeren,
landen, talen en religies, kortom: een
multiculturele megamix. Eeuwenlang
hebben de volkeren van Europa elkaar
op leven en dood bestreden. Elkaar
verdreven of onderworpen. Maar net zo
lang hebben ze elkaar opgezocht om
verbonden te sluiten, om handel te
drijven, om kennis uit te wisselen. Juist
omdat elk volk, elk land en elke cultuur
iets te bieden had wat de ander niet
had.
Oude IJsselstreek ligt aan de grens met
Duitsland en dit jaar zal er over en
weer gewandeld en gefietst worden
langs monumenten en activiteiten. De
kern Netterden staat dit jaar volop in
de belangstelling. De fietstocht (circa
40 km) voert langs het natuurgebied
De Hetter en gaat vervolgens richting
Anholt, waar ook monumenten te
bezoeken zijn. Via landelijke wegen gaat
de tocht weer richting Netterden waar u
duidelijk de sporen van de ruilverkaveling uit eind jaren ’60 kunt zien.
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Europa

Walburgisschool
Th. Wessels. Wist u dat Netterden één
van de vijf kernen was waar destijds de
Boerenleenbank is gestart?
Het centraal informatiepunt op deze
dag is bij de Walburgisschool waar u
routes en informatie kunt afhalen. De
Heimatverein Anholt en Emmericher
Voormalige villa
van Th. Wessels

De routebeschrijving kunt u afhalen in
de school, waar tevens werknemers van
de
NABU
NRW
(Naturschutz
NordRheinWestfalen) aanwezig zijn om
u te vertellen waar u onderweg op moet
letten. Het natuurgebied De Hetter is
een zeer bijzonder gebied, uniek in haar
soort!
De monumenten in Netterden zijn via
een wandelroute te bezoeken onder
leiding van een gids van de OVGG. U
komt o.a. langs de voormalige villa van

Geschichtsverein nemen deel op Open
Monumentendag in Netterden. Ook
Heemkundekring Bergh, IVN, Anholter
Schweiz, NABU NRW (Naturschutz
NordRheinWestfalen) en OVGG hebben in de Walburgisschool lokalen met
hun materialen ingericht. Ook wordt
opnieuw de expositie Buren stellen zich
voor/ Nachbarn stellen sich vor, uitgestald.
Daarnaast wordt er
aandacht
besteed
aan de internationale
vereniging Ring van
Europese IJzersteden
middels een kleine
expositie. De smid is
buiten op het schoolplein aan het werk.

Anno 2018 is er in Europa nog steeds
heel veel wat culturen, landen en volkeren van elkaar onderscheidt en scheidt.
Maar sinds de Tweede Wereldoorlog is
in de meeste Europese landen het besef
gegroeid dat er meer is wat hen bindt.
Met de Europese Unie, vrede, welvaart
en onderlinge solidariteit is er een
gemeenschappelijke basis die in de loop
van de tijd mede gestalte heeft gekregen in de vorm van ons gemeenschappelijke Europese erfgoed. Of het nu om
bodemvondsten gaat, om roerende en
onroerende monumenten, om cultuurlandschappen, om handelsroutes,
migratie, internationale verdragen,
transport, of om immaterieel erfgoed:
overal zit wel een Europese dimensie
aan.

Er is ook aan de
kinderen gedacht. Zij
kunnen bij de school
terecht voor knutselen andere activiteiten
die prima in het thema
passen.

Op zaterdag 8 september in
Oude IJsselstreek vertelt Open
Monumentendag het verhaal van
mensen, monumenten en activiteiten In
Europa.

Ring van Europese IJzersteden
in Oude IJsselstreek
Begin deze eeuw hebben verschillende steden
in Europa hun cultuurhistorische verbondenheid
met ijzer en smeden bevestigd door de oprichting
van de Ring van Europese IJzersteden. De steden
binnen de Ring streven naar een langdurige zorg
en instandhouding van de regionale ijzer- en
smeedcultuur door middel van samenwerking
en vriendschap. Op dit moment bestaat de vereniging uit 18 leden in 11 verschillende Europese
landen. Gemeente Oude IJsselstreek is in juni
2005 lid geworden van de Ring van Europese
IJzersteden.
Hoe wil de Ring haar doelen bereiken?
Ondersteuning van de regionale verscheidenheid
in smeden, kunstsmeden en ijzerbewerking binnen
Europa op alle niveaus.
Uitwisseling van ideeën, openstaan voor nieuwe
ideeën en communicatie, trots op bestaande tradities.
Ondersteuning van jonge gezellen en kunstenaars;
iedere stad binnen de Ring zou hen werk en onderdak
moeten kunnen bieden.

Ontwikkeling van een internationaal netwerk dat de
steden van de Ring gezamenlijk en met één duidelijk
imago presenteert.
Waarom is Oude IJsselstreek lid van de Ring van
Europese IJzersteden?
Het lidmaatschap stelt de gemeente in staat om internationale ervaringen te delen en deel te nemen in
projecten die voor onze gemeente van belang zijn. Het
ijzer verbindt en de belangen die hiermee verbonden
zijn, worden vanuit een sociaaleconomische,
educatieve, culturele en toeristische invalshoek opgepakt. Een gezamenlijke aanpak en samenwerking is
ook belangrijk voor de projectsubsidies die bij de EU
worden ingediend.
Ieder jaar wordt in één van de steden van de Ring
een jaarvergadering gehouden waarbij de toekomstplannen worden besproken. Uitwisseling van kennis
en ervaring is hierbij essentieel. Gemeente Oude
IJsselstreek was in september 2010 gastheer van deze
internationale jaarvergadering. Ook in 2021 wordt
deze vergadering in Oude IJsselstreek georganiseerd.

In 2017 is in onze gemeente de werkgroep Lokale
Inbedding Ring van Europese IJzersteden, gestart met
een uitvoeringsplan waarbij de Ring en haar activiteiten meer bij de inwoners onder de aandacht worden
gebracht. Zo is in mei het project IJzerwijs met groepen
7-8 van de basisscholen georganiseerd. Leerlingen
worden bekend gemaakt met ijzer smeden en vormen
en zullen zien dat smeden niet altijd is iets waarbij je
vuile handen krijgt.
De werkgroep kent de volgende leden: gemeente,
smid Paul Klaasen, ICER, Technasium Almende Isala
College en KC Breekijzer. Bekeken wordt hoe en of het
bedrijfsleven hierbij kan aansluiten.
Meer informatie over de Ring van Europese IJzersteden
kunt u lezen op website www.iron-cities.eu
en Facebookpagina Ring van Europese IJzersteden OIJ.

DE ULFTSE KRANT

Vrienden
in Europa

Een grens kan een scheidingslijn zijn, een
afbakening, een uiterste mogelijkheid of zelfs
een einde. Een grens kan je tegenhouden maar
je kunt hem ook overschrijden of eenvoudigweg
negeren. Over een grens kun je het oneens zijn.
Soms levert dat een geschil op of een botsing
met conflicten en vervelende incidenten. Soms
trekken wij zelf een grens - tot zover en niet
verder - of deze wordt ons opgedrongen. Er zijn
tv-programmamakers die er van smullen om dit
te laten zien.
Het kan natuurlijk ook anders.
Een grens kan ook een baken zijn voor mensen die
wederzijds hiervan in goede harmonie en met de beste
bedoelingen leven en wonen. Over zo’n vorm van
samenwerking wil ik u graag wat vertellen.
Dinxperlo (Nederland) en Süderwick (Duitsland): twee
plaatsen die voor altijd aan elkaar zijn verbonden. De
grens bestaat grotendeels uit een aangegeven lijn
langs de weg. Niet meer en niet minder. En toch is dit
een formele grens. Ooit tijdens een bezoek van toen
nog Koningin Beatrix aan Dinxperlo mocht zij één stap
op deze lijn zetten. Bij het volledig overschrijden hiervan zou dit een officieel staatsbezoek betekenen. De
voetstap is ook nu nog te bewonderen.
Ook de inwoners van Dinxperlo en Süderwick hadden
in het verleden met deze formele invulling om te gaan.
Er was ooit een grenskantoor met een slagboom en
douaniers die deze streng bewaakten en de mensen
controleerden. Bij aanvang van WO II werd er zelfs

