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De Voorjaarsbijeenkomst 200 1

Op maandag 2 april j.lheeft het bestuur inzaal. De Rosmolen in Leuth feestelijk afscheid genomen van de
drie oprichters. De scheidende voorzitter TonGijsbers heeft de rweejaarlijlse Monumentàonderscheidingen
uitgereikt. Het bestuur heeft bekendgemaakt dat deze onderscheidingen íoortaan zijn naam zullen dragen.

"Wij zijn trots de fakkel over te mogen

,-r'r€fi€n van het illustere drietal van wie wij

vandaag afscheid nemen", aldus Govert

Janssen, de nieuwe voorzitter van de Stich-

ting tot behoud van monument en land-
schap in de gemeente Ubbergen. De drie
bestuurders, Guus Dodemont, Ton Gijsbers

en Piet de Leeuw vinden dat na 25 jaar -zij
hebben de stichting in 1 976 opgericht- de
tijd is gekomen terug te treden. Govert

Janssen noemde als wapenfeiten het
redden van de sloop van Waalheuvel, de

restauratie van het Persings Kerkje, van

molen De DuÍfelt in Kekerdom, het behoud
van het Salmhuisje, de Spoelput in de

Smorenhoek en de vermaarde Grenspaal in

het Keteldal, het monumentenbeleid in

Ubbergen, incÍusief de gemeentelijke

monumentencommissie en binnenkort de
,.-xogelijkheid tot verplichte plaatsing van

De vijf aanmoedigingsprijzen:
1. Huis "Eik en Dal", Ubbergensdijk 1,

Ubbergen. Dhr H.H.J. Kolk en mw
A,W.C.J. Kolk-Hendriks.

2. Woonhuis Steenheuvelsestraat 1 B,
Leuth.
Dhr c.H. Hendriks en mw Th. G.
Hendriks-Gerritzen.

3. Boerderij/woonhuis Erlecomseweg 44,
ErÍecom.
Dhr J.A.G.M. Jansen en mw W.M.
Jansen-Borremans.

4. Boerderijcomplex'Scholtenshofl ,

Weverstraat 1, Kekerdom.
Dhr H.P.ï de Bruijn en mw ïh.T.T. de
Bruijn-Bulsink.

5. Dubbele dijkwoning, Ooijse Bandijk
90, Ooij.
Dhr J. Benedictus en mw M.J.G. van
Eupen.

De d rie a ft re de n de r r rOn rr rr' ii )ïrn iiii
ting Monunent en Landschap: v,l.n.r. Piet de
Leeuw, Ton Giisbers en 6uus Dodemont

panden op de gemeentelijke monumen

tenlijst en de instelling van de tweejaar-
lijkse Monumentenonderscheidingen

door onze Stichting. Zonder de inzet en

de deskundigheid van het drietal zou dit
alles niet tot stand zijn gekomen. Als er-
kenning krijgen zij het erelidmaatschap

van het bestuur aangeboden en als

stoffelijk blijk van waardering een ets van

de Spruitenkamp, gemaakt door de

Beekse kunstenaar Ed Noyons.

De m o n umentenond ersch eidin gen

De hoofdschoteÍ voor de pauze was de

feestelijke uitreiking van de tweejaarlijkse

Monumentenonderscheidingen. De jury,

voor het laatst onder voorzitterschap van

Ton Gijsbers en verder bestaande uit de

bestuursleden Hans Jonker en Hans Fun,

had dit keer meer dan vijftig panden

beoordeeld. Gijsbers constateerde bij de

presentatie van hetjuryrapport dat er in

de afgelopen jaren een record aantal pan-

den zijn hersteld en gerestaureerd.

Ubbergen is mooier dan het in tijden is

geweest. Vanwege de vloed aan activitei-

ten zijn er meer panden onderscheiden

dan in voorgaandejaren. --+ pagina 4

De tien eervolle vermeldingen
1. Woningen in Beek, Leuth en Ooij uit de zogenaamde wederopbouwperiode.

