
Open
Monumentendag 2019

Gemeente Oude IJsselstreek 
14-15 september 2019 van 10.00 tot 16.00 uur

Zaterdag 14 september 16.30 uur uitreiking Monumentenprijs

In het weekend van 14 en 15 septem-
ber is het weer Open Monumentendag! 
Het thema van 2019 is Plekken van ple-
zier: naar welke monumentale plekken 
gingen en gaan mensen voor hun ple-
zier? Of dat nu het theater, de dieren-
tuin, het museum, een park, een sport-
club of een café is, het barst in ons land 
van de monumenten van ontspanning, 
vermaak en vrije tijd. De amusements-
waarde van monumenten staat dit jaar 
centraal. In deze krant leest u alles wat 
erin Oude IJsselstreek te doen is.

Met het landelijke thema van deze 
33ste editie wordt aangesloten bij het 
Europese thema Arts and Entertainment. 
Met dit thema kun je letterlijk alle kan-
ten op, want in feite is élk monument 
een plek van plezier: het is de moeite 
waard om bezocht te worden, om beke-
ken te worden en om “genoten” te wor-
den. Het aanbod aan plezante plekken 
in ons land is erg groot en kunnen we 
verdelen in vijf vormen van vermaak 
namelijk podiumkunsten, museale kun-
sten, sport en spel, horeca en recreatie.
Al deze kunsten kunt u ook in Oude 
IJsselstreek beleven op Open 
Monumentendag. Podiumkunsten in de 
tuinen van Huis Wisch, u brengt een 
museumbezoek aan het Hofshuus in 
Varsseveld, het vliegerspel is dit jaar te 
vinden in de voortuin van Huis Wisch en 
u kunt daar ook genieten van een pick-
nick onder een parasolletje. Recreatief 
bezig zijn via de rondwandelingen en 
een fietstocht op zaterdag en zondag. 

Kortom: voor elck wat wils.
 
Terborg 600
De stad Terborg bestaat dit jaar 600 
jaar en daarom krijgt deze kern dit 
keer de meeste aandacht op Open 
Monumentendag. Huis Wisch is de Plek 
van Plezier waar het centraal informa-
tiepunt is gevestigd en verschillende 
activiteiten plaatsvinden, zoals muziek, 
modeshow van middeleeuwse kleding, 
rondwandelingen door de 
tuinen en een heuse 
picknick. 

Wederopbouw
In Oude IJsselstreek zijn op zondag 15 
september een wandel- en een fietsrou-
te uitgezet met als thema Een Nieuwe 
Tijd: Wederopbouw in de Achterhoek. In 
2019 en 2020 hebben de Achterhoekse 
gemeenten de handen ineengeslagen 
en besloten onder aanvoering van 
het Gelders Genootschap aandacht te 
besteden aan de periode Wederopbouw 
(1940-1965). Doel is het bijzondere erf-
goed uit de wederopbouwperiode dat 
deze regio bezit onder de aandacht te 
brengen. Het wordt een project waarin 
de verhalen en de tijdsgeest van deze 
periode centraal staan, maar waar ook 
de verbinding met het heden gezocht 
wordt. Verhalen van toen zijn inspira-
tie voor nu! Voor meer informatie zie 
pagina 10 van deze krant.
Het comité Open Monumentendag 
en de vele vrijwilligers hebben hard 
gewerkt aan de organisatie  van deze 
dagen. Zij wensen u vrolijke belevenis-
sen op de Plekken van plezier! 

Thema 2019 

Plekken
van plezier

Picknick 
Wat is nou leuker dan 

picknicken op het gazon van het 
kasteel. Tussen 12.00 en 13.00 uur 

kunt u tegen betaling van een klein bedrag 
(volwassenen € 5,-,  kinderen tot 12 jr. 

€ 2,50) lekkere dingen eten zoals het echte kas-
teelbrood van Ebbers en verse, zelfgebakken pof-

fertjes. Beleg en fruit komen van Plus René Nijenhuis. 
En wat dacht je wat: Wilco gaat een eitje voor u bakken! 
Daisy’s komt met een ijscokraam en verkoopt de bolletjes tegen een aangenaam 
prijsje. Wilt u zich s.v.p. opgeven voor de picknick via picknickOMD@gmail.com, bij 
Ten Böhmer Schoenen of via telefoonnummer 06-1628 7956 zodat we weten hoe-
veel eten we moeten inslaan. U kunt dit doen tot 10 september. Vrijwilligers van 

het al eerder in Terborg gehouden en zo bijzonder geslaagde stadsontbijt helpen 
mee om alles in goede banen te leiden. Mocht het slecht weer zijn (wat we 

niet hopen natuurlijk..), dan zorgen we voor een parasol zodat u toch lek-
ker op het gazon kunt zitten (of op een stoel). Onder de welluidende 

klanken van een zevental Terborgse muziekgroepen en met 
andere leuke programma-onderdelen wordt het vast 

heel gezellig en zal het u moeite kosten u los 
te maken voor een van de andere 

activiteiten.

Terborg staat 
centraal
Terborg bestaat 600 jaar en het thema 
van Open Monumentendag is ‘Plekken 
van plezier’… Wat wil je nog meer. 
Kan niet missen: dit jaar is Terborg dé 
plek van plezier! Dus we brengen een 
mooi programma op de BESTE ‘Plek van 
plezier’ in Terborg die je je kunt voor-
stellen, namelijk het kasteel!! Jonkheer 
Philippe Vegelin van Claerbergen en zijn 
moeder jonkvrouw Olga Vegelin – Van 
Schuylenburch zijn onze gastheer en 
gastvrouw. We mogen gebruik maken 
van het voorplein (vliegeren), de west-
kant (picknick, muziek en mode) én het 
park rondom het kasteel (wandeling). 
Ook gaan we per fluisterboot (of fiets 
of auto) naar de plek van het eerste 
Kasteel Wisch, dat op de Heuven stond. 
Verderop in deze krant leest u er meer 
over.

Een wandeling door het park

Opening
De opening is om 10.00 uur op het kas-
teel. De schout en de schepenen van de 
stad Terborg zijn in vol ornaat aanwezig 
en zullen onder muzikale begeleiding 
de openingshandeling verrichten! We 
gaan niks verklappen… maar u mag wel 
weten dat we in ieder geval de gastvrije 
gastheer en -vrouw jonkheer Philippe 
en zijn moeder jonkvrouw Olga gaan 
ontvangen.

Plekken van Plezier
Kroegen waren in vroeger tijden belang-
rijke plekken om elkaar te ontmoeten; 
er was nog geen radio en tv en weinig 
te doen. En om bijvoorbeeld een koop 
af te ronden met een borrel. Ook de 
notaris nodigde kopers uit in het café 
of de rentmeester voor het innen van 
de pacht. Aanbestedingen werden ook 
vaak gehouden in het café. Vroeger 
waren er heel veel, midden 19e eeuw 
alleen al in de Hoofdstraat tien, vaak 
zelfs in een kamer van een huis zoals 
Heinrich Bruil op nummer 148 in eene 
gelagkamer en bovenzaal van het huis 
en Gradus Eggink op nummer 11 in het 
voorste gedeelte van het huis. In 1842 
waren er in heel Terborg maar liefst 42 
drankvergunningen afgegeven. Mensen 
maakten hun eigen jenever en verdien-
den een centje bij door die te verkopen. 
Bij nogal wat etablissementen kon je 
jenever halen om thuis te nuttigen. 
Altijd twee maatjes want op één been 
kon je niet lopen. Je moest wel een ver-
gunning hebben, daar zijn lijsten van, 
maar het gebeurde vast ook illegaal 
evenals het stoken van jenever. Op een 
korte wandeling door Terborg komt u 
langs een tiental van die ‘Plekken van 
plezier’ zoals De Roode Leeuw, Lamers/
Van de Hoogte en ’t Hoeckhuys. Ook de 

nieuwe ‘Plekken van plezier’ in Terborg, 
zoals ‘1 met de jas aan’ en de voor-
malige rk-kerk horen erbij; de kerk is 
zelfs speciaal geopend en u kunt er iets 
eten en drinken en twee tentoonstellin-
gen bekijken: foto’s van onze Terborgse 

fotograaf Guido Pelgrim en schilderij-
en van de Groningse kunstschilder Jan 
Hendrik Stuiver, die in de jaren 1950 en 
1960 in Terborg woonde en hier toen 
olieverven en aquarellen maakte. 