Theater mini-art werkt sinds 1995 in het
Nederlands-Duitse grensgebied in de regio
Niederrhein, een vooral landelijke regio. Mini-art
heeft daar in de loop der jaren een professioneel
jeugdtheater opgebouwd. Er is een kwalitatief
theateraanbod en een aanbod van theater pedagogische projecten voor de regio en gelijktijdig
een belangrijke bijdrage voor culturele grensoverschrijding tussen Duitsland en Nederland ontstaan.
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een heus ijzeren hekwerk geplaatst om de grens
te markeren. Na de oorlog werd deze gelukkig
weer snel verwijderd.
Een grens bood ook een mogelijkheid tot - zij
het soms ook illegale - handel. In Dinxperlo is
een smokkelmuseum waar alle ideeën voor
smokkel die men ooit heeft bedacht zijn te
bewonderen.
In het verleden is een hechte band ontstaan
tussen vrijwilligers van de Heimatverein
Süderwick en Stichting Bewaar ’t Olde uit
Dinxperlo. In de afgelopen jaren hebben zij
gezamenlijk vele activiteiten ontplooid om aan
te geven dat een grens een grens is, maar
niet tussen mensen die daar overheen willen
stappen.
Om dit zelf te beleven is er een fietsroute
’Grensbelevenissen Dinxperwick’ die u leidt
langs alle zaken die zij samen in het verleden
hebben gerealiseerd. En ja, u leest het goed:
er is een naambord met Dinxperwick. De folder
voor de fietsroute is verkrijgbaar bij de twee
partners: in het Smokkelmuseum en bij de VVV
in Dinxperlo.
Inmiddels is de samenwerking breder geworden. Onder de naam ’Buren stellen zich voor/
Nachbarn stellen sich vor’ is er vorig jaar
een reizende tentoonstelling geweest waarin de kernen Dinxperlo/Süderwick, Anholt,
Megchelen, Gendringen, Netterden, Speelberg/
Klein Netterden, Hüthum, Emmerich, Praest en
Millingen zich gezamenlijk presenteerden. Er
is ook een fietsroute uitgezet die deze kernen,
wederzijds van de grens, volgt en verbindt.
De moeite waard om deze route geheel of
gedeeltelijk te fietsen en kennis te nemen van
de bijzonderheden van iedere kern.
Op Open Monumentendag is deze tentoonstelling te bewonderen in de school in Netterden.

Theater

mini-art

Theater mini-art heeft zich in haar kunstzinnige werkzaamheden (theaterstukken)
voor kinderen, jongeren en volwassenen en in haar theatervormende werkzaamheden (theaterprojecten) op een centraal thema geconcentreerd: de dialoog tot
stand brengen, grenzen van ‘het vreemde’ overwinnen, en ruimte creëren voor
ontmoeting. Ontmoeting in de ruimere zin, van de universelere taal van het theater.
Mini-art wordt geleid door Crischa Ohler en Sjef van der Linden. Volgens hen is
theater op zich grensoverschrijdend. Het is een ervaring, die de hele mens aanspreekt, zinnen, gevoelens, emoties, intellect. Het is een verbinding van binnen en
buiten. Theater leeft van de dialoog, van de dialoog tussen toneel en toeschouwer
ruimte, tussen de makers en hun publiek, het kan verstarde verhoudingen beroeren
en een dialoog op gang brengen.
Als ’grensgangers’ proberen zij op alle niveaus het breekbare en de pijnlijkheden
van het verleden, het onzegbare en verzwegene, de wonden en de wonderen, de
zachte en poëtische tonen
te laten horen, ruimte te
geven en vooral ook voor
de waardering daarvan te
pleiten.
Theater kan zich in dit kader
in de psychologie tussen
twee landen verdiepen en
kan bij het vaak onbewuste
en
dieper
menselijke
niveaus zoeken naar het
waarom, de achtergronden
en motieven van de vooroordelen en daardoor vaak
concrete verhalen ontdekken. Vaak waren hier
thema’s zoals oude pijnlijkheden, wonden, wantrouwen, projecties naar de
ander en op zichzelf, schuldgevoelens en vragen naar
de eigen identiteit van grote
betekenis.
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Das Theater mini-art arbeitet seit 1995 grenzüberschreitend in Deutschland und in den
Niederlanden, seit 1997 mit Standort und eigener
Spielstätte in Bedburg-Hau (auf dem Gelände
einer psychiatrischen Klinik), einer kleinen
Gemeinde 15 km von der deutsch-niederländischen Grenze entfernt. Seit dieser Zeit ist ein
qualitatives Angebot von oftmals preisgekrönten
Theaterstücken und theaterpädagogischen
Projekten entstanden.

Mini-art ist das einzige deutsch-niederländische und kontinuierlich grenzüberschreitend arbeitende professionelle Kinder-, Jugend- und Erwachsenentheater in
der BRD und wird geleitet von Crischa Ohler und Sjef van der Linden. Seit Jahren
haben sie ein zentrales Thema: Grenzen überwinden, Dialoge in Gang bringen, ein
Forum schaffen für Begegnungen: Begegnungen in der universellen Sprache des
Theaters.
In ihrem Verständnis ist Theater an sich grenzüberschreitend. Es ist ein Erlebnis, das
den ganzen Menschen anspricht, Sinne, Gefühle, Emotionen, Intellekt. Es ist eine
Verbindung von Innen und Außen. Es lebt vom Dialog, vom Dialog zwischen Bühne
und Zuschauerraum, zwischen Theatermachern und Publikum, es kann verhärtete
Verhältnisse in Bewegung und den Dialog zwischen Menschen in Gang bringen.
Als „Grenzgänger“ auf den verschiedenen Ebenen versuchen sie als Theatermacher
dem Verletzlichen und den Verletzungen, dem Unsagbaren, den Wunden und den
Wundern, den leisen und
poetischen Tönen Gehör,
Raum und Wertschätzung
zu verschaffen.
Theater kann sich in diesem
Zusammenhang in die
Psychologie zwischen zwei
Nationen vertiefen und
kann auf den oft unbewussten und zutiefst menschlichen Ebenen nach Ursachen
der Vorurteile forschen und
ihnen konkrete Geschichten
und Gesichter geben.
So sind hier Phänomene
wie alte Verletzungen,
Misstrauen, Projektionen,
Schuldgefühle und Fragen
der Identität von großer
Bedeutung.
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Monumentenprijs 2018 voor

Sint Jorisschool Terborg
Het Monumentenplatform van
de samenwerkende oudheidkundige verenigingen in de gemeente Oude IJsselstreek heeft de
Monumentenprijs 2018 toegekend
aan Wooncorporatie Wonion voor
de restauratie en renovatie van de
Sint Jorisschool aan de Walstraat in
Terborg. Het Platform van ADW, Old
Sillevold en OVGG kende de onderscheiding toe vanwege de bijzonder knappe wijze waarop nieuwe
functies in het gebouw zijn ondergebracht met behoud van de karakteristieke bouw en met harmonisch
aansluitende toevoegingen.
Het gebouw dateert van 1909 en is
daarmee een van de oudste authentieke
schoolgebouwen in de gemeente Oude
IJsselstreek. Het is gebouwd in de karakteristieke strakke en functionele stijl van
schoolgebouwen in die periode door de
landelijk bekende Arnhemse architect
W.G. Welsing. Hij werkte opmerkelijk
snel, want op 17 augustus 1909 kon het
nieuwe schooljaar er al beginnen.
Vele duizenden Terborgse kinderen
hebben er lezen en schrijven geleerd
en zijn er voorbereid op het volwassen
leven. In al die jaren is het uiterlijk van
de school niet wezenlijk veranderd.
Het gebouw kwam leeg te staan door
een scholenfusie waarbij een heel nieuw schoolgebouw nodig was. De oude school
werd aangekocht door Wonion die er in overleg met de gemeente Oude IJsselstreek
appartementen wilde vestigen, o.a. voor statushouders, d.w.z. asielzoekers met een
verblijfsvergunning. Het had nogal wat voeten in de aarde, maar met behoud van
zoveel mogelijk elementen van het karakteristieke interieur konden er tien appartementen gerealiseerd worden.
Het aanbrengen van balkons was een toevoeging aan het uiterlijk die erg ver ging
voor een gebouw met een monumentale status, maar het was een vondst om daar
in mooie schrijfletters woorden van het beroemde leesplankje op aan te brengen.
Daarmee werd de historische functie van het gebouw op fraaie wijze benadrukt.

Alles bij elkaar ruim voldoende reden voor het Monumentenplatform unaniem te
kiezen voor de Sint Jorisschool als winnaar van de Monumentenprijs 2018 in de
gemeente Oude IJsselstreek.
Op Open Monumentendag, zaterdag 8 september a.s., zal de oorkonde met historische beschrijving worden uitgereikt aan de directie van Wooncorporatie Wonion.
De korte plechtigheid begint om 16.30 u en vormt tevens de afsluiting van Open
Monumentendag in de gemeente.
Tijdens deze dag, vanaf 10.00 uur, zal het gebouw (beperkt) toegankelijk zijn voor
geïnteresseerd publiek.