Bestuur, Directie en Medewerkers van Wooncombinatie,,Oosterpoort,,.
2. Bloemisterij "semper Florens, Rijksstraatweg 219, Beek.

Dhr F.A.M. Booltink en mw E.C.H.p. Booltink-Huilmand.
3. Woonhuis "Winterskamp', Rijksstraatweg 133, Beek.

Dhr. M.H.L.F. Abels en mw O.J.E. Abels-van Dríel.
4. Dubbel woonhuis, Rijksstraatweg 131/129A, Beek.

Dhr. H.L. Baars en mw J.W.M. Baars-Steenman.
Dhr H.H.F Lensen en mw B.H. Lensen-Boeken.

5. Woonhuis, Nieuwe Holleweg 81, Beek. Dhr p.J. de Haan en mw L,A. Landman.6. Kantoor/woonhuis, voorm. smederij, Bredestraat 13, Leuth. Mw G.A. Huisman.
7 . Boerderijcomplex "Spaldrop", Botsestraat 29, Kekerdom.

Dhr. G.J.A. Broekman en mw M.W. Broekman-Looman.
8. Boerderijcomplex"Kraaijenhof", Duffeltdijk 1, Leuth.

Dhr J.W.L.M. Ermers en mw H. Ermers-Jongejans.
9. Huis "Wylerberg', Rijksstraatweg 178, Beek. Directie en Medewerkers van

Staatsbosbeheer.
'10. Huis "Schoonzicht', Pompweg 12, Ubbergen.

Dhr H.G.J. van Woezik en mw S.M. Reerink.
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De Pelmolen, geschiedenis van een zoektocht

Is de Pelmolen in Beek de laatst overgebleven watermolen van de heuvelrug of toch niet?

Aan het Palland achter Hotel "De Möschenberg" en het voormalige Duitse douanegebou\ry aan de fujks-
stÍaatweg in Beek staat de zogenoemde Pelmolen. Staatsbosbeheer wil het gebouw verkopen en informeerde
of de Stichting tot behoud van monument en landschap interesse heeft. Als het de laatst overgebleven molen
is, zijn we zeker geïnteresseerd. Guus Dodemont, Hans Fun en \7iel Tonies, bestuursleden van de Stichting
tot behoud van monument en landschap, gingen op onderzoek uit.

Piet de Leeuw, de bouwhistoricus in het

bestuur van de stichting, schat dat de

molen rond 1900 is gebouwd, mis-

schien als molen, of in plaats van een

eerdere watermolen. De naam Pelmolen

wijst daarop. Het gebouw is nu bij

Staatsbosbeheer (SBB) in gebruik als

opslagruimte. Een eerste inspectie ter
plaatse laat zien dat er tussen de zij-

muur en het pad dat er langs loopt een

verdiept gedeelte is, alsof er ruimte is

gemaakt voor een waterrad. ln de muur

zit een opening waardoor de as naar

binnen zou kunnen steken. Aan de muur

zijn sporen te zien die door water ver-

oorzaakt zouden kunnen zijn. Aan de

binnenkant bevindt zich in de verdie-

pingvloer een lang smal luik dat toe-
gang zou kunnen geven tot een aan-

drijfmechanisme. Van de weg af gezien

ligt er achter het gebouw, in de richting

van de heuvel een kleine vijver, mogelijk

een verland restant van de vroegere

molenvijver. Een hoopvol begin.

De volgende stap was mensen te raad-

plegen die meer kunnen weten over het

gebruik van het gebouw,

Gesprekken en archiefbezoeken
De eerst aangeweze om mee te gaan

praten, is de heer Erinkveld, gepensio-

neerd medewerker van Staatsbos-

beheer. Hij verlelde dat SBB de molen

omstreeks 1 965 heeft gekocht van de

familie Peter.s in Kranenburg, die het

gebouw gebruikten als fruitopslag.

Erinkveld heeft de molen nooit als

molen in werking gezien.