Op de betreffende adressen staan bor-
den met in het kort informatie over de 
geschiedenis van de plek en een paar 
foto’s. U bepaalt zelf uw route.
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Dat de Heren van Wisch in onze stre-
ken aanwezig waren, blijkt uit een oor-
konde van klooster Bethlehem uit 1207. 
Daaruit blijkt dat de ‘castellanus’ voor 
overlast zorgde in verband met het 
bevoordelen van zijn eigen molen boven 
die van het klooster in Gaanderen. Ze 
hadden dus een kasteel en een molen. 
Lange tijd was niet precies bekend waar 
het kasteel had gestaan maar sinds 
de grondradar het gebied heeft ‘afge-
graasd’ weten we het zeker. 
Oude plaatsaanduidingen hadden het al 

over ‘een gebied dat grenst aan Oosseld 
in Doetinchem’, resten van grachten 
waren zichtbaar op een cirkelvormig 
terrein en er werd al eens bouwpuin 
met tufsteen gevonden dat wijst op 
een oud stenen gebouw van vóór de 
tijd dat men baksteen ging gebruiken. 
Aan de oude burcht moet sinds 1274 
een slotkapel verbonden zijn geweest. 
Opvallend is ook dat het tot 1382 bij de 
parochie Etten hoorde. Het brede dal 
van het stroompje Akkermansbeek, de 
begrenzing van Terborg met Silvolde en 
Gaanderen, kan eens het bed van de 
Oude IJssel geweest zijn. 
De resten van de motte werden alleen 
vermoed onder de heuvel maar de 
middeleeuwse versterking bleek vrij-
wel het hele onderzoekster-
rein te beslaan, tot onder de 
Slingerparallel. 

De motte had een rechthoekige 
hoofdburcht met een toren en 
een voorburcht, gescheiden 
door een gracht. En omsloten 
door een brede gracht en aan 
de zuidzijde nog een tweede 
gracht. In een tijd dat de mees-
te mensen nog in houten hui-

zen woonden, maakte een dergelijk kas-
teel een imposante indruk. Ze diende 
ter verdediging maar ook om de status 
van de adellijke bewoner te benadruk-
ken. Dit gold vast ook voor de Heren 
van Wisch.

Ook is er booronderzoek gedaan. 
De ondergrond tot een meter onder 
de heuvel bleek uit een rivierduin te 
bestaan. Zo’n duin is op een natuurlijke 
manier ontstaan door verstuiving van 
zand uit een rivierbedding. Bij boringen 
naast de heuvel werden scherfjes aar-
dewerk en brokjes tufsteen uit de 13e 
en 14e eeuw gevonden en zijn dus van 
voorwerpen die de bewoners van het 
kasteel gebruikten.

Het Huis ther Borgh
Op de oostelijke oever verrees 3 kilome-
ter verderop in 1291 een nieuwe burcht 
en door het verlaten bed van de Oude 
IJssel werden wegen aangelegd naar 
Gaanderen en Silvolde. Op het oude 
kasteel zat Steven, op het nieuwe zijn 
broer Johan van Wisch die het over-

droeg aan zijn neef Hendrik. Hendrik 
had in 1323 al meer bezittingen, rech-
ten en invloed dan zijn vader Steven. 
Hij was getrouwd met Elisabeth, de 
erfdochter van de familie Van Hernen 
en kreeg haar omvangrijke erfenis er 
nog bij. Hij werd machtiger dan zijn 
vader. Maar voordat hij de erfenis van 
zijn vader toe kon voegen, stierf hij al, 
in 1331. Zijn broer Dirk volgde hem op 
op de nieuwe burcht. Hendriks weduwe 
Elisabeth woonde op de oude burcht, 
het Huis Wisch genaamd. De nieuwe 
heette vanaf 1340 ‘Het Huis ther Borgh’ 
en er ontwikkelde zich een nederzetting 
omheen die in 1369 ‘op Borch op dijck 
des heren van Wissche’ werd genoemd. 
De slotkapel werd in 1382 tot parochie-
kerk verheven. In 1419 kreeg Terborg 
stadsrechten.

In de 15e eeuw waren er meerdere 
schermutselingen omtrent de verdeling 
van de bezittingen. Over en weer waren 
er krijgshandelingen waarbij beide kas-
telen veel schade opliepen. Het oude 
slot Wisch, waar toen Joachim van 
Wisch woonde, kan verwoest zijn bij de 
verovering door Maarten van Rossum, 
veldheer in Gelderse dienst, in 1531. In 
1583 kwam de halve heerlijkheid door 
vererving aan de graven Van Limburg 
Stirum. Daarna is een nieuw huis 
gebouwd in Terborg, met 15e-eeuws 
bouwmateriaal. Dat is het huis dat er nu 
nog staat. 

(met dank aan P. Moors Nijmegen 1987 
en RAAP en Groundtracer bv 2008) 

Het oude Huis Wisch op de Heuven

Reconstructie van een motte met een 
stenen toren en een brede gracht waar-
door deze goed verdedigbaar is. 

Op de Heuven stond het oude mottekasteel Wisch; een verhoging in het 
landschap geeft aan waar nog diverse sporen van het kasteel verborgen 
zitten. Een motte is een opgeworpen aarden heuvel met een houten of 
stenen toren en een apart terrein met gebouwen: de voorburcht. Daar 
woonde de adellijke familie. De toren was voor de verdediging. Bovenop 
de bult worden voor Open Monumentendag de contouren van het oude 
kasteel uitgezet.

Het Monumentenplatform van de 
samenwerkende oudheidkundige 
verenigingen in de gemeente Oude 
IJsselstreek kent de Monumentenprijs 
2019 toe aan de familie Van Lent voor 
de restauratie en renovatie van het 
’Deurvorstpand’ aan de Laan van Wisch 
in Terborg. Het Monumentenplatform 
van ADW, OVGG en Old Sillevold 
spreekt hiermee zijn grote waardering 
uit voor de zorgvuldige en omvangrijke 
restauratie van het genoemde heren-
huis waarbij eerder verdwenen bouw-
kundige elementen zijn teruggebracht. 
Met veel respect voor de bouwkundige 
stijl en gevoel voor historisch karak-
ter heeft het Deurvorstpand een her-
nieuwde uitstraling gekregen die recht 
doet aan de historische omgeving bij de 
ingang van de Terborgse Hoofdstraat 
en de Laan van Wisch.

Het pand draagt de naam van de wijn-
kopersfamilie Deurvorst die bijna 
200 jaar deze plek bewoonde. Rond 
1775 kwam Jan Hendrik Deurvorst 
uit Doesburg naar Terborg en begon 
daar zijn wijnhandel in het pand aan 
Hoofdstraat 89 dat hij kocht van drost 
Bögel. Zijn nazaten zetten de wijnhandel 
succesvol voort en kochten in 1879 het 
huis op de hoek erbij. In 1891 liet Gerrit 
Deurvorst het afbreken en gaf architect 
Ovink opdracht voor het ontwerp van 
een nieuw herenhuis met de voordeur 
aan de Laan van Wisch. Het werd een 
huis met prachtige ornamenten, een 
gebeeldhouwd balkon, prachtige dak-
vensters en met bogen boven de ramen, 
de uitgesproken Ovink-details. 

Het ging de familie voor de wind want 
tien jaar later werd het herenhuis aan 
de Hoofdstraat vervangen. Opnieuw 
werd door Gerrit Deurvorst aan archi-

tect H.J.L. Ovink gevraagd een bouwplan 
te maken, passend bij het herenhuis 
ernaast aan de Laan van Wisch nr. 1, de 
eerste opdracht uit 1891. Het herenhuis 
in de Hoofdstraat met de vijf boven-
vensters werd afgebroken en vervangen 
door een huis met twee bovenvensters 
en het wijnpakhuis met de fraaie gevel 
in Jugendstil ernaast. De panden wer-
den met elkaar én met het herenhuis 
aan de Laan van Wisch verbonden. De 
verbouwing in 1901 werd zodanig uitge-
voerd dat zelfs na jaren de plaats waar 
de twee huizen werden samengevoegd 
nauwelijks terug te vinden is. Ook de 
wijnkelders werden in 1901 nog weer 
vergroot. 
Begin jaren zeventig werd de wijnhandel 
opgeheven en de panden werden ver-
kocht aan Stef Kaak, die toestemming 
kreeg om het pand aan de Hoofdstraat 

om te bouwen tot bar-dancing-ontmoe-
tingscentrum ’Trinity’. Daarbij bleef van 
het wijnpakhuis alleen de gevel intact. 
De bar-dancing moest na zeven jaar 
snel sluiten. Het herenhuis werd o.a. 
verhuurd aan een hengelsportwinkel. 
Door achterstallig onderhoud ging het 
’Deurvorstpand’ in de loop der jaren 
zienderogen achteruit, zeker toen het 
helemaal leeg kwam te staan. 