’Aover
de
geut’

Het was altijd een soort kat- en muisspel tussen de ’Kommiezen’ en de boeren in onze streek. Zo werden er onder
de ogen van de douanebeambte spullen als koffie, boter, tabak en chocola
de grens overgebracht. Met extra zakken in de jassen werden de goederen
vervoerd. Ook werden er veel kleren
meegenomen, ze werden over elkaar
heen aangetrokken. De prijskaartjes en
de zakken lagen in deze streek overal in
de sloot.
Met levende have ging dat wat moeilijker, boeren aan de grens waren vaak
een tussenpost. De dieren werden overdag naar de boerderij gebracht, om vervolgens ‘s nachts de grens over gejaagd
te worden. De buurman over de grens
ving ze daarna op.

Vroeger zei men vaak als er iemand Duits sprak:
”Zo, i`j praot al een aardig endjen aover de geut”
Toch was het jaren terug heel makkelijk om je
verstaanbaar te maken bij onze Oosterburen.
Onder het motto, ’A’j plat kunt praoten mo’j ‘t niet
laoten’, kwam je al een heel eind. Het dialect van deze
streek zit namelijk tussen het Nederlands en het Duits
in. Vroeger had men ook veel contact met mensen net
over de grens. Een wethouder van Oude IJsselstreek
heeft al eens geopperd dat het dialect weer meer
aandacht moet krijgen op de basisscholen in onze
gemeente.

Toen er nog invoerrechten op de goederen betaald
moesten worden, waren de mensen zo dicht aan de
grens veel met allerlei goederen aan het handelen.
Smokkelen was natuurlijk verboden, toch tilde men
niet zo zwaar aan dit vergrijp.

In Elten werd in 1963 de grens een stuk
verlegd, zodat een deel van Nederland
naar Duits grondgebied
overging. Er
werden vrachtwagens vol boter, koffie,
sigaretten en andere waar in de straten
gezet. De grens verschoof ‘s nachts om
12 uur en de goederen kwamen automatisch van Nederland in Duitsland terecht. Die nacht
werd ook wel de ‘Butternacht’ genoemd.
Nu is er al jaren vrij verkeer van goederen met de
landen om ons heen. Toch zou het mooi zijn als de
streektaal weer opgepakt werd, al was het alleen maar
om haar grote cultuurhistorische waarde.
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Europese adel in Oude IJsselstreek
In de voorbije eeuwen was er aan
adellijke families geen gebrek in
onze contreien. Dat er veel families
uit het naburige Duitsland afkomstig waren, is haast vanzelfsprekend
gezien de geschiedenis die Oude
IJsselstreek gemeen heeft met
onze buren net over de grens. Lang
geleden lagen die grenzen op een
andere plek en hoorden gebieden
in Duitsland en in de Achterhoek en
Liemers bij elkaar.
Na Karel de Grote (800 na Chr.) was
Europa een lappendeken van min of
meer zelfstandige gebieden, bestuurd
door adellijke lieden als graven en hertogen en soms door een bisschop. Zij
gaven delen van hun rijkjes ‘in leen’
aan leenmannen in ruil voor bepaalde
verplichtingen. Dit leenstelsel legde de
kiem voor een standenmaatschappij,
waarin ridders (adel), geestelijkheid en
‘burgers, boeren en buitenlui’ verschillende rechten en plichten hadden.
De gemeente Oude IJsselstreek bestond
voor de fusie in 2005 uit de gemeenten
Gendringen en Wisch met o.a. als grensrivieren de Oude IJssel en de Ziegenbeek
- de Tweeherige beek - in Sinderen. Dat
was tien eeuwen geleden ongeveer de
grens tussen de gebieden van de graven
Van Lohn en de graven van Gelre. Het
gebied waar de heren van Lohn zeggenschap over hadden - eerst als zelfstandig heer, later als leenman van de bisschop van Münster - omvatte een groot
deel van westelijk Münsterland en de
Achterhoek. Daaronder viel ook het
gebied dat later toebedeeld werd aan
de heren van Wisch. Het Gendringse
deel van onze gemeente was een heerlijkheid onder het Land van den Bergh.
Het kerspel was als bezit van de aartsbisschop van Keulen uitgeleend aan de

daarboven drie verdiepingen. Van Huize
De Wildt resteert alleen het toegangshek.
In het andere deel van de gemeente
staat Huis Wisch. Een vroegere versie is
als burchtheuvel terug te vinden op De
Heuven in Etten. De heren van Wisch
stonden in de 14e eeuw bekend als roofridders. Huis Wisch had in de loop der
eeuwen verschillende eigenaren waaronder rond 1750 Albrecht Friedrich, de
Markgraaf van Brandenburg en Prins
van Pruisen. Vanaf 1772 was het eigendom van de familie Van Nagell, ook een
deels Duitse familie en na 1851 van de
Nederlandse familie Van Schuylenburch.

Voorgevel en toren van kasteel Zwanenburg Megchelen kort voor de afbraak, de
rechtervleugel is reeds afgebroken (aug 1901). Bron: Wikipedia
heren van Bergh die in het kasteel in
‘s-Heerenberg resideerden.
Naast het kasteel van de heren van
Wisch had Oude IJsselstreek in de loop
der eeuwen nog veel meer kastelen en
havezathes, bewoond door bijbehorende adellijke families. De voormalige
gemeente Gendringen had er zelfs vijf.
Zoals het verdwenen Slot Ulft waar
graaf Willem V van den Bergh met zijn
vrouw Maria van Nassau woonde. Maria
was de zus van Willem van Oranje en
dus ook van Duitsen bloed. Bij
Megchelen stond De Zwanenburg waar
de familie Raesfelt een tijdje resideerde
en Huize Landfort - van de Duitse familie Luyken uit Wesel - dat er nog in volle
glorie staat met de door Zocher ontwor-

Kwaksmölle

Tijdens Monumentendag is de Kwaksmölle geopend voor
belangstellenden. De voormalige windkorenmolen is een
Rijksmonument en nu in gebruik als Dorpshuis, beheerd door
de stichting Kwaksmölle.
Op beide dagen is er in de Kwaksmölle een foto-expositie over oud
Varsseveld te zien, die is samengesteld door Gerard Bruil. Ook kunnen
bezoekers de molen bezichtigen en kennis nemen van de activiteiten
van de stichting Kwaksmölle. De molen is geopend op 8 september
2018 van 10.00 tot 17.00 uur en op 9 september 2018 van 13.00 tot
17.00 uur.
De oorspronkelijke molen was een houten stenderkast, gebouwd in
1825. De molen droeg de naam De Haan. In 1835 werd er een rosmolen bijgebouwd.
In 1851 werd Gerrit Kwak molenaar en enkele jaren later ook
eigenaar van de molen. In 1859 sloeg het noodlot toe en brandde
zijn stenderkast tot de grond toe af. Nog in datzelfde jaar werd er
een stenen beltmolen gebouwd die in de volksmond al snel de naam
Kwaksmölle kreeg. De molen werd drie generaties lang bemalen door
de familie Kwak. Tijdens de bevrijding in de Tweede Wereldoorlog in
maart 1945 werden de wieken van de molen door beschietingen zwaar
beschadigd. Enkele jaren later werden de wieken verwijderd en werd
er alleen nog op de motor gemalen. Ook deed de molenromp tijdens
de oorlog dienst als schuilplaats voor de buren van de molen.
In de jaren ‘50 werd tijdens de Koude Oorlog de molen gebruikt als
uitkijkpost door het Korps Luchtwachtdienst om Russische vliegtuigen
waar te kunnen nemen.
Midden jaren ‘60 werd de molen gesloten en werden de gebouwen
nog enige tijd gebruikt als opslagruimte. Begin jaren ‘70 werd de molen
aangekocht door de gemeente en ingericht als Cultureel Centrum.
Sinds 2017 wordt de Kwaksmölle geëxploiteerd door een stichting,
die de ruimtes verhuurd aan diverse groepen, die hun onderkomen
hebben in de Kwaksmölle.

pen monumentale tuin. Van het oude
kasteel De Wesenthorst is de gerestaureerde vleugel overgebleven, die
bestaat uit een kelderverdieping en

Vlakbij Huis Wisch stond tot 1945 het
Silvoldse kasteel De Schuilenburg. Op
Sinderen stond tot 1875 het gelijknamige Huis Sinderen, waarvan een aantal
eigenaren afkomstig was uit Duitsland,
zoals de families Ellers, Von Knobelsdorff
en Ruebel. Van Huis Sinderen resteren
alleen wat fundamenten en stenen die
als bouwmateriaal gebruikt zijn voor
vijf boerderijen in de omgeving. Verder
staat de Antoniuskapel er nog met de
bijbehorende begraafplaats van de
familie Ruebel, de laatste bewoners van
Huis Sinderen.