Via via hebben wij de heer Harry Peters

gevonden (geb. 1917 in Beek), die in

Nijmegen woont en een neef is van de

vroegere eigenaar. Hij vertelde dat zijn

oom Gerrit Peters (geboren +1890)in

Beek een fruithandel had. Al voor 1 920

heeft deze het gebouw aan het Palland in

gebruik als fruitopslag. Als kind is Harry

De Pelnolen aan de frifksstraatweg in
Beek, gezien vanaf de weg

Peters er heel vaak geweest. De naam

Pelmolen kende hij overlgens niet, ook de

vijver bij de opslagloods had hij nooit ge-

zien. Aan- en verkoop-akten blijken niet

voorhanden. Uit niets blijkt dus dat de

fruitschuur werkelíjk een molen is

geweest.

Bij gemeente Ubbergen weet mevrouw

Marga Jetten, belast met monumenten-

zaken, te melden dat het gebouw in 1 989

is geïnventariseerd door de Rijksdienst

voor de Monumentenzorg. Als oor-

spronkelijke funclie is vermeld "Pelmolen"

en als bouwjaar de tweede helft van de

I 9e eeuw.

De Pelmolen lag tot 1949 op Duits ge-

bied, gegevens over de bouw moeten

daarom in Duitsland worden gezocht. De

heer Jan van Eck uit Leuth, oud-mede-

werker van het Kadaster en een groot

kenner van de streek, adviseerde ons het

Stadtarchiv in Kleve te raadplegen. Uit

gegevens in dit Archiv blijkt dat er een

kadasterkaart van Wyler uit 1730 in het

Museum Katharinenhof in Kranenburg

moet zijn (evenals een van Zyfflich,

waarvan in het archief Kleve een

gefotokopieerde versie aanwezig is). a
Uit deze kadasterkaad zou moeten

blijken of er op de plaats van de Pel-

molen ooit een watermolen heeft ge-

staan. Helaas, helaas, in Kranenburg

blijkt alleen de kaart van Zyfflich aan-

wezig (een schitterend boek met

gekleurde originele tekeningen), die

van Wyler is zoek. Herr Rondholz, de

(vrijetijds)archivaris, heeft deze kaart

ook nooit in zijn archief gezien. De heer

Tissen, de Kleefse archivarÍs zal in het

regionaal archivarissenoverleg de

vermissing van de kadasterkaart van

Wyler uit 1730 melden.

Van mevrouw Jetten kregen later wij

een artikel met gegeven overwater- -
molens in Beek. Daarin staat geen

watermolen in Wyler aan het Palland

vermeld, wel molen de Start, wat

oostelijker gelegen.

Ook de heer Theo Merkus, oud-bos-

wachter in Beek van het Gelders Land-

schap gelooft niet dat de pelmolen ooit

een molen is geweest, er is daarvoor ie
weinig water aanwezig.

lntussen z'rjn w'rj zelf sterk gaan twijÍelen

of dit wel een molen is geweest. Er is

weliswaar een verdiept gedeelte te zien

langs de buitenmuur, maar er is geen

bak waarin het rad gedraaid kan

hebben, bij nader inzien zijn de sporen

langs de muur geen watersporen. De
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vijver is te klein om als molenvijver

dienst gedaan te kunnen hebben.

Als dit gebouw geen molen is geweest,

waar komt de naam "Pelmolen" dan

vandaan? Piet de Leeuw heeft gehoord

dat hier ooit een watermolen heeft

gestaan. Een bron voor deze stelling

heeft hij niet. Wij hebben mevrouw

Margot van Boldrik gevraagd of zij weet

waar de naam vandaan komt. Zij meent

bijna zeker te weten dat haar vader, die

heel veel onderzoek heeft gedaan naar

de historie van de streek, haar verteld

heeft dat er b'rj het Palland (een heel

oude naam volgens MvB) een water-

molen heeft gestaan. Een schriftelijk

74ron kent zij niet, maar haar vader heeft

reel gegevens uit de bibliotheek van het

priesterseminarie Gaesdonck bij Goch.

De eigenaren
0p advies van dhr ïhissen (archivaris in

het Stadtarchiv in Kleve) zijn wij naar

het Kataster in Kleve gegaan. Herr

Opdehipt heeft voor ons in het archief

gezochi.