Met de revitalisatie van Terborg werden 
ook plannen voor het ’Deurvorstpand’ 
opgezet. Een projectontwikkelaar zette 
in op herontwikkeling van het pand en 
omgeving met 57 appartementen voor 
een specifieke doelgroep, maar dit vond 
geen afzet. Dit gold ook voor een alter-
natief plan. In januari 2014 verscheen 
in het regionale nieuws het bericht dat 
de symbolische sleuteloverdracht had 

plaatsgevonden door Jan en Ben Kaak 
aan de Gemeente Oude IJsselstreek. 

Nu werd ingezet op restauratie, bij voor-
keur door derden, in samenhang met 
herontwikkeling van het gebied. Dit 
resulteerde in maart 2016 in de verkoop 
van de locatie aan de familie Van Lent. 
Architect Renskers van ERS Archiecten 
bna nam het initiatief om samen met 
ambtenaren van de afdeling ruimte-
lijke ordening een plan te ontwikkelen 
om een deel van het pand te renove-
ren en een deel te slopen, waarbij het 
’Deurvorstpand’ en het ’Meestershuis’ 
zouden worden gerestaureerd. Het pand 
waar vroeger discotheek Trinity zat, is 
op de voorgevel na gesloopt en er komt 
op die plek en daarnaast nieuwbouw 
van maximaal twaalf appartementen. 
De buitenkant van het ’Deurvorstpand’ 
bleef geheel in tact, maar aan de achter-
zijde werd het een en ander aangepast. 
Alles in stijl en met respect voor de his-
torische waarde van het pand, waarvan 
in het interieur veel stijlvolle elementen 
bewaard zijn gebleven en werden geres-
taureerd. 

Voldoende reden voor het Monu-
mentenplatform om unaniem te kiezen 
voor het ’Deurvorstpand’ als winnaar 
van de Monumentenprijs 2019 in de 
gemeente Oude IJsselstreek. Op Open 
Monumentendag, zaterdag 14 septem-
ber a.s., zal de oorkonde met historische 
beschrijving worden uitgereikt aan de 
familie Van Lent. De korte plechtigheid 
aan de Laan van Wisch in Terborg begint 
om 16.30 uur. 

Monumentenprijs 2019 voor

 Deurvorstpand in Terborg

De grondradar 
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Jonkheer Philippe 
In 2012 stond er een portret van jonk-
vrouw Olga in de monumentenkrant, 
dit keer stellen we haar zoon jonkheer 
Philippe Gaspard Leopold (*1968) aan u 
voor, de zevende generatie dus. In 2001, 
op zijn 33ste, nam hij het beheer van 
het kasteel over van zijn vader jonkheer 
Louis Philippe Vegelin van Claerbergen 
die toen 75 was. 
Eigenlijk was de oudste zoon voorbe-
stemd deze taak op zich te nemen. 
Maar jonkheer Richard, 18 jaar ouder 
dan jonkheer Philippe, hield van andere 
dingen. Het lag hem niet. Geleidelijk 
werd duidelijk dat hij het niet ambi-
eerde. 

Naar de gewone school 
Als kind gingen zij en hun twee zus-
sen Elisabeth en Inez naar een gewone 
school, in tegenstelling tot hun moeder 
die op het kasteel les kreeg van een 
gouvernante waardoor ze nooit leerde 
met ‘gewone’ kinderen om te gaan, 
zoals ze vertelde. De kinderen speelden 
graag buiten, met de kinderen van de 
tuinman, en op de boerderij bij boer 
Bos. Elke zomer ging het gezin vier 
weken naar Zeeland; strand en zee zijn 
toch het leukste voor een kind. Inez en 
Philippe hadden ook nog kindermeisjes, 
die soms meegingen op vakantie.

Iets nuttigs 
Na de middelbare school studeerde 
jonkheer Philippe rechten in Utrecht 
maar hij maakt er niet zijn beroep van. 
In militaire dienst was hij hospik bij de 
geneeskundige troepen. In tegenstel-
ling tot zijn broer had hij zijn studie snel 
klaar. Daarna bleef hij thuis en rolde 
langzaam in het beheer van het kasteel. 
Hij vond het vanaf het begin leuk, hij 
doet het liefst iets nuttigs. Zo kon hij 
zich in dienst enorm ergeren aan het 
schoonmaken van wapens die al schoon 
waren… Langzaam ontwikkelde het zich 
in zijn richting. In die zin is hij meer een 
Vegelin dan een Van Schuylenburch, 
zegt hij zelf. Zijn vader leerde hem wat 
erbij komt kijken. 

Hij trouwde, voor het eerst in de fami-
lie, met een ’burgermeisje’, Ineke 
Lukkassen uit Wehl. Ze kregen twee 
dochters, Eline en Lisanne die nog jong 
waren toen hun moeder in 2010 stierf 
aan een ongeneeslijke ziekte. Ze mocht 
slechts 46 jaar oud worden. Jonkheer 
Philippe was toen pas 42. Zes jaar eer-
der (2004) was zijn broer gestorven, nog 
maar 54, en twee jaar later (2012) zijn 
vader, 86 jaar oud.

Goedkoop werken 
Het beheer gaat jonkheer Philippe goed 
af. Hij is er goed in geworden, zegt ook 
de gepensioneerde Johan Jonker die 45 
jaar tuinman was op het kasteel en nog 
in het Muldershuus woont onder aan de 
Paasberg. Hij doet veel zelf en is niet te 
beroerd om (soms zelfs op zondag) een 
wagen te helpen laden, met de tractor 
nieuwe bomen water te geven, enz. 
Als hij overal mensen voor in zou huren, 
is het niet te betalen, zegt hij. Drie man-
nen helpen hem gemiddeld drie dagen 
per week met het onderhoud. En een 

schilder werkt 15 uur per week voor 
hem evenals op Ulenpas in Hoog-Keppel 
dat ook tot het bezit behoort (zoveel 
werk is dat). De sloten moeten 1x per 
jaar geschoond worden, daarvoor heeft 
hij zelf geen machines. Hij heeft een 
afspraak met het Waterschap dat ze de 
sloten van het kasteel erbij doen als ze 
toch in de buurt zijn en sturen dan een 
rekening. 
De grote vijver en de Molenkolk moeten 
eens in de 9 of 10 jaar uitgebaggerd 
worden. Vroeger werd dat gedaan met 
de baggerbeugel, nu met een kraan. Dat 
laat hij doen. Een gelukje is dat het blad 
zich vanzelf verzamelt bij de Molenkolk.

Hout 
Van de 160 hectare van kasteel Wisch 
en voormalig Schuilenburg is 70 hec-
tare productiebos. Jonkheer Philippe 
legt uit dat het hout een belangrijke 
inkomstenbron is. Dit was in de tijd van 
zijn overgrootvader jonkheer Wigbold 
van Schuylenburch ook al zo; die schrijft 
in 1925 in een brief aan notaris Van 
Everdingen: De houtverkoop was zeer 
bevredigend en moeten we zeer dank-
baar zijn. Met een actief beheer, op de 
goede gronden en met de juiste hout-
soorten, is de opbrengst goed, vertelt 
hij. Jonkheer Phillipe sorteert wilg- en 
populierenhout eruit (circa 10%) voor 
zichzelf want dat kun je een koper niet 
aandoen. 

Tegenwoordig wordt het hele kas-
teel (enigszins) verwarmd, dat is beter 
voor het behoud. Sinds 2010 heeft hij 
een grote Duitse kachel waar stukken 
gespleten hout van 1.30 m in kunnen, 
dat is goedkoper dan gas of olie.
Eén keer vullen kost hem een half uur, 
‘s winters 2 of 3x per dag. Negentig 
procent wordt verkocht. Om regelmatig 
hout te kunnen oogsten, plant hij jaar-
lijks ongeveer 100 grote bomen en een 
paar duizend kleinere. Zoveel mogelijk 
soorten, dat vindt hij leuk en dat levert 
veel meer vogels e.d. op. Hij bepaalt 
dat zelf maar laat zich graag adviseren. 
Zoals door Jan Pols, die ingenieur bos-
bouw is en al 25 jaar in de tuinmans-
woning naast het kasteel woont (niet in 
dienst). 

Groenten en bloemen 
De groentetuin doet hij grotendeels zelf, 
met tot voor kort elke vrijdag hulp van 
Johan Jonker die het altijd graag deed. 
Tegen de muren zette hij lei-peren en 
een kweepeer. In de kassen staan een 
oude druif van Ulenpas en een vijg. 
Johan: ”Philippe heeft het harde wer-
ken van zijn vader geleerd. Hij plant zelf 
de bomen met de schop. Hij had wel 
boer willen worden. Tegenwoordig doet 
hij ook de moestuin en bloementuin 
erbij, in het begin in samenspraak met 
mij. Het is zo leuk, hij is er zo enthou-
siast over. En wij ook, de worteltjes en 
kropjes sla zijn ook voor ons.” 
Volgens zijn moeder jonkvrouw Olga, 
die op haar 92e nog steeds in het rech-
terdeel van de lange gevel en in de 
ronde toren woont, heeft ’Phil’ groene 
vingers (zijzelf niet), hij kent alle bomen 
en vogels, ook bij hun Latijnse naam. 
Tegenwoordig eet ze mee bij haar zoon 
dus ze hoeft niet meer te koken. Als 
haar dochters jonkvrouw Inez of jonk-
vrouw Elisabeth thuis zijn, wonen ze in 
de korte zijgevel rechts en dan eet ze 
bij hen. 