Huize Landfort. Bron: Stichting Erfgoed Landfort

Kinderactiviteiten
Open Monumentendag
is er ook voor de kinderen! Te beginnen met de
Klassendag op vrijdag 7
september. Als je school
zich heeft opgegeven,
kunnen leerlingen van
groep 7-8 naar een monument in hun woonplaats.
Met de monumentenwijzer
die je van school hebt gekregen, wordt het nog leuker.
Een gids is aanwezig om je
van alles te vertellen. Je mag
rondkijken en alles vragen
wat je wilt weten.

Op zaterdag 8 september
gaan we ook iets bijzonders doen, iets creatiefs
dat past bij het thema.
Het resultaat mag je mee
naar huis nemen…

Bij de Walburgisschool
in Netterden is nog veel
meer te doen. Je kunt
komen kijken of zelf
meedoen. Er is een smid,
er is toneel, er zijn films,
er worden verhalen verteld, een koor zingt, er
zijn opgezette dieren en
je kunt meewandelen of
fietsen. Dus kom naar
Netterden!
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Werkzaamheden aan
de monumentale

Gruftkapelle
in Anholt
Het dak met toren

Het torentje boven op het dak van de Gruftkapelle wordt in zijn geheel naar
beneden getakeld en op de grond gerenoveerd. Het dak krijgt nieuwe leistenen
en de kleine klokkentoren boven de ingang heeft gevaarlijke scheuren en moet
worden gerestaureerd.

Vlnr. Fritz Ernst, Marianne Meijer en Rentmeester Bernd Lewing

De Gruftkapelle in de Regniet bij Anholt en de directe omgeving worden
grootschalig aangepakt. Het gebouw uit 1672 vertoont verschillende
scheuren, ook is het dak en het torentje aan een grote onderhoudsbeurt
toe. De omgeving rond de kapel wordt meteen opnieuw ingericht en krijgt
een meer open karakter. Op een mooie dag in juli krijgen we uitleg van
Rentmeister Bernd Lewing van de Fürstlichen Verwaltung. Hij wil het bijna
350 jaar oude gebouw bewaren voor de toekomst.
Omgeving

Het hele terrein in de directe omgeving van de kapel, de begraafplaats, maar ook
het stuk buiten de muur heeft een grote verandering ondergaan. In het voorjaar
is begonnen met het optimaliseren van de waterafvoer van het hele terrein, daarvoor is drainage in de grond aangelegd en is een kleine gracht om de muur van de
begraafplaats uitgediept. Ook zijn veel bomen gekapt en struiken gesnoeid, zodat
het gebouw meer zon en wind krijgt voor een betere klimaatbeheersing. Voordeel
is ook dat het prachtige kapelletje nu al van ver te zien is.

In Europa:
In het kader van Open
Monumentendag 2018 mag
de Sint Walburgiskerk uit
Netterden niet ontbreken.
Deze kerk is een rijksmonument en heeft een rijke
(Europese) geschiedenis.
De geschiedenis van Netterden,
met 480 inwoners, gaat ver terug. Al in 1130 wordt gesproken
over Etteren. Door de vloedgolf
van 1127 veranderden de loop
van de Oude Rijn en het nut van
de diverse verbindingswegen
en kanalen. De Rijn vond een
nieuwe route en de Hetter (het
gebied der Hattuariërs, tijdens
het bewind van Keizer Karel de
Grote tot Hattuarigouw verheven en later verbasterd tot
De Hetter) werd een moerasgebied. Nieuwe gebieden ontstonden, waaronder Etteren.
Het kerspelkerkje in Netterden
dateert ook ergens uit deze tijd.
Het achterland van het huidige
Duitse Emmerich werd voorzien van voedsel door o.a. de
inwoners van Netterden. Het
stadsbestuur van Emmerich zag
het belang van een goede relatie met de inwoners van Netterden dan ook in. Een goede verkeersweg was van groot belang
en de weg (vermoedelijk een
verbindingsweg tussen Romeinse versterkingen) was een
gebrekkige verkeersweg. Het
stadsbestuur gaf de inwoners
van Netterden de materialen,
waarmee ze zelf de weg konden
repareren. Tot aan WO II is er
een reguliere marktgang vanuit
Netterden naar Emmerich
geweest.
Ook het Domkapittel van de St.

Stucwerk

Het stucwerk op de muren vertoont op sommige plekken scheuren en hier en
daar is er zelfs sprake van een verzakking van de muur. Het gebouw wordt nieuw
geschilderd en op dit moment is de Rentmeester met deskundigen in gesprek
over de kleur. Laag na laag wordt gekeken welke kleuren er in de loop der jaren
opgezeten hebben. Wel heel belangrijk en bepalend voor de uitstraling.

De glas in loodramen

De voorzetramen zijn verwijderd en enkele van de glas in loodramen worden
eruit gehaald. Hier en daar zijn gaten te zien, de ramen worden in de werkplaats
gerestaureerd. Er wordt nog gekeken of en hoe de ramen beschermd kunnen
worden.

Open Monumenten Dag

De hele renovatie is nog een enorme klus. Toch kunt u op Open Monumentendag
een kijkje nemen bij het gebouw. Een feestelijke afsluiting van de werkzaamheden
en een heropening van de kapel zijn dan nog niet aan de orde.

Walburgiskerk Netterden

Aldegundiskerk te Emmerich
wilde niet achterblijven. Het
Kapittel wilde een kerkgelegenheid in Netterden bouwen. De
bisschop had in principe geen
bezwaar, maar was van mening
dat er te weinig inwoners in
Netterden woonden om een
pastoor te kunnen onderhouden. Deze bedenkingen
werden weggenomen doordat
het Kapittel iedere zondagmorgen een priester ter beschikking zou stellen, die door de
Netterdenaren werd opgehaald
en weggebracht.
Het Kapittel leverde de
materialen (tufsteen uit het
Zuid-Duitse Rijngebied) en een
tekening van een kerkgebouw
met kleine toren. Ook leverde
het Kapittel een bouwkundig
opzichter en de inwoners verrichtten hand- en spandiensten bij de bouw. Vanwege de
dagelijks agrarische plichten
van de inwoners duurde de
bouw van deze oorspronkelijk éénbeukige romaanse kerk
verschillende jaren.

In de 14e eeuw, toen Netterden
als dorp groot genoeg was voor
een eigen pastoor, werd de kerk
uitgebreid en wel in gotische
bouwstijl.
In 1581 werd de St. Walburgiskerk met bijbehorende bezittingen onteigend en aan de protestanten in bruikleen gegeven.
In 1672 begon de ’Hollandse
oorlog’ en de Franse Koning
Lodewijk XIV bezette ook de
Liemers. De St. Walburgiskerk
kwam weer in katholieke handen. In 1674 trad de wetgeving

tegen de katholieke godsdienst
weer in werking. De inwoners
van Netterden hebben zich
hiertegen hevig verzet, maar
moesten tenslotte de kerk verlaten. Er werd voor een handjevol protestantse gezinnen een
dienst gehouden. De kerk was
hiervoor veel te groot, waardoor er tussen het middenschip
en de zijbeuk een muur werd
gebouwd om zo een kleinere
kerk te creëren. De overtollige
ruimte werd bijna 200 jaar niet
gebruikt en kwam in verval.
Op 24 februari 1800 werd door
de 1e en 2e kamer van de Nationale vergadering van de Bataafse Republiek besloten om:
’e kerspelkerk, Pastorye en de
kerkelijke goederen tering (terug) te geven aan de Roomsch
gezinden te Netterden.’
Helaas hielden de Protestanten
het beheer van de goederen.
Dat beheer werd zodanig gevoerd dat er jaarlijks geen stuiver overbleef voor de noodzakelijke reparaties/restauraties.
In 1809 werd door Lodewijk
Napoleon, toen deze in
’s-Heerenberg op Huis Bergh
verbleef, het beheer van de
kerkelijke goederen aan de
inwoners van Netterden overgedragen.
In 1845 werd er al gesproken
over een nieuwe kerk, maar de
bevolking wilde er niets van
weten. Uiteindelijk heeft deze
’kleine kathedraal’ in 1876 een
totale verbouwing ondergaan
met medewerking van architect
Dr P.J.H.Cuypers. De kerk
werd in een pseudo-basiliek

veranderd, waarbij ook de
toren geheel gewijzigd werd.
De inwoners van de andere
kant van de grens maken vandaag de dag nog regelmatig gebruik van de Walburgiskerk
voor huwelijksplechtigheden
of andere diensten. Zo vindt er
jaarlijks een Gebedsgang plaats

vanuit het Duitse Leegmeer
(voormalig grondgebied van
het schoutambt Netterden)
naar de Walburgiskerk, waaraan allerlei nationaliteiten
deelnemen.
(Bron: www.rijksmonumenten.
nl en www.kerspelkerk.nl/
historie door Mr. A.A.G. Cent)
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De wolf terug
in de Achterhoek