De gegevens hebben wij rninutieus met

Jan van Eck doorgenomen, H'rj komt tot

de volgende reconstructie van de

eigenaren en bestemming van het

gebouw.

ln september 1890 heeft de

Kadaster-am btenaar Coenders het

gebouw ingemeten, dat betekent dat

het kort daarvoor, hooguit een paar

jaar, is gebouwd. Als bestemming

staat "Remise" vermeld, dat is

zoveel als een wagenschuur of

koetshuis. Sinds 1866 is loseph van

der Heijden, "Rentner zu Wyler" de

eigenaar van de grond en het

bijbehorende huis.

ln het belastingjaar 1891/92 gaat

de eigendom over op Franz van

Haaren, rentmeester en zijn vrouw

Maria van de Heijden in Beek, een

dochter van Joseph van der Heijden.

ln het belastingjaar 1895/96 op-

nieuw andere eigenaren.
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De inmeettekening van 1890, naar het
Noorden gezien.

De Chaussee uan Nijnegen naar Cranenburg is
de Bfksstraatweg. Het gearceerde pand links,

"Maas" b de \víöschenberg, 0p de plaats van

het "l,l/ohnhaus'rechts, staat nu het voormalige

douanekantoor. De "Pelnolen" staat iets boven

het nidden getekend, zie u4emise",

o In 1902 krijgt het perceel een nieuw

nummer, een aanwijzing dat het

gebouw wordt verbouwd, de perceel-

grootte blijft ongewijzigd.

o Het Deutsches Reich (Reichsfinanz-

venlrraltung) verwerft het perceel en

het gebouw in 1929, Na de oorlog

gaat de eigendom over op de Bun-

desrepublik Deutschland (Bundes-

finanzverwaltung).

ln 1949 is dit deel van Wyler over-

gedragen aan Nederland, deze over-

dracht is bij de herziening van de

grenscorrectie in 1 963 gehandhaafd.

Voor zover wij nu weten heeft de

Nederlandse staat in 1962 het

gebouw en de grond verkocht aan de

Commanditaire Vennootschap Gebroe-

ders Peters. (bron: Kadaster Arnhem)

Ca 1 965 koopt Staatsbosbeheer het

goed van de familie Peters. (Mede-

deling Erinkveld)

De gegevens na 1 950 moeten nog

worden geverifieerd bij het Kadaster.

Mevrouw letten attendeerde ons op de

heer Mos in Luxemburg, die uitgebreid

onderzoek heeft gedaan naar water-

molens in deze streek. Een van zijn

voorvaderen was eigenaar van de

molen de Start, (aan het eind van de

Rijksstraatweg ter hoogte van het

Wylerbergmeer). ln de gegevens die hij

stuurde, staat geen molen aan het

Palland vermeld.

ln het Rijksarchief voor de Provincie

Gelderland in Arnhem hebben wij alle

oude kaarten bekeken en geen enkele

aanwijzing gevonden voor het bestaan

van een watermolen op die plek.

Onze conclusie is dat de zogenoemde

"Pelmolen" nooit een molen geweest

en dat er op die plek vri.jwel zeker geen

watermolen heeft gestaan. De Pelmolen

is een wagenschuur of koetshuis, door

.loseph van der Heijden kort voor 1890

op het erf van z'r.in huis gebouwd. Dat

huis bestaat niet meer, het stond dwars

op de Rijksstraatweg op de plaats waar

nu het douanegebouw, later "De Trog"

genoemd, staat. Die situering verklaad

waarschijnlijk de plaatsing van de grote

toegangsdeuren in de kop van de Pel-

molen in plaats van aan de straatkant.

De wagen of koets reed voor het huis

langs en kon dan zo de "Remise" in-

draaien.

Het was een boeiende zoektocht.

Hans Fun
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2. de eervolle vermelding voor respectvol

onderhoud oÍ herstel;

3. en als hoogste bekroning de bijzondere

onderscheiding voor buitengewoon ver-

dienstelijke verbetering of restauratie van

een monumentaal eigendom.