Korhoen 
Tot zo’n 20 jaar geleden was de subsidie 
voor de aanplant van groen interessant. 
Tijdens de crisis waren er geen subsi-
dies, nu weer wel. 
De verplichting om open te stellen is er 
niet meer, wel zijn er regelmatig con-
certen (www.kasteelconcerten.nl) en 
bijvoorbeeld excursies van de Stichting 
IJsselvaart. Verder wordt er wat geld 
verdiend door het terrein aan jagers te 
verpachten. Zelf houdt hij ook wel van 
jagen, in het kasteel staat een opgezette 
korhoen die hij ooit (in Schotland) heeft 
geschoten. Jonkheer Philippe weet wat 
hij moet doen om de wildstand sta-
biel te houden. Er worden jaarlijks 4 
of 5 vossen geschoten. Dat gebeurt in 
de winter want anders is de huid niet 
geschikt om te prepareren en wordt hij 
niet zo zacht.

Bescheiden  
Aannemer Freddie Jansen, wiens vader 
ook al klussen deed op het kasteel, ver-
telt: ”Sinds jonkheer Philippe ’de baas’ 
is, gaat het makkelijk. Hij weet goed wat 
hij wil en kan makkelijk beslissen. Wat 
hij niet nodig vindt, doet hij niet. Hij is 
er kien op niet achterop te raken met 
onderhoud. Er lopen altijd wel werklui 
op het kasteel. Ik vraag me wel eens af 
of zijn moeder jonkvrouw Olga dat wel 
zo leuk vindt… Atijd mensen en lawaai. 
Maar ze moppert er nooit over. De 
eigen schilder drinkt altijd koffie op het 
kasteel, ik soms ook. Jonkheer Philippe 
werkt goed samen met boer Tijhuis op 
de boerderij van het kasteel. Hij is een 
harde werker en doet zelf altijd mee. 
En hij weet alles van subsidies en maakt 
elke keer weer een nieuw onderhouds-
plan voor Monumentenzorg. Zoals in 
elke familie zijn er natuurlijk ’gehei-
men van Wisch’. Maar daarover uit de 
school klappen zal ik nooit doen. En dat 
past goed bij de bescheiden manier van 
leven van de familie Vegelin.”

Jonkheer Philippe

Jonkheer Philippe Vegelin van 
Claerbergen

De familie Van Schuylenburch kwam 200 jaar geleden vanuit Den Haag 
naar de Achterhoek: in 1812 kocht ze kasteel Schuilenburg en in 1850 
kasteel Wisch. De huidige eigenaar is de zevende generatie, door huwe-
lijk sinds 1949 Vegelin van Claerbergen. De eeuwen vóór hen woonden 
er ook veel interessante personen op het kasteel, te beginnen met de 
Heren van Wisch (1100) die de stad in 1419 stadsrechten gaven. Verder 
de families Van Nagell, Steengracht en Van Homoet die u wel kent van de 
straatnamen. Maar gek is dat: Van Limburg Stirum was zéker zo belang-
rijk in de 17e eeuw. Het wordt tijd dat er een straat komt met die naam.

Ulenpas in Hoog-Keppel



Sierlijk
De tegenwoordige tuin- en parkaanleg in min of meer 
Engelse landschapsstijl uit ca. 1879 herkent u aan de 
sierlijke vormen van de grote gracht. Deels ligt de 
tuin binnen een oudere, nog bestaande, 17e-eeuwse 
lanenstructuur: onder meer de Laan van Wisch - een 
laat-19e-eeuws dwarslaantje - en de IJsseldijk. Het 
park is rond 1900 aan de westkant vergroot met een 
punt van de Terborgse IJsselweiden. Het landgoed is 
tegenwoordig 160 hectare groot, waarvan 90 hectare 
bij de boerderij hoort. We beginnen de wandeling bij 
het hek aan de kant van de protestantse kerk.

Het hek 
De smeedijzeren toegangspoort uit 1916 is ontworpen 
door de Terborgse architect Rudolf van Wezel (*1889 
†1943). De Terborgse smid Dorus Leijzer (*1864 †1936) 

maakte het hek met de vergulde pijlpunten en de 
wapens, met de twee gaande leeuwen in rood. In 1989 
is het hek gerestaureerd door Tangelder in Silvolde. 

Laan 
We lopen een stuk door de laan met kastanjebomen 
die al in 1873 op een tekening staan en nog behoor-
lijk gezond zijn voor hun leeftijd. We gaan het eerste 
pad rechts in en lopen rechtdoor. Links van ons is de 
Molenkolk met de brug die naar het hoofdgebouw 
loopt. 

De naam Molenkolk komt al voor in documenten van 
1207 en 1518 en wijst erop dat hier ooit een (water)
molen was.  
Het water rechts van de brug heet de Grote Vijver. 
Van hier hebben we een prachtig zicht op het hoofd-
gebouw, de ronde toren en ertussenin de traptoren. 
Waar we de picknick gaan houden, waren vroeger vier 
rechthoekige Blumengartten (0,66 ha). De bloemen-
tuin is nu aan de voorzijde van het kasteel want daar 
komt veel meer zon.

Champagnebult 
In de bocht van de vijver is een opgehoogde bult, daar 
moet een ijskelder onder zitten, hier champagnebult 
genoemd. In dergelijke gemetselde kelders werd ijs 
bewaard om bederfelijke waar te conserveren. 

Het ijs kon soms wel twee zomers bewaard blijven. Het 
ijs op de vijvers hakte men klein, bracht het naar de 
kelder en overgoot het met water zodat een homoge-
ne ijsmassa ontstond. Men hakte er blokjes af voor de 
keuken waar het werd bewaard in koelvaten. Bezitters 
van een ijskelder waren moreel verplicht ijs te leveren 
aan de dokter als hij dat nodig had voor een patiënt. 
Begin 20e eeuw kwam de elektriciteit en werden ijs-
kelders overbodig. Tegenwoordig zijn vleermuizen er 
dankbare gebruikers van. Volgens jonkheer Philippe 
is er weinig meer over van de ijskelder en bij zijn 
weten waren er nooit gemetselde deuren. Hij plantte 
er rododendrons op. Even verderop staat de huwe-
lijksboom (50 jaar) van jonkvrouw Olga en haar man 
Louis Vegelin, een prachtige sequoia (Sequoiadendron 
Giganteum). De boom is pas 30 jaar oud maar groeit 
heel snel en de stam is warm en veerkrachtig. De kei-
harde zaden ontkiemen alleen in hete as. 

Stuwen 
We komen op de IJsseldijk, de waterkering van de 
stad Terborg. In de grachten zijn twee stuwen die 
de jonkheer zelf kan bedienen, in overleg met het 
Waterschap. De sloten worden jaarlijks geschoond, de 
grachten worden eens in de 8 jaar uitgebaggerd met 
een kraan. Links van de IJsseldijk staan in het voorjaar 
veel sneeuwklokjes. Rechts van de dijk is het aanne-
mersbedrijf van Freddy Jansen, dat al generaties lang 
veel werk op het kasteel verricht. 

Als we de dijk verder zouden volgen, kwamen we bij 
het verbindingsriviertje tussen het kasteel en de Oude 
IJssel waar ijsvogels zitten, bij een ‘vijver’ die is ont-
staan door een afgezwaaide bom in 1944, en uiteinde-
lijk bij de restanten van kasteel Schuilenburg.

Küchengarten 
Maar zover gaan we niet, we nemen het bruggetje 
dat weer naar het kasteel leidt. Hier zijn in 1880 
Amerikaanse eiken, zomereiken en beuken geplant. 
Eén staat er nog dicht bij de ronde toren. Hier was 
vroeger de Küchengarten die 1 morgen en 66 roeden 
groot was (0,95 ha). 
We gaan rechtsaf langs een bijzondere boom, de 
Juglans nigra. Dit is de dikst bekende zwarte walnoot 
in Nederland met een omtrek van 5,20 m. Hij is 21 m 
hoog (2009, Bomenstichting) en moet rond 1750 zijn 
aangeplant, volgens de overlevering door de beroem-
de Zweedse plantkundige Linnaeus. 