Patrick
Rutjes
uit
’s-Heerenberg
(hij
woont nu in Sinderen) is
sinds vijf jaar dierenverzorger in Anholter
Schweiz in Anholt. Eerst
mogen we met hem
mee de wilde katten
voeren. Onderweg in
zijn bus zien we ook
beren en wolven die het
erg naar hun zin hebben
in het prachtige, groene
park. Hij vertelt dat de
wolf langzaam terugkeert in Nederland en dat dat een goede ontwikkeling
is. De wolf hoort in een gezond ecosysteem en staat
bovenaan de voedselketen. De zoogdiervereniging
monitort de wolf met behulp van onder andere camera’s en aan de hand van berichten van mensen die er
een gefotografeerd hebben of die melden dat een

De eerste wolf is terug in Nederland

schaap is doodgebeten. Na onderzoek met DNA (was
het wel een wolf?) maken ze dit bekend, maar pas als
de wolf weer weg is. Als het echt klopt, krijgt de boer
financiële compensatie van het Faunafonds. Een wolf
die ze een zender hadden meegegeven, hebben ze
gevolgd. Hij kwam uit Niedersachsen en wandelde
helemaal naar België, hij ging over de Rijnbrug en was
enkele dagen in Montferland.

Tot circa 100 jaar geleden was de wolf altijd in
Nederland, in Oost-Europa en Polen. Ook in Spanje en
Italië is de wolf nooit weg geweest. In Rusland zijn van
oudsher veel wolven. Op de Balkan zijn zelfs beren.
In Scandinavië wordt het aantal laag gehouden, maar
er was niet minder schade. ”Kijk, als je een mannetje
afschiet, valt de roedel (man, vrouw en 3 tot 7 kinderen), uit elkaar en dan komen er misschien wel drie
nieuwe mannetjes op zoek naar nieuw territorium.
Als er genoeg voedsel is, blijven ze. Het lijkt erop
dat er zich nu een wolf heeft gevestigd in Drenthe;
Staatsbosbeheer heeft dat met camera’s vast kunnen
stellen. Hij is gesignaleerd in Haldern en Emmerich.
Het is een kwestie van wachten tot er ook wolven zijn
in de Oostvaardersplassen, waar altijd genoeg aas is.
De Rijn overzwemmen kan hij wel, net als een hond
of een ree. Vossen afschieten is eigenlijk ook zinloos.
En ’een beetje wolven, een beetje vossen’ werkt ook
niet. Een vos eet weidevogels en dat is jammer. Maar
hij eet ook muizen die de gastheer zijn van teken. De
vos zorgt dus dat er minder teken zijn. Er zijn wel duizenden vossen in Nederland. En 6000 dassen. Dus de
wolf hoort er ook te zijn.”
Anholter Schweiz haalde de krant en het journaal
met een ontsnapte wolf. Drie wolvinnen zouden
op transport gaan naar een ander park. Patrick was
betrokken bij het vangen van de dieren. Toen ze in

Seltsame
Hasenjagd
Bernd had en mooijen Hond; en
gräötteren - et was son Soort
Buldog än dän was öm homöndeg
aan’t Hatt gewassen. Man soah öm
ook haosz nooit ohne sijnen Hond.
He geng ook drej kier dages d’mät
loopen; dat moss so, wandt dän
Hond moss jao sijnen Vergang häbben, doormät dat „Bennenläwen“
ook inaodder bleew.
Nou dann - he leep mät sijnen Hektor
weer so in’t Ronde - det kier op Lenders
Bössken tu. Dat ws so äöwer Langes
Wei en mooijen Rondwägg, neet te
witt föör Bernd än gerade witt genog
föör Hektor. He had öm neet aan de
Lijn; dat huuwen neet, want Hektor
was gut ertraocken än hören op’t
Woord. Se leepen beide einträchtig so
dän Boswägg entlang, door – beide
kreegen wäll en Schreck: Door sprong
doch direkt vör ör en decken Haas op;
dän had Angst föör Hektor än raossen
d’tössen üt.
In Hektor wär dän aolden Jagsinstinkt
weer wacker, he vergatt alle guije
Erziehung än raossen dr’achter her.
He vergatt noch mehr - nämlek dat
he es frogger „op’t Woord“ gehört
had. Bernd reep än reep än meek alle
Mössen in den Boss spöcht - moor
Hektor hören nex; he saoh blos noch
dän Haas - en dän leep lang äöwer
de Wei. Hektor had gen Kans, öm te
packen, want onsen Haas was gauer

än schloog ömmer weer en Haok. Dat
konn dän bäter as Hektor.
Än dann passieren et: Dän Haas schloog
noch äs weer en Haok än keem weer
op et Bössken tu - genau op de Stell
tu, wo Bernd stonn. Dän wosz neet,
wat öm passieren, as dän Haas ömmer
näoger kwamm. He keem gradewäges mät volle Geschwindigkeit op sijne
Been tu än - klabaats – öm tegen de
Schännen. Dän Haas lei bewustlos vör
öm; Bernd huuwen öm blos noch een
in de Näck te gäwen än verstaoppen.
„Van aowend weck öm mijn haalen“ sei he tu sech sälwst. Wätt ej, bej sonnen Glöcksfall, door fang man nämlek
aan, mät sech sälws te praoten. „Dan
sall sech jao wäll ganz gut in de Poatt
maaken“. Jao, he sall öm sech dann
wäll in en Sack mät Kaninefuur gehaalt
häbben.
So was dat mät dän Haas. Wat ej glööw
dat neet? Fraog moor es Fachlöj. De
säggen ou genau, dat dat möglek es,
än en Haas op de Flucht äöwerhaupt
neet keck än neet sött, wo he hänläöpp. Dän Haas was regelrecht „veronglöckt“- weswägen man jao nou ook
neet „Weidmannsheil“ säggen daäörf.

separatie waren, ontsnapte er een over
het hek. Twee weken
lang hebben ze alles
gedaan om haar te
vangen, meerdere
dierenartsen gingen
met warmtebeeldcamera’s door het
bos om te kijken of ze
haar zagen om haar
te verdoven. Maar
Logo Anholter Schweiz
dan moet je wel tot
15-20 meter kunnen
naderen. Eén verdovingspijl kwam in haar schouder
terecht, maar misschien heeft ze haar roes uitgeslapen onder een boom. Patrick sliep nachtenlang op
het park, of bleef in de berenhut om paraat te staan
haar in de kist te doen. Het lukte niet. Na veel pogingen probeerde de wolf buiten het park te komen. Dat
wilde het Ordnungsamt (soort politie) niet. Misschien
had ze honger, maar de kans dat ze een mens aan zou
vallen, was heel klein. Toch werd ze doodgeschoten.
En toen was de wereld te klein, Anholter Schweiz
kreeg veel haatmails en veel journalisten over de
vloer. Patrick had haar het liefst levend gevangen. Hij
is er nu net een beetje overheen en nu moet hij het
weer vertellen...
Hoe het zal zijn als de wolf volop terug is in Nederland?
Dat weten we niet, maar het ecosysteem verandert
voortdurend en dat moet ook.
Op Open Monumentendag is in de school in Netterden
een lokaal ingericht met opgezette dieren en
informatie over de wolf. Iemand van Anholter Schweiz
is aanwezig om al uw vragen te beantwoorden.