De winnaars van de hoogste onderschei-

ding kregen een zeeÍdruk van het Trafohuis

bij de Thornse molen, gemaakt door de

M illingse kunstenares Marjolijn Rigtering.

Nu Staatsbosbeheer bezig is huis "Wyler-

berg" zo veel mogel'rjk in oude glorie terug

te brengen, wordt weer zichtbaar hoe

bijzonder dit huis is. Het is een prachtig

voorbeeld van de Duits expressionistische

stijl en het enige in z'tjn soort in Nederland.

De jury stelt daarom voor huis "Wylerberg"

aan te melden bij de UNESCO voor plaat-

sing op de WerelderÍgoedlijst.

ln een volgend nunner van de Nieuwsbrief

zal uitgebreider aandacht worden besteed

aan huis "Wylerberg",

Na de prijsuitreiking maakt Goveft Janssen

bekend dat het bestuur van de stichting

heeft besloten dat de prijzen, uii
erkentelijkheid voor diens buitengewone

verdiensten, voortaan de naam

Ton Gijsbers Monumentenprijzen
zullen dragen.

De Voorjaarsbijeenkomst van de Stichting

tot behoud van monument en landschap

in de gemeente Ubbergen werd bijge-

woond door ongeveer tachtig gasten en

donateurs van de stichting en opgeluis-

terd door het tubatrio "De drie tenoren"
o.l.v. Thed Maas.

Het luryrapport met een korte bxchrijving
van alle bekroonde panden en een notlvering

van de prijstoekenning, is voor/ 5,00

(/ 7,50 incl. vezendkosten) te verkrilgen bij
het secretariaat: nw fregina Nève-Sprenger,

P.C. Hooftstraat / 2, Beek-Ubbergen,

tel. 024-684 31 58.

0f door overschrifring van / 7,50 op
rekening nr 524 / 728 ten nane van de
Stichting nonunent en kndschap, te
Ubbergen,

Er zijn drie categorieën onderscheidingen:

1. de aanmoediqingsprijs voor nog niet

voltooide, maar toch al verantwoorde

restauraties;

Colofon

DezeNieuwsbrief is een uitgave

van de Stichting tot behoud van

monument en landschap in de gemeente

Ubbergen.

Hijverschijnt drie à vier keer per jaar.

Donateurs ontuangen het blad gratis,

aanbevolen minimale donatie / 30,00
per jaar.

Girorekening 524 1728 tnv StÍchting

Monument en Landschap, Pompweg 7,

Ubbergen.

De stichting heeft ten doel het bevorderen van

het behoud van monumenten van geschiede-

nis en kunst en van landschap voor zover het

van positieve betekenis is voor monumenten

dan wel om zijn inrichting en gebruik ge-

schiedkundige of karakeristieke waarde heeft.

Secretariaat mw Dr R.M. Nève-Sprenger

P.C. Hooftstraat 12

6573 CE Beek-Ubbergen,

tel. 024-684 3158

Zondag 8 juli a.s. Fietstocht, lengte 10 à 1 5 km, door het natuurlandschap van de

Duffelt, in samenwerking met Heemkundekring "De Duffelt",

start met ontbijt om I0.00 uur bij Gasthof "Polm", tegenover de kerk in Zyfflich.

Rondleiding St Martinskirche in Zyfflich door Herr H.G. Kersten.

De tocht eindigt op de Kermis in Zyfflich,

Aanmelden noodzakelijk, opgeven bij Fenny Kruiswijk, 024-377 2153
lnlichtingen bii fiovert lanssen, tel, 024-684 3581

Zondag 9 september a.s landelijke 0prru MoTuNENTENDAG in de gemeenten

Ubbergen, Millingen, Kranenburg en Rijnwaarden (aan de overkant van de Waal),

georganiseerd door:

de Stichting tot behoud van monument en landschap in de gemeente Ubbergen

de Heemkundekring "De Duffelt"

de Heimatverein Rindern

de gemeente Rijnwaarden

Bijzonderheden over het programma volgen in augustus.

lnlrchtingen billoke Meulenveld-de Koning, tel. 024-66i Z0Z5
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