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Activiteiten in 2007
. Z W-I*:[*(, Presentatie in het Kulturhus in Beek van het boek Het vergeten monunent / das Vergessene

Denkmal.ln samenwerking met de Heemkundekringen De Duffelt en Berg en Dal,

Aansluitend: excursie naar het huis Wylerberg.Zie de los bijgevoegde uitnodiging.

Maandag 23 april. Uitreiking van de tweejaarlijkse MonumentenprUzen 2005-2006 in kerkje van Ubbergen.

Zondag 24 juni, Fietstocht door de Duffelt onder leiding van Govert Janssen langs (verdwenen) kastelen en

versterkte plaatsen in het Duitse deelvan de Duffelt. ln samenwerking met Heemkundekring De Duffelt.

o Zondag 9 september. Open Monumentendag, Thema: 20e eeuwse Bouwkunst. Wij zullen onder meer aandacht

besteden aan villa's van de architect Oscar Leeuw.

o Maandag 19 november 2007 Najaarsbijeenkomst in hotel 't Spijker in Beek Monumentencafé als service-

bijeenkomst voor eigenaren en gebruikers van monumenten.

Het boek Het vergeten monument / das Vergessene Denkmaldoor Herman Grote

Opnieuw geeft de Stichting tot behoud van monument en landschap in de gemeente Ubbergen een boek

uit, dit keer samen met de Heemkundekring De Duffelt. Herman Grote uit Beek, een vàÀ onzé trouwe

leden, is aljaren gefascineerd door de bijzondere villa Huls Wylerbergen de vroegere bewoners. Talvan

verhalen doen daarover de ronde in Beek, Grote ging op onderzoek uit en presenteert nu zijn

bevindingen, Het is een tweetalige uitgave geworden van '148 pagina's en is rijkgeïllustreerd.

f íit r,niiilr'n tunLmr'*§

Tussen 1920 en 1924 verrees
tegen de noordhelling van de
Wylerberg een opvallende witte
villa in expressionistische stijl.
'Haus Wylerberg' was een
schepping van de Duitse
architect Otto Bartning, in
opdracht van de vermogende
Marie Schuster-Hiby (1867-
1949). Deze opmerkelijke vrouw
begon hier, op de grens van
Duitsland en Nederland, als
weduwe van tegen de zestig, een
nieuw leven.
Het vergeten monumenl besteedt
weliswaar aandacht aan de bouw
en het lot van villa Wylerberg,
maar vertelt vooral het
levensverhaal van de eerste
bewoonster. Marie Schuster

bestierde een landgoed, onder-
steunde de avantgarde vanjonge
Duitse kunstenaars, hielp in de
jaren voor de Tweede Wereld-
oorlog joden de Nederlandse
grens over en onderhield
contacten met belangrijke spelers
op het wereldtoneel. De titel van
het boek verwijst evefizeeÍ liraar

deze vrouw als naar haar tastbare
erfenis, 'Huis Wylerberg', een
uitzonderlijk monument
waarvoor dankzij dit
levensverhaal hopelijk meer
belangstell ing zal ontstaan. Deze
tweetalige uitgave is rijk
voorzien van vaak nog niet
eerder gepubliceerd
beeldmateriaal.
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De auteur Herman Grote studeerde sociale
geografie in Groningen. Hrj was werkzaam als

docent aardrijkskunde op verschillende scholen in
Nederland en op de Nederlandse Antilletln1994
verhuisde hij naar Beek-Ubbergen, waar hij direct
geihteresseerd raakte in de geschiedenis van zljn
nieuwe woonomgeving.

Het boek is tot 16 maart 2007 voor donateurs van

onze Stichting te bestellen tegen een speciale

voorintekenprijs van € 14,50, zie de bestelstrook

elders in de Nieuwsbrief.

Niet-donateurs betalen bil voorintekeninq € '16,00.

Wij nodigen onze donateurs, niet alleen de ondertekenaars van harte uit voor de presentatie van

het boek Het vergeten Monument / Das vergessene Denkmalop zalerdag 17 maart