Kunstaustellung
Rathaus Anholt

Im Rahmen des Europäischen Kulturerbe-Jahres findet der diesjährige
Tag des offenen Denkmals statt. Der Heimatverein Anholt, als Schirmherr
dieser Veranstaltung erwartet, dass das liebevoll renovierte Rathaus
in Anholt von 1567 auch zahlreiche Besucher aus den benachbarten
Niederlanden anlocken wird.
Und europäisch geht es weiter mit der gleichzeitigen Kunstaustellung der
gebürtigen Engländerin June Erkelenz. Frau Erkelenz lebt seit 50 Jahren in
Deutschland und seit 30 Jahren in Bocholt. Als überzeugte Europäerin ist es ihr
eine besondere Ehre, die neuen Werke in dem schönen Ratssaal auszustellen.
June Erkelenz malt ’Bilder für gute Laune’. Abstrakte Landschaften im Großformat,
locker gemalte Blumenbilder und scherzhaft figürliche Darstellungen schmücken
die roten Wände des Saals.
Die Malerin wird an beiden Tagen von 10.30 bis 17.00 anwesend sein.

aan weerskanten
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van de grens
Liesbeth Kamp is geboren in 1940 in Netterden
en is nu 78. Haar vader en grootvader waren
smid in de ’smidse’ schuin tegenover haar huis,
waar ze door het keukenraam altijd op uitkijkt.
Haar dochter woont daar nu. Liesbeth vertelt:
Veel contact

Vroeger was er heel veel contact met Duitsland, je
merkte eigenlijk geen verschil. Veel mensen hadden
familie in Duitsland, mijn oma ook, en vader had een
zus in Praest. We spraken allemaal plat-Duits, zelfs
in Emmerich. We gingen er regelmatig op bezoek en
merkten dan vooral dat de huizen zo anders waren,
donker, kleine ramen en kleine kamers. En er hing een
aparte geur, was het boenwas? Of roken we de beesten die dichtbij in de stal waren?

Over en weer

Bij ons in de smederij kwamen altijd veel Duitsers om
hun paarden te laten beslaan en machines te laten
repareren. Ze gingen hier naar de molenaar en naar
de kerk en ze kwamen hier winkelen. Oudere mensen
in Emmerich weten nog steeds welke winkels er in
Netterden waren.
‘Onze’ boeren gingen ook naar de (Duitse) smederij in
Klein-Netterden dat vroeger natuurlijk bij Netterden
hoorde. En naar de markt in Emmerich om groenten,
aardappelen, eieren, kaas en boter te verkopen. Dat
was een belangrijke inkomstenbron. Toen de smederij
in Klein-Netterden verwoest werd door een bom, is
hier van die stenen – van die grote vierkante - een
schuur gebouwd en nog later maakten we er ons
woonhuis van.

Weg naar Emmerich

Gevorderd

In de oorlog werd de smederij
gevorderd, de deel lag vol met
soldaten. Wij zaten in de kelder. De
Engelsen wilden het huis bombarderen, omdat er een radiokamer was
ingericht en een generaal in de voorkamer bivakkeerde, maar gelukkig is
dat niet gelukt.

Koffie

De grens was dicht (tussen 22.00 uur
en 6.00 uur) en producten moest je
invoeren. We probeerden wel koffie
en boter te smokkelen. Een ongetrouwde tante woonde bij ons in huis,
in de winter had ze een mof om
haar handen en daar pasten wel een
paar pakken koffie in. Ook werd er koffie onder onze
kinderrokken gestopt. We mochten niet weten waarvoor dat was. En hoe ze het met het geld deden,
weet ik niet. Grappig was ook dat Duitsers hun eigen
(lekkere Duitse) koffie in Dinxperlo kochten omdat die
daar veel goedkoper was. Ik koop nu trouwens nog
altijd Duitse koffie.

Geslachte hanen

Na de oorlog werden de contacten met Duitsland veel
minder, er was toch een scheiding ontstaan door wat
ze ons hadden aangedaan. Het werd moeilijker de
grens over te komen, ze waren veel strenger geworden. Sommigen, ik zal geen namen noemen (het
waren vaak mannen uit Oost-Duitsland) lieten je uren
wachten aan de grens, terwijl ze je allang kenden. Ze
handelden alsof ze de oorlog gewonnen hadden… We
namen vaak geslachte hanen mee in
de tas, daar waren de Duitsers gek op.
Die werden regelmatig afgepakt. Maar
’s morgens lukte het meestal wel. Je
moest opletten wie er zat. Een slimme
truc was dat meneer Bus, die net aan
de Duitse kant woonde, hier de boter
e.d. ophaalde, hij kon alles makkelijk
over de grens brengen.

Grauw

Ik was verpleegster en werkte eerst in
een ziekenhuis in Nederland, maar in
1959, op mijn 19e, ging ik in Emmerich
in het ziekenhuis werken. Er was een
groot tekort aan personeel en ik kon
daar veel meer verdienen, ze betaalden zelfs mijn opleiding. In Duitsland
bepaalde het ziekenhuis dat zelf, in
Nederland de overheid. Ik werkte met
veel vrijwilligers en leerlingen en ik

Invasieve
exoten
in onze gemeente?
Exoten zijn planten en dieren die over de grens komen
en andere soorten doen verdwijnen, dus schadelijk zijn
voor de bestaande planten en dieren.
Per 3 augustus 2016 geldt een Europees verbod op bezit,
handel, kweek, transport en import van een aantal schadelijke exotische planten en dieren. Deze staan op een Unielijst,
een lange lijst met planten, bijvoorbeeld de waterhyacinth en
de waterteunisbloem, maar ook vogels, zoogdieren en
reptielen zoals de Amerikaanse stierkikker en de Californische
rivierkreeft.
Op 2 augustus 2017 zijn 12 soorten aan die lijst toegevoegd,
bijvoorbeeld het lampenpoetsergras, de smalle waterpest en
de zijdeplant, maar ook de muskusrat en de Nijlgans.

Terhorst Netterden
heb zelfs een paar jaar alleen nachtdiensten gedraaid
omdat ze geen professionele arbeidskrachten hadden. Toen zag ik het grote verschil. In Nederland was
alles steriel, er waren mooie bedden. In Duitsland was
alles grauw en vies, elke dag wassen kenden ze niet,
er waren geen douches, de bedden waren laag wat
slecht was voor je rug, en ze stonden tegen de muur.
Dus die maakte ik schoon met lysol. Ik moest me wel
aanpassen aan de Duitse manier van werken, alleen
dat schoonmaken deed ik op de Nederlandse manier.
De lysol stonk maar de patiënten waren er heel blij
mee. Moeilijk vond ik dat het verschil tussen 1e en 2e
klas zo groot was. Het eten was wel goed maar anders.
Ik heb wel gezien dat de opbouw van Duitsland na
de oorlog veel langer duurde dan in Nederland, wel
15 jaar. Ook als je de huizen zag, kreeg je nog heel
lang een oorlogsidee. Veel Nederlanders werkten in
Duitsland in de bouw.

Haat

Ik moest nog steeds over de grens en de douane bleef
nog lang moeilijk doen. Je moest uitleggen wat je ging
doen. Onderweg waren er huizen met kommiezen, die
je ook aanhielden. Maar als je op de fiets was, kon je
vaak wel om de slagboom heen. Op een keer kreeg
ik van vier patiënten zelfgeborduurde kussens. De
Nederlandse douane nam ze in beslag, ze wilde niet
geloven dat ik die had gekregen. Je mocht absoluut
niks in Duitsland kopen, uit haat tegen de Duitsers.
Mijn vader moest eraan te pas komen om ze terug te
halen.

Kermis

De Netterdense kermis is altijd heel geliefd gebleven
bij de Duitsers, vooral uit Klein-Netterden. Ze deden
mee met ringsteken. En nu komen ze nog steeds,
ook de jongeren en ze gaan ook mee naar het gildegebouw. Die traditie is gelukkig blijven bestaan.

Japanse
Duizendknoop
De
Japanse
Duizendknoop
komt veel voor
in onze gemeente. De wortels
van deze plant
kunnen meters
diep in de grond
zitten.
De bestrijding kan onder andere geschieden door varkens de
planten te laten opeten. Of men kan de planten injecteren
waardoor ze dood gaan.

Wat doet de gemeente Oude IJsselstreek?