In die tijd legde hij het park aan op de Ulenpas in Hoog-
Keppel, wellicht kwam hij toen ook naar Terborg. De 
zwarte walnoot is nu echt oud (ca. 265 jaar) en doet 
het niet meer zo goed. De klimop is niet schadelijk 
(eigen sapstroom) en zeer nuttig voor vogels en insec-
ten maar wordt steeds zwaarder en neemt veel licht 
weg. 

De zuidkant 
We lopen verder langs de vijver en hebben zo een 
prachtig zicht op de zuidkant van het kasteel. Jonkheer 
Philippe heeft lei-peren en een kweepeer tegen de 
muur gezet. In de ene kas staat een vijgenboom en in 
de andere een heel oude blauwe druif van Ulenpas in 
Hoog-Keppel dat ook van de familie is. 
 
We gaan door de poort en zien rechts de boerderij. De 
muur links van ons, met de mooie zogenaamde ezels-
rug, die jaren geleden door Freddy Jansen uit Terborg 
is gerestaureerd, heeft een ingebouwde schoorsteen 
om de kas te verwarmen. Laag op de muur staan 
inscripties, namelijk WGIvS WAWvS FLWvS LAvS LWvS 
23 oct 1879. Het zijn de initialen van Woltera, Wigbold, 
Frank, Leopold en Lodewijk, de kinderen van jonkheer 
Willem van Schuylenburch en barones Frederika van 
Limburg Stirum. 

De vierkante toren (ook wel Berghse huis genoemd) 
stamt uit de 16e of begin 17e eeuw, de tijd van Van 
Limburg Stirum. De gevangenkelders onderin de toren 
zijn misschien ouder, nog uit de tijd van Oswald I van 
Bergh. 

Noordzijde 
We lopen langs de geboortebomen van de dochters 
van jonkheer Philippe, een gele linde van Lisanne en 
een zilverlinde van Eline, naar de noordzijde van het 
kasteel. Links naast de wagendeuren van het koetshuis 
(waar nu de houtkachel staat) woont jonkheer Philippe 
met zijn partner en dochters.

Lindeboom 
Op het voorplein stonden twee eeuwenoude linden-
bomen die in 1991 moesten worden gekapt omdat 
ze een gevaar werden voor het huis. Gezien de jaar-
ringen waren ze ongeveer 220 jaar oud, ze zouden dan 
anno 1770 nog geplant kunnen zijn door de familie 
Steengracht (eigenaars tot 1772), of door de familie 
Van Nagell (eigenaars tot 1850). Nu staan er twee 
catalpa’s.

Zonnewijzer 
Midden op het voorplein staat een zonnewijzer die 
begin 20ste eeuw door de bevolking van Terborg werd 
geschonken aan de kasteelvrouwe barones Ines von 
Buddenbrock Hettersdorf, de eerste echtgenote van 
jonkheer Wigbold van Schuylenburch. Ze beoefende 
natuurgeneeswijzen en heeft veel gedaan voor de 
gezondheid van de mensen; hoe precies is niet over-
geleverd. 

Zonnewijzer

Productiebos 
Op het landgoed staan enorme stapels hout uit het 
productiebos van het kasteel. Tien procent ervan 
gebruikt de familie om het kasteel te verwarmen en 
om hekken en bruggen te maken, negentig procent 
wordt verkocht. 

Rijksmonument 
Vanwege de schoonheid, de betekenis voor de 
wetenschap of de cultuurhistorische waarde zijn tot 
Rijksmonument verklaard: het huis zelf, de park- en 
tuinaanleg, de koude bakken, de tuinmuur met het 
hekwerk dat de moestuin in het noorden en oosten 
begrenst, de tuinmuur die de scheiding vormt met het 
terrein van de kerk, de dienstwoning in chaletstijl, het 
toegangshek, de ijzeren brug en de zonnewijzer. 

Een wandeling door het park
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Op Open Monumentendag zijn de tuinen van Kasteel Wisch geopend voor het publiek. Om 11.00 uur en 14.00 
uur zijn er wandelingen onder leiding van een IVN-gids, die u meer vertelt over de bijzonderheden van het 
park. Ook mag u zelf de wandeling lopen aan de hand van het kaartje dat u bij binnenkomst mee kunt nemen. 
Bij de ronde toren staat aannemer Freddy Jansen en bij de moestuin tuinman Johan Jonker aan wie u vragen 
kunt stellen. De route is uitgezet met pijlen. 

Kasteel Wisch met bloeiende tuin,
foto GLK

Molenkolk

De champagnebult 

Muur met ezelsrug met achter 
de struiken de inscripties



Het speciaal voor ‘Terborg 600 jaar 
Stad’ bewerkte lied mag in deze krant 
niet ontbreken. Goed bewaren want u 
hebt het nog nodig… In 1969 werd het 
nummer door The Spitfires uitgebracht 
ter ere van 550 jaar stadsrechten. 

Reinhard ten Brink heeft het opnieuw 
opgenomen in het kader van de festi-
viteiten. Tekst en muziek Arie van de 
Ven. Luister maar alvast op 
www.youtube.com/
watch?v=pZ79Pr5A9BI.

Terborg op hol

Muziek 

Terborg heeft veel meer muziek dan u denkt! Koren, harmonie, 
bands en solisten (duo), voor alle leeftijden. Voor u treden ze 
(bijna) allemaal op tussen 11.00 en 16.00 uur: Arti Sacrum, 
Harmonie Terborg, Terborgher muzikanten, popkoor 4You, de 
band Balkanari, het Terborgse duo Corda Nueva van Judith 
Baakman en Radboud Post (harp en viool) en speciaal voor de 
kinderen komt Jan Mellée om een halfuurtje muziek met hen te 
maken. 

Vliegeren 

De kinderen kunnen vliegeren bij het kas-
teel! Elk kind krijgt een ‘bouwpakketje’ 
van een (kleine) vlieger die opgelaten mag 
worden op het voorplein bij de zonnewij-
zer. Kleine vliegers vliegen het hoogst! 
Maar eerst ga je hem versieren. Heb je 
hem mooi gemaakt en krijg je hem de lucht 
in, dan kun je een vliegerdiploma halen. En 
papa en mama kunnen er mooie foto’s van 
maken. Je mag de vlieger meenemen naar 
huis tenzij hij in de boom hangt… maar dan 
halen we hem er wel uit, hoor.
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Veel Terborgse 
monumenten open
Terborg telt maar liefst 26 gemeentelijke en 
18 rijksmonumenten. Denk maar aan het 
kantongerecht, de protestantse kerk, het 
Richtershuis, de St. Jorisschool, de joodse 
begraafplaats bij Villa Kalff en niet te verge-
ten Kasteel Wisch. Op deze speciale Open 
Monumentendag in het jaar van Terborg 
600 jaar Stad is een aantal bij hoge uitzon-
dering geopend voor publiek. De eigenaar/
bewoner ontvangt u en vertelt u meer over de geschiedenis van het pand. Bij het kasteel 
kunt u een kaartje meenemen met een lijst van de opengestelde monumenten. Bij deze 
panden hangt een gele OMD-vlag.

Bijzondere foto’s 
van Guido Pelgrim 

Guido maakt portret-, huwelijks- en reclamefoto’s, èn 
vrije ontwerpen. Hij werkt graag in de Achterhoek waar 
hij regelmatig is te vinden in een bos of een korenveld. Hij 
‘ontwerpt’ de foto van tevoren. Hij maakt er een tekening 
van en precies zo wordt de opstelling. De lampen en alle 
benodigdheden zijn er. Het kind of de familie gaat staan op 
de door Guido bedachte wijze en kan bij wijze van spreken 
na 10 seconden alweer weg. Zo wordt het spontane, dat in 
al zijn foto’s zit, bewaard.   

Prijzen
Guido wint de een na de andere prijs, in totaal al 25 Awards! Volgens de vakjury’s gebruikt hij 
uitzonderlijk mooi licht en maakt hij de beelden erg sfeervol en passend bij het thema. Bij andere 
wedstrijden won hij onder meer met een locatieportret, een persoonsportret, ‘coolkids’, een kin-
dergroepsfoto en een Valentijnsportret.   
In de voormalige RK-kerk in Terborg is op Open Monumentendag een fototentoonstelling van deze 
Terborgse “ster”fotograaf ingericht. 
Vrij ontwerp van Guido
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Carla en Willy van Keulen

13 Jaar oud was Willy van Keulen toen 
hij op de boerderij op de Heuven kwam 
werken waar zijn moeder Mina Borkus 
(1909) was geboren. Hij kwam helpen 
omdat zijn ongetrouwde ooms lang-
durig in het ziekenhuis lagen. Oom 
Theet lag 1½ jaar in Heliomare met TBC 
en oom Antoon had een maagbloe-
ding (door het roken…). Oma Kaatje en 
tante Bertha (*1907) stonden er alleen 
voor met de beesten, ook ‘s nachts. Zo 
kwam Willy daar.