De heer B. Rijkmans vertelt dat de Japanse Duizendknoop
wordt bestreden door regelmatig maaien en afvoeren.
Daardoor wordt hij in toom gehouden. Ook de ReuzeBerenklauw en de Balsemien worden bestreden. Dit zijn
enkele voorbeelden van invasieve exoten.
De ReuzeBerenklauw

Onthulling bord

’Mijn Achterhoek’
In het kader van ons bordenproject wil
Terborgs Belang de Terborgse woordkunstenaar Jan Steen graag een blijvende herinneringsplek geven middels een
bord met daarop geprint zijn gedicht
over de Achterhoek. ’Mijn Achterhoek’
is één van de vele gedichten die hij
geschreven heeft en dat verwoord is
in zijn in december 2002 uitgegeven
bundel.
Jan Steen, een echte, geboren en
getogen Terborgenaar. Hij heeft
een belangrijke plek in de Terborgse
gemeenschap gehad o.a. door zijn vele
gedichten en bijdragen aan de jaarlijkse contactdagen van de katholieke en
hervormde kerk. Een sociaal bewogen
en beminnelijke man, die altijd bescheiden bleef over zijn talenten.
De onthulling van het bord zal, in bijzijn
van zijn zoon Ruud en dochter Olga,
plaatsvinden op zaterdag 8 september om 11.00 uur. Locatie kasteelmuur
parkeerplaats overgang Hoofdstraat/
Ettensestraat Terborg.
Belangstellenden zijn van harte welkom!
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Buren bij de grens
Mijn opa Johann Daniëls en mijn oma Elise
Schmitz-Wickermann waren Duits. Ze kwamen
uit Alt-Kalkar en Griethausen. Hun drie oudste
kinderen waren daar nog geboren. In 1910 was
er al sprake van een mogelijke oorlog. Mijn opa
wilde niet in de oorlog en ze besloten naar
Nederland te gaan. Ze verkochten de boerderij in
Alt-Kalkar en kochten ’t Monniksgoed in
Netterden. Daar werden nog vijf kinderen
geboren.

’t Monniksgoed lag dicht bij de grens. In de Tweede
Wereldoorlog was het een komen en gaan van onderduikers en evacués in de kelder. In totaal tot wel 30
personen, onder wie vijf baby’s en drie oma’s. Een
deel was familie die van hun boerderijen verdreven
waren. Ze lieten hun vee gewoon thuis en zorgden er
vanuit Netterden voor. Ook Ingenhousz, de directeur
van de DRU, was een tijd geëvacueerd op de boerderij.
En burgemeester Beaumont van Gendringen. Hij was
heel zenuwachtig, vertelde mijn tante Maria. Dan liet
ze hem een baby de fles geven. Of ze liet hem helpen
met het maken van lampenpitten, van katoen, om in
olie te hangen als verduisteringslichtjes. Ze weet niet
of er joden bij hen ondergedoken zaten, dat kon je
ook maar beter niet weten. Gevluchte gevangenen uit
kamp Rees kwamen geregeld aan. Het kamp was niet
ver. Vanuit de bovenverdieping van de boerderij kon
je het zien liggen. De mensen waren er heel slecht aan
toe. Ze zaten onder de luizen en ze waren ondervoed.
Je moest enorm oppassen dat ze zich niet overaten,
dat verdroegen hun magen niet.

Koeien van oom Karel Daniëls

Mijn vader Joseph deed gevaarlijke dingen in de
oorlog. Samen met anderen sloeg hij een gat in
een kerosinetank van een neergestort vliegtuig in
Netterden. En hij haalde met een paard circa 600
meter aangesloten elektriciteitskabel in Montferland
‘onder de moffen vandaan’ zoals hun Duitse buren in
de oorlog waren gaan heten. Ook haalde hij ’s nachts
gevorderde koeien terug die daar in een wei liepen.
Van de overkant van de Lander trok hij met een touw
aan die koe, door het water heen. ‘En dan kunnen ze
zwemmen ook’, zei hij. Toen er een vliegtuig was neergestort, hing er een dode piloot bij hen in een boom.

Het gezin Daniëls na de oorlog, vlnr staand Otto, Paula,
Karel, Malia, Maria en Joseph, zittend Enny en oma Elise;
opa is al overleden (1934), Clara ontbreekt.

De contacten met Duitsland waren levendig want
de rest van de familie woonde daar. En ze verkochten kaas en eieren van de boerderij op de markt in
Emmerich. Ze gingen er winkelen en later ging mijn
tante met de kinderen daar naar het zwembad.

Genoeg te eten, weckpotten in de kelder (met kaarslicht om
de foto te kunnen maken)

De Wehrmacht had voor zichzelf een gecamoufleerde
woning gebouwd bij de melkstal. Maar ’s nachts
wilden ze ook wel een beetje fatsoenlijk slapen, dus
vorderden ze de kelder. Hierdoor moesten ze zelf
verkassen naar de aardappelkelder. Als er niet genoeg
te eten was, slachtten ze. Dat mocht niet van de
Duitsers, dus deden ze dat stiekem. De Wehrmacht,
die bij hen zat, liet hen begaan. En als mijn tante iets
tekort kwam, kreeg ze meestal wat ze vroeg. Het
waren merendeels geen onaardige jongens. Ze waarschuwden ook als er een inval kwam.

Schilderij van ’t Monniksgoed in Netterden

Het bombardement van Emmerich was heel angstig.
Het werd aardedonker. Er waren heel veel vliegtuigen.
Stukken half verbrande papieren dwarrelden rond,
mensenharen, verbrande stukken van dieren, boomtakken, het was een bende.

De grensrivier de Lander in Netterden

Met de familie in Duitsland was er de hele oorlog
geen contact. Een nicht in Viersen kon niet eens naar
de begrafenis van haar tante, mijn oma Elise SchmitzWickermann in 1944. Zelfs na de oorlog was het nog
moeilijk om papieren te krijgen om Nederland in te
kunnen.
Toen de bevrijding kwam, was de belangrijkste
bevrijding dat ze niet meer bang hoefden te zijn, en
dat niemand hen meer kon verraden. De Duitsers, die
bij hen waren, namen afscheid met tranen in de ogen,
vertelde mijn tante. Dat waren vrienden geworden.

Concert Christelijk Wandeltocht
Mannenkoor Meppel langs
kanaal

Op zaterdag 8 september 2018 geeft het Christelijk Mannenkoor Meppel een
mini-concert in de prachtige Walburgiskerk in Netterden.
Het koor bestaat bijna 100 jaar. Het heeft een spoor van verdiensten en is alom
bekend in het noorden van ons land.
Jaarlijks geeft het koor op Open Monumentendag een aantal mini-concerten en
dit jaar is gekozen voor de regio rondom Doetinchem.
Het koor staat onder leiding van Johan Rodenhuis en wordt begeleid door
organiste/pianiste Ruth Pos. Het concert begint om 14.00 uur en wordt hartelijk
bij u aanbevolen.

Vandaag kunt u ook onder
leiding van dijkgraaf de
heer Herbert Scheers
en de heer Bernhard
Lensing (Geschichtsverein
Emmerich) een wandeling maken langs het
Netterdensch Kanaal.
Let op: de heren spreken
Duits en dialect. Houd
rekening met uw schoeisel. Deze tocht is niet
geschikt voor wandelwagens, rollators, rolstoelen
of mensen die slecht ter
been zijn.
Het startpunt van deze
tocht is bij de oudste nog
werkende sluis in NRW,
net over de grens bij
Netterden (10 minuten
lopen vanaf school).
Sluis door Joost van der
Plicht, Ulft 2012
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Programma Open Monumentendag
zaterdag 8 september 2018 Oude IJsselstreek

Indien niet anders genoemd, zijn de monumenten en activiteiten geopend tussen 10.00 en 16.00 uur.
Netterden

Silvolde

Walburgisschool

Bontebrug 106

Het centraal informatiepunt is deze dag te vinden
bij de Walburgisschool, Emmerikseweg 4 in
Netterden. Basisschool Walburgis is vernoemd
naar Sint Walburgis, een kloostervrouw uit
Engeland, die in de 8e eeuw de heidense
Germaanse volksstammen tot het Christendom
bekeerde. Sint Walburgis is patronesse van het
dorp en de kerk.
Om 10.00 uur wordt daar de dag geopend door
wethouder Janine Kock en vindt een mooie openingsact plaats. Verder kunt u bij het informatiepunt terecht voor al uw vragen omtrent deze dag.
Er zijn wandel- en fietsroutes verkrijgbaar.
Daarnaast vele boekwerken over thema´s die in
het verleden op Open Monumentendag werden
belicht.
Bij de school wordt gesmeed door de smid van
Oude IJsselstreek en binnen kunt u terecht bij een
tal van exposities door Heimatverein Anholt,
Emmericher
Geschichtsverein,
IVN,
Naturschutzverein NRW, Anholter Schweiz, Ring
van Europese IJzersteden. Ook zijn er informatie
en verhalen over het dialect door Oudheidkundige
Vereniging OVGG.
Om 12.00 uur kunt u in de school terecht bij cabaretgroep Mini art en hun voorstelling Falsche
Freunde (zie pag.3)
Op het schoolplein staat smid Paul Klaasen uit
Terborg te smeden. Hij is de smid van Oude
IJsselstreek binnen de Ring van Europese
IJzersteden.

St. Walburgiskerk
Deze kerk dateert van oorsprong rond het jaar
1200 en is in 1876 verbouwd door rijksbouwmeester Pierre Cuypers. In 2014 werd de monumentenprijs toegekend aan Stichting Kerspelkerk
Sint Walburgis voor restauratie van het interieur
van de kerk.
Rondleidingen zijn gepland tussen 11.00-12.00,
13.00-14.00 en tussen 15.00-16.00 uur.
Tussen 14.00 en 14.45 uur treedt het Chr.
Mannenkoor uit Meppel op in de kerk (zie pag.10)

Wandelingen en fietstocht
U kunt een wandeling maken door Netterden
m.b.v. een routeboekje, óf een wandeling maken
o.l.v. een gids. Deze laatste zijn gepland tussen
10.30-12.00 en 12.45-14.00 uur. Start bij de
school.
De fietsroute is verkrijgbaar bij het centraal
informatiepunt.

Wandeling langs het Netterdens Kanaal
De Emmericher Geschichtsverein organiseert vanuit Emmerich een tocht richting Netterden en
langs het Netterdens Grenskanaal.
Rond 13.30 uur komt men bij de Netterdense
brug bij de grens aan en vanaf daar zullen
dijkgraaf Herbert Scheers en Bernhard Lensing u
informatie geven over de sluis e.o.
Om 14.15 uur vertrekt de wandeling langs het
Netterdens Kanaal richting Hof Scheers met uitleg
over het belang van geschiedenis en waterbeheer
van dit kanaal, evenals de beschermde
Landwehren. Om 15.15 uur kunt u onder het
genot van een kop koffie bij Hof Scheers een
afsluitend gesprek hebben. Rond 16.00 uur gaat
de wandeling terug naar Netterden.
Voor mensen die slecht ter been zijn is het geen
aanrader. U wordt geadviseerd degelijke wandelschoenen te dragen.

De oude kruidenierswinkel en bakkerij aan de
Bontebrug 106 zijn vandaag geopend. Wie hier op
bezoek komt, kan eerst even “winkelen” of doorlopen naar de oude bakkerij. Ivor Helmink en
Lesley Klaassen hebben het monument in ere
hersteld en de historische winkelinrichting geheel
intact gelaten.

Bontebrug 84
In 1949 herbouwde gereformeerde zaalkerk met
vierkante toren. Naar een ontwerp van Evert-Jan
Rotshuizen. Stijl: Delftse school. De kerk wordt
verbouwd tot woonhuis, waarbij de nieuwe
bewoners eer willen doen aan het gebouw. Ze
laten u graag zien hoe het er voor staat.

Gerritsen’s Molen
De molen is vernoemd naar de familie Gerritsen
die deze molen vanaf 1887 (met kleine onderbreking) in eigendom had. Eerder werd de molen
“Beltermans Molen” genoemd naar een boerderij
in de buurt.

Gendringen
St. Maartenkerk
Naast Open Monumentendag is het op 8 september ook Nationale Orgeldag. Dit is een mooie
combinatie: veel kerken zijn geopend en de organisten demonstreren graag ’hun’ orgels.

St. Martinuskerk
Deze in neogotische stijl uitgevoerde hallenkerk is
gebouwd in 1896. De kerk is vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten, zoals gave
verhoudingen, een grote ruimtelijkheid en bijzondere detaillering van bijzondere waarde. Tijdens
Open Monumentendag is de kerk geopend tussen
10.00 en 14.00 uur. Er zijn verschillende activiteiten zoals een tentoonstelling met kerkelijke voorwerpen, uitleg over tentoongestelde voorwerpen,
rondleiding, bezigheden voor kinderen en er
wordt een kop koffie/thee aangeboden.

Boerderij Wilbrinkshof
Bij boerderij Wilbrinkshof aan de Munsterweg 3
in het buitengebied van Gendringen wordt dit jaar
weer op ambachtelijke wijze brood gebakken in
het bakhuisje. Ook is er Europese muziek te
beluisteren.

Megchelen
De Kapel
De witgepleisterde zaalkerk werd in 1411 al
genoemd. De kerktoren met kleine spits is in 1776
aan het gebouw toegevoegd. Tot 1862 is de kerk
ook als school gebruikt. De kerk wordt regelmatig
gebruikt voor kleine concerten.

Voorst
Korenmolen Voorst
De korenmolen is open en zal draaien van 10.0016.00 uur. Bij voldoende wind zal er graan gemalen worden. De molenaars geven graag een rondleiding aan de bezoekers en vertellen met enthousiasme over de oude gebruiken in en rond de
molen van Voorst.

Sinderen
Nieuwe Molen
Maalderij De Nieuwe molen is een in 1926
gebouwde maalinrichting voor het malen van
vooral rogge. De maalderij werd tot 1981 bedrijfsmatig gebruikt en staat aan de Keurhorsterweg 5
te Sinderen. Molenaars vertellen over de werking
van de door een dieselmotor aangedreven molen.
Ook is de oude roggebroodbakkerij te bezichtigen.

Keurhorsterkerk
Deze kerk is gebouwd in neogotische stijl. Reden
dat de kerk niet in de kern is gelegen, heeft te
maken met het feit dat de kerk als gereformeerde
kerk werd opgezet. In 1842 was het uiteindelijk
gelukt om een stuk land aan te kopen. Er wordt
een kerk gebouwd, een van de eerste
gereformeerde kerken uit de regio, met daarbij
een pastorie.

Antoniuskapel
Volgens de steen boven de ingang dateert dit
kerkje uit 1662. Het hoorde bij het voormalige
kasteel Sinderen. Onder de kerk bevindt zich een
grafkelder, waar mensen van het kasteel
begraven zijn. Op het kerkhof achter de kapel
treft men ook zes grafkelders aan, eveneens van
de adellijke familie.

Terborg
Protestantse Kerk
Deze kerk aan de Hoofdstraat 91 is geopend. De
eenbeukige kerk is door de eeuwen heen in delen
gebouwd en vervangen. Oorspronkelijk was de
kerk gewijd aan Joris en Barbara van Nicomedië.
Het priesterkoor is het oudste gedeelte van de
kerk en stamt uit 1517. Dit gedeelte is hoger dan
het schip en is in de 19e eeuw gepleisterd. Het
koor, dat 3/8 gesloten is, stamt uit de laat-gotiek.
In het koor zijn vier maniëristische grafzerken te
vinden.

Monumentenprijs

Dit jaar ontvangt wooncorporatie Wonion
de monumentenprijs voor restauratie van de
St. Jorisschool in Terborg. In de school zijn
inmiddels appartementen gevestigd.
Het Monumentenplatform OIJ zal deze prijs
uitreiken om 16.30 uur. Gedurende de dag is het
gebouw beperkt geopend. Een aantal bewoners
hebben hun medewerking toegezegd om u een
kijkje te geven in hun appartement.

Varsseveld
Museumboerderij Hofshuus
Geniet van deze prachtige museumboerderij vol
herinneringen uit het verleden en het omliggende
erf met de mooie tuinen en ’oude’ gewassen. De
voorwerpen welke u aantreft zijn niet verzameld
om hun schoonheid of grote waarde, maar vooral
omdat ze ’uit het leven gegrepen zijn’. Met deze
voorwerpen, welke tot de collectie gerekend worden, komen verdwenen aspecten van onze voorouders weer tot leven. Dus een bezoek brengen
aan het museum is een tijd vol herinneringen
ophalen.

Anholt
Heimathaus Anholt
Het Heimathaus aan de Hohe Strasse 10 is
geopend op 8 en 9 september tussen 11.00 en
16.00 uur. Hier is onlangs een werkplaats voor
schoenmakers ingericht.

Rathaus Anholt
Aan de Markt in Anholt kunt u op 8 en 9 september terecht in het oude raadhuis dat normaalgesproken niet geopend is. Het raadhuis stamt uit
1567. De gerenoveerde raadszaal en de trouwkamer zijn te bezichtigen. Ook kunt u een kijkje
nemen bij de kunstwerken van June Erkelenz.
Deze kunstenares woont in Bocholt en laat u
abstracte landschappen, losjes geschilderde bloemen en grappige figuratieve presentaties zien.

St. Pankratiuskirche
De kerk is op zaterdag 8 en zondag 9 september
geopend tussen 11.00 en 16. 00 uur. U kunt via de
zij-ingang naar binnen.