Zes generaties Borkus
Het was een grote boerderij met 14 
melkkoeien (wat voor die tijd veel was), 
35 stuks jongvee, 10 fokzeugen, 30 
mestvarkens en 120 kippen. Verder 
hadden ze twee of drie paarden, voor 
het werk maar ook om te fokken. En                    
’s zondags werden ze voor de brik 
gespannen en gingen ze ermee naar de 
kerk. Maar rijk waren ze niet, en omdat 
ze onverzekerd waren, liepen de schul-
den snel op. De daghuurder Gert 
Berendsen, zoon van de buurman, 
werkte er en ook de buren hielpen mee, 
zoals Jan Verhey en Herman Burgers. 
Verder bood De Jonge Boerenbond 
hulp, vooral bij het zwaardere werk 
zoals bieten rooien en knollen halen. 
Willy ging tussendoor drie dagen naar 
de landbouwschool in Etten.

De familie woonde er al eeuwen 
maar kon de boerderij pas rond 1949 
van Kasteel Wisch kopen. Net als de 
boeren Dieker, Verhey, Dieker (later 
Dunselman) van de Smachtstede, 
Herschel en vele anderen. Het kasteel 
in Terborg was ernstig beschadigd in 
de Tweede Wereldoorlog; misschien 
verkocht de familie Van Schuylenburch 
stukken grond om de restauratie te 
kunnen betalen. Het was 42 hecta-
re en de familie Borkus kon de helft 
kopen. Vooral vreemden (protestanten 
en een jood) kochten stukken grond 
want die hadden meer geld. Keuper uit 
Megchelen kocht 7 hectare en Nijhof uit 
Barlo 5 hectare. Willy bewerkte met het 
paard voor hen ook de grond.

De ooms konden heel goed samen, ze 
waren ouderwets en degelijk. Tante 
Bertha was, evenals Willy’s moeder, 
al wat moderner omdat ze een tijdje 
bij een ander hadden gewerkt. Oom 

Antoon bepaalde de gang van zaken, 
zoals bijvoorbeeld hoeveel je verdiende 
(weinig: f 6,- per dag). Oom Theet was 
de grapjas ook al was hij als 9-jarige 
zijn oog verloren. Dit gebeurde toen hij 
met pijl en boog door het ‘balkensgat’ 
schoot en de pijl terugkwam in zijn 
oog. Toen hij net weer was opgeknapt, 
schoot hij stiekem, toen zijn ouders 
even een dutje deden, met de buks 
een haasje. Toen zijn vader hem bijna 
betrapte, legde hij het geweer snel in 
de dorsmolen die op de deel stond. Het 
geweer ging af en schampte zijn arm. 
Hij wilde niet dat zijn arm geamputeerd 
werd en - heel bijzonder in ca. 1934 - 
ze naaiden de arm vast aan zijn buik 
en lieten er in 3 maanden vel omheen 
groeien. Ondanks deze ingreep raakten 
zijn vingers misvormd en kon hij nog net 

voeren en vegen. Omdat 
ze niet verzekerd waren, 
kregen ze natuurlijk ook 
geen geld.

Vijfenhalve eeuw oud
De boerderij was toen 
al eeuwenoud (oud-
ste vermelding 1431) 
en ook al eeuwenlang 
bewoond. De eerste 
bewoner was Joachim 
van Wisch. Sinds 1738 
woonden zes genera-
ties Borkus er (Antonius, 
Derk, Engelbart, Derck, 
Willem en Theet/
Antoon/Bertha). Er werd 
niets aan de boerderij 
veranderd. Wel hadden 
ze heel vroeg stroom, al 

in 1928. De koeien stonden op een vlak 
stuk in de stal. Maar de deel, van wel 
25 meter lang, liep 1½ meter omhoog. 
Je kon de koeien onder de buik kijken. 
Je moest enorm oppassen als je met 
een zware kruiwagen gehakselde bieten 
naar boven of juist naar beneden ging. 
Er kwam ook nooit een trekker, er werd 
alleen met paarden gewerkt. Tot het 
eind was de inrichting authentiek met 
in het voorhuis een bijzondere tegeltjes-
schouw met afbeeldingen deels uit het 
Oude, deels uit het Nieuwe Testament. 
Die is op niet geheel correcte wijze 
in de rk-kerk van Etten terechtgeko-
men… Tante Bertha was heel gelovig en 
schonk ze aan de kerk.

Verkocht 
Toen oom Theet was overleden en oom 
Antoon in 1981 verongelukte (toen hij in 
de schemer melk ging halen bij Dieker, 
aan de overkant van de Slingerparallel, 
werd hij aangereden door een directeur 
van de DRU en was op slag dood) stond 
tante Bertha er wéér alleen voor. Eind 
jaren 1970 was het Waterschap haar 
al komen vragen of ze de boerderij en 
de oostelijke helft van de grond wilde 
verkopen. Nu ging ze erop in. Het was 
te begrijpen. En hoewel het wel eerlijk 
is gegaan, gebeurde het toch ook een 
beetje op een slinkse manier. Er kwam 
een taxateur uit Arnhem en aan alles 
werd een prijskaartje gehangen. Een 
foto van zijn peetoom Theet die Willy 
graag wilde hebben, moest f 12,50 kos-
ten… dat wilde hij niet. Maar hij heeft er 
nooit iets over gezegd, je moet niet gaan 
roeren. De rioolwaterzuivering werd 
geopend in 1980. Boer Dieker kocht het 
westelijke deel met de slotheuvel. Tante 
Bertha verhuisde midden jaren 1990 
naar de Oldenhove in Etten waar ze 
enkele jaren 
later overleed. 

De foto van 
Theet waar 
Willy f 12,50 
voor moest 
betalen, krijgt 
hij nu als-
nog…. 

Gesloopt 
Op één schuur en de schaapskooi na 
is de monumentale boerderij in 1987 
plotseling gesloopt. In een mum van 
tijd lag hij tegen de grond. Tijd om nog 
iets te ondernemen was er niet. Maar 
het was toch genoegzaam bekend dat 
het een bijzondere boerderij was. Het is 
moeilijk te begrijpen dat de gemeente 
Gendringen toestemming voor sloop 
heeft gegeven. Als het aan een par-
ticulier was geweest, was het nooit 
gelukt. Maar aan het Waterschap… In 
de tweede achterschuur was een unieke 
vaaltkelder waarvan er maar twee in 
Nederland waren. Willy kan nog precies 
aanwijzen waar alle gebouwen stonden. 
De gracht van het oude kasteel is nog 
goed zichtbaar. ’s Winters lag er water 
en kon je er schaatsen. De slotheu-
vel was nog heel hoog, je moest met 
de paarden met een vaart ertegenop, 
anders redden ze het niet. De bietenkuil 
werd tegen de rand van de slotheuvel 
gemaakt. Dieker vlakte de bult af, dat 
zou Willy ook gedaan hebben, maar het 
had niet gemogen... 

Willy en Carla
Willy’s vader Theodorus van Keulen 
kwam uit Groessen, van kasteel de 
Bereklauw. Hij was er een van tien 
kinderen. Twee ‘soorten’ kinderen (uit 
twee huwelijken) die niet zo goed met 
elkaar konden. Hij was van de eerste 
soort en moest bij de koeien slapen in 
de stal… In 1922 emigreerde hij met 
twee broers naar Amerika en ze ble-
ven 7½ jaar in Ontario. Op vakantie 
in Nederland trouwde hij met Mina 
Borkus, in 1931. Maar… ze wilde niet 
mee naar Amerika. Een kameraad wist 
een boerderij te koop in Rafelder - ook 
een oude - bij de Tappenweide. Vader 
ging terug om zijn geld op te halen. Hij 
naaide een zak in zijn hemd om zijn 
geld niet te verliezen tijdens de reis die 
destijds nog drie weken duurde. Theo 
en Mina trouwden en kregen zeven kin-
deren. Omdat hij op de boerderij op de 
Heuven met paarden had leren werken, 
groeide Willy’s liefde voor paarden. Hij 
fokt paarden; zijn zoon heeft de boer-
derij overgenomen en Willy en Carla 
wonen nu 4 jaar in Silvolde.

Familie Borkus
Op de Heuven

Hoeve Oud-Wisch ca 1960, rechts achter de populieren de slotheuvel. Erop stond 
een landbouwschuur die door een storm is verwoest. Een nieuwe schuur kwam op 
de plek van de hooimijten. Een prachtige moestuin lag voor de hoeve. De weg is nog 
hetzelfde, die loopt nu naar de Slingerparallel

De boerderij rond ca. 1957. Vlnr oma Kaatje Borkus-
Geurtsen, Bertha en Antoon Borkus, buurman Gert 
Berendsen en Willy van Keulen (13 jaar) staan voor de 
‘omloop’ waar de paarden inliepen om krachtvoer te 
malen

De boerderij. OomTheet staat in de deuropening, het melkrek staat er nog, de 
groentetuin wordt nog bewerkt

De slotheuvel (linksachter), de gracht (het witte vlak in het midden) 
en de schaapskooi (daar net achter) zijn zichtbaar, foto Jan Gal ca. 1965
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Van misdienaar  tot  eigenaar

Op Open Monumentendag is de voor-
malige H. Georgiuskerk in Terborg ge-
opend voor een hapje en een drankje. 
Ook zijn er twee tentoonstellingen: een 
van foto’s van de Terborgse fotograaf 
Guido Pelgrim en van de Groningse 
kunstschilder Jan Hendrik Stuiver, die in 
de 50’- en 60’er jaren in Terborg woon-
de en veel Terborgse plekken heeft ge-
schilderd.

Binding 
John Bakker is geboren in Terborg en net 
als zijn broer en zussen gedoopt in de 
rooms-katholieke H. Georgiuskerk, twee 
zussen en broer zijn er getrouwd, zijn 
ouders zijn vanuit die kerk begraven en 
hij was er als kind drie jaar misdienaar.
Dus hij heeft veel Terborgenaren helpen 
begeleiden naar rouw of trouw. Kortom, 
zijn emotionele binding met Terborg 
én de kerk is groot. Gecombineerd met 
zijn beroep (makelaar) een uitstekende 
reden om de kerk te kopen. Het project 
noemt hij Provocationem en dat is La-
tijns voor ‘uitdaging’ (en niet ‘provoca-
tie’). In 2013 was de laatste kerkdienst 
en in 2018 werd de kerk aan de ere-
dienst onttrokken. De kerk was in 1914 
als waterstaatskerk, naar een ontwerp 
van Jan Stuijt, tegen een bestaande to-
ren uit 1877 gebouwd. 

Makelaar 
27 Jaar geleden nam hij de makelaardij 
(Rijnlandhaven) van de heer Hakvoort 
over. Een jaar of zes eerder was hij er 
al komen werken voor alle werkzaam-
heden: van stofzuigen, koffie zetten en 
foto’s maken groeide hij er langzaam in 
tot het serieuze werk als onder andere 
bezichtigingen verzorgen. Van meet af 

aan was hij eigen baas want hij ’moest 
zijn eigen broek ophouden’. Hij was pas 
28 toen. 

Werkgroep 
Zes jaar geleden vormden John, zijn zus 
Els, architect Jan Renskers, aannemer 
Freddie Jansen en begrafenisonderne-
mer Herman Tomesen een werkgroep 
om een goede bestemming voor de kerk 
te zoeken. Aanvankelijk was het idee er 
een glazen kubus in te bouwen. Gaande-
weg kwamen veel ideeën voorbij. John 
had al eerder een kerk gekocht (en ver-
kocht), namelijk de Augustinuskerk in 
Gaanderen. Daardoor kende het bisdom 
hem al. De beste oplossing was als hij de 
kerk zelf zou kopen, hij zag het zoals ge-
zegd als een uitdaging. Met zijn tiendui-
zendpoot Janneke op kantoor erbij zag 
hij het wel zitten. 

55 kerkbanken 
De dag na kerst 2018 begonnen John     
en zijn broer Nico de 55 kerkbanken     
eruit te halen. Tien mannen van Arti    
Sacrum - gemiddelde leeftijd boven de 
70 - hadden de schroeven al losgedraaid. 
Janneke maakte alle flyers e.d. voor het 
koor en ze hadden altijd gezegd: ’Als we 
eens wat terug kunnen doen…’ Johns 
broer, een neef, een vriend en niet te 
vergeten Ali - hij kent hem al 30 jaar - 
hebben ontzettend veel werk verzet. En 
ongeveer 12 mensen van buiten (tim-
merman, elektricien enz.). Els heeft wel 
688 eieren gebakken (het was winter). 
En zelf maakte John ook lange dagen.

Van kerst tot Pasen 
Vier maanden later was het klaar, de dag 
na Pasen. En dat moest ook want toen 
kwam de tentoonstelling voor ’Terborg 
600 jaar Stad’ er al in. Voordeel van die 
expositie was dat meteen al veel men-
sen zouden komen en het resultaat kon-
den zien. Tussen Pasen en Pinksteren 
kwamen er bijna 3000 bezoekers! En 
zonder uitzondering vindt iedereen het 
resultaat tot nu toe prachtig. Dat is toch 
wel een cadeautje.

Terras 
Jan Renskers bedacht het terras met 
de ramen en deur aan de achterkant, 
dat was een gouden greep. Daar heb je 
prachtig uitzicht op het kasteel en het 
Gravenpad. Om het terras te maken 
moesten 40 vrachtwagens grond wor-

den gestort. Janneke bedacht de ‘open 
constructie’ van de toiletten, en de       
kazuifelkast als bar. De eenvoud van het 
gebouw is benut, geen toeters en bellen, 
de elementen die een te zware stempel 
drukken op het katholieke geloof, zijn 
weggehaald.

Vijfennegentig procent klaar 
De werkzaamheden zijn voor 95% klaar. 
Geluidsisolatie moet nog, de akoestiek 
moet verbeteren, de voordeur moet 
geschuurd en gelakt en er komen nog 
zonnepanelen op de fietsberging, want 
het moet zo duurzaam mogelijk. Zo is 
alle verlichting op led en is de gasver-
warming vervangen door infrarood. De 
elektrische installatie die erg verouderd 
was, is vervangen. De klok functioneert 
sinds die tijd nog niet helemaal goed, 
dat moet nog aangepast worden want 
bij een overlijden moet iemand uitgeluid 
kunnen worden. Het onderhoud zal be-
hoorlijk zijn maar de rapporten van Mo-
numentenwacht zijn positief; er is altijd 
veel aandacht geweest voor het onder-
houd van de kerk mede dankzij Freddie 
Jansen die elke spijker kent. 

Exploitant 
John hoopt een exploitant te vinden (zijn 
vrouw Ada hoopt dat dat snel zal zijn…), 
hij of zij huurt dan het hele gebouw. Die 
persoon zal een binding met of feeling 
voor Terborg moeten hebben. Tot die 
tijd doet John het samen met De Roode 

Leeuw, de expositie, een verjaardags-
feest en de eerste afscheidsdienst zijn 
er al geweest. Alles kan, in overleg: een 
feest, concert, fashion, receptie, ten-
toonstelling of huwelijk. Geen kerkdien-
sten, wel herinneringsbijeenkomsten bij 
rouw. De overledene kan dan opgebaard 
worden in de Mariakapel. John heeft 
afgesproken dat de kapel zeker 10 jaar 
open blijft. Alles mag, zelfs detailhandel, 
alleen niet wonen. Zijn eigen voorwaar-
den zijn dat het niveau moet hebben en 
stijl en liefst anders dan anders. Het zal 
geen concurrentie op de horeca in Ter-
borg zijn maar een toevoeging. 

Bijzonder 
De kerk heeft enkele bijzonderheden. De 
toren uit 1877 was een cadeau van de 
parochianen aan pastoor Herfkens die 
toen 25 jaar in dienst was; zelf schonk 
hij toen nieuwe klokken. In 1901, bij 
zijn 60-jarig priesterfeest, schonk de 
parochie een nieuwe doopvont. De bij-
behorende ’cloche’ is gemaakt door de 
Terborgse kopersmid Meuleman. Helaas 
past dit niet zo in de huidige opzet maar 
John bewaart hem goed. Op termijn wil 
hij daar iets mee verzinnen, hij heeft ook 
nog een tiental kazuifels. De mooie glas-
in-loodramen dateren uit 1891, helaas 
is de glazenier onbekend. In de Tweede 
Wereldoorlog veroorzaakten twee raket-
ten veel schade. In 1977 is de kerk gere-
noveerd.

Jan Hendrik Stuiver (*1912-
†2007) is geboren in 
Appingedam. Jan schildert 
stadsgezichten, portretten, 
stillevens en het landschap. 
Zijn stijl is impressionistisch 
te noemen. Als zijn vrouw in 
1953 een aanstelling krijgt als 

lerares Na (naaldvakken) bij 
de Vakschool voor Meisjes 
Wisch in Terborg, verhuist het 
gezin naar de Achterhoek.  Jan 
wordt huisman en daarnaast 
schildert hij.

Jan ervaart de nieuwe omge-
ving als heel inspirerend. Hij 
maakt talloze schetsen, aqua-
rellen en olieverfschilderij-
en in en rond Terborg. In die 
jaren schildert hij veel in de 
openlucht, zijn ezel en schil-
dersattributen kunstig op de 
fiets gebonden. Het vinden 
van artistieke aansluiting in de 
agrarische Achterhoek is niet zo 

eenvoudig. In de jaren ’50 heeft 
Jan een tentoonstelling in de 
jeugdherberg in Terborg, later 
nog in Aalten en Deventer.
Na nog korte tijd in Varsseveld 
gewoond te hebben, ver-
huist het gezin in 1975 terug 
naar Appingedam. Hij blijft 
werken tot zijn overlijden in 
2007. In het kader van Terborg 
600 jaar Stad worden op 
Open Monumentendag zijn 
Terborgse olieverfschilderijen 
en enkele aquarellen tentoon-
gesteld in de voormalige  r.k. 
kerk in Terborg. De schilderijen 
zijn te koop via  zijn dochter 
Bep Stuiver.

Jan 
Hendrik 
Stuiver

Kasteel Wisch met sneeuw 

Naast de Open Monumenten-
dag op 14 en 15 september   
kunnen jong én oud het hele 
jaar door van monumenten 
genieten tijdens de regio-
nale 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 7 en 8 van basis-
scholen een monument in de 
buurt, bij voorkeur in hun eigen 
dorp of stad.

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 georga-
niseerd. Hoewel het kort na de 
start van het nieuwe schooljaar 
wordt georganiseerd, nemen 
ieder jaar veel basisscholen 

deel. De monumenteigena-
ren zijn enthousiast en heb-
ben inmiddels bijna allemaal 
een eigen programma aan te 
bieden. Dit gebeurt altijd in 
overleg met vrijwilligers van de 
oudheidkundige verenigingen 
die ervoor zorgen dat scholen 
een monument in hun eigen 
dorp of stad kunnen bezoeken. 

Klassendag en Open 
Monumentendag kunnen 
onderdeel uitmaken van het 
lesprogramma omdat het altijd 
te maken heeft met lokale 
geschiedenis en kinderen infor-
matie verstrekt over en het 
ontstaan van de omgeving 
waarin zij wonen.
Ook het idee ”Adopteer een 
monument” blijft actueel en is 
structureel gezien een goede 
oplossing om jeugd te betrek-
ken bij monumenten in hun 
dorp (voorbeeld Antoniuskapel 
Sinderen). Misschien iets voor 
de nabije toekomst? 

Open Monumenten 

Klassendag



Open monumenten 
in 

Varsseveld 

en Sinderen 

Zes monumentale panden in Varsseveld en 
Sinderen zetten op zaterdag 14 september hun 
deuren voor u open. 

De molenaars van De Engel nemen u in de 
molen mee naar boven en bij Maalderij De 
Nieuwe Molen krijgt u uitleg over de aandrij-
ving van de molen door de dieselmotor. In de 
eeuwenoude Laurentiuskerk leiden vrijwilli-
gers u graag rond. In de Keurhorsterkerk ver-
telt het  kostersechtpaar u alles over de historie 
van de nieuw ingerichte kerk. De Sinderense 
bevolking zorgt goed voor de Antoniuskapel 
en de begraafplaats en vertelt daar graag meer 
over. Tot slot is een bezoek aan museumboer-
derij Het Hofshuus een aanrader, zeker als u 
de met thema’s ingerichte zolder nog nooit 
bekeken hebt.

Adressen: Hofshuus, Leemscherweg  
Laurentiuskerk, Kerkplein  

 Molen de Engel, Hiddinkdijk  
 De Nieuwe Molen, Keurhorsterweg 
 Keurhorsterkerk, Sinderenseweg
 Antoniuskapel, Kapelweg.

 Op de Heuven stond het oude Kasteel Wisch, een 
verhoging in het landschap geeft aan waar de funda-
menten in de grond zitten. Bovenop die bult worden 
speciaal voor Open Monumentendag de contouren 
van het oude kasteel uitgezet met medewerking van 
RAAP, onderzoeks- en adviesbureau voor archeologie, 
cultuurhistorie en erfgoed. Tien jaar geleden (2008) 
is dit ook al eens gedaan maar als u het destijds 
hebt gemist, is dit een uitgelezen kans dit nog eens 
te zien. Het terrein was véél groter dan men altijd 
had gedacht! In de gerestaureerde schaapskooi die 
ernaast ligt, is een tentoonstelling ingericht over het 
oude kasteel op de Heuven, de oude kasteelboerderij 
die erbij hoorde en over de familie Borkus die daar 
generaties lang woonde. Elders in deze krant leest u 
een artikel over hen. 

Vanuit de brug in Terborg kunt u er met de fluister-
boot gratis naartoe! U vaart naar De Pol in Gaanderen 
(20 minuten). Daar wordt u aan wal gezet, u loopt 
(10 minuten) over de brug naar de slotheuvel en de 
schaapskooi die er vlak naast ligt. Als u alles hebt 
gezien, wandelt u terug naar de boot, die intussen 

nieuwe mensen heeft opgehaald. Terug in Terborg 
kunt u bij de wijnproeverij van Beyer een drankje 
kopen. 

Als u liever wilt fietsen of met de auto komen, kan dat 
ook. U rijdt via de Slingerparallel van Etten (richting 
Doetinchem) tot de inrit van de Rioolwaterzuivering 
(rechts). Het hek zal open zijn; er hangt een OMD-vlag. 
U rijdt tot de schaapskooi waar u kunt parkeren.

In 1965 was de slotheuvel (rechtsachter) nog een stuk 
hoger 

Sinds Open Monumentendag wordt georganiseerd in 
de gemeente is er, op een enkel jaar na, ieder jaar op 
traditionele wijze brood gebakken in het prachtige 
bakhuis van boerderij Wilbrinkshof op de Wals bij 
Gendringen. Vele, vele jaren lang waren de gebroe-
ders Knaven uit Gendringen er de bakkers.

Al 24 jaar geleden begon Theo Knaven in het bakhuis, 
eerst nog als assistent van Cera Dickmann die van het 
begin af aan de bakker van het bakhuis was. Nadat 
bakker Dickmann er mee gestopt was en er enkele 
bakkers kortstondig meegewerkt hadden met Theo 
Knaven, werd broer André lid van het team. Twintig 

jaren lang hebben de Knavens er samen het edele 
ambacht van het broodbakken aan belangstellenden 
getoond en het bijzondere brood in diverse gedaantes 
gebakken. Dit vond gretig aftrek bij de bezoekers. Er 
waren mensen die het broodbakken al vaak genoeg 
gezien hadden, maar toch elk jaar kwamen om brood 
te kopen. 

Nu gaan de bakkers Knaven om gezondheidsredenen 
stoppen. Ze kunnen de schieter (= soort broodplank 
met lange steel waarmee het brood in en uit de oven 
geschoven wordt) met een gerust gevoel overdragen 
aan een drietal  ervaren bakkers die het bakken op 

de Wilbrinkshof zullen voortzetten. Dat zijn Maurice 
Ebbers uit Terborg, Theo Hendriksen uit Ulft en Paul 
Visser uit Gendringen.  Zij zullen er dit jaar voor het 
eerst hun brood bakken, dat natuurlijk ook weer te 
koop zal zijn. Gwen van Roekel en Erik van Tertholen 
zien uit naar een jarenlange en heel prettige samen-
werking. Zij zijn de eigenaren die boerderij Wilbrinkshof 
drie jaar geleden van de familie Berendsen overnamen 
en die het evenement op Open Monumentendag met 
evenveel  betrokkenheid voortzetten.
’s Middags rond 13.00 uur wordt er bij het bakhuis 
even stil gestaan bij de jarenlange inzet en het afscheid 
van de gebroeders Knaven.

Bakkers Knaven dragen de schieter over

Varen/fietsen naar de Heuven

Modeshow
 

Tussen de muziek door laten we vroeger tijden her-
leven.     U kunt getuige zijn van een bij kasteelsferen 
passende,       bijzondere hoedenshow door… verras-
sing! 

De Oudheidkundige Vereniging werkt mee met een 
modeshow van middeleeuwse kleding die ze maakte 
voor een project over Maria van Nassau. De bewoners 
van de Van Homoetstraat showen de middeleeuwse 
kleding die ze maakten voor het standbeeldenproject 
van ‘Terborg 600’. 

Ten slotte hopen we dat alle Terborgse kinderen de 
middeleeuwse kleding, die ze eerder dit jaar droegen 
in het kader van de lessen op school en de foto op het 
voorplein van het kasteel, inderdaad hebben bewaard, 
zodat ook zij die kunnen showen aan het massaal opge-
komen publiek.

Foto 

Foto Laban uit de Hoofdstraat komt speciale sfeerfoto’s maken 
die later in hun winkel te koop zijn.
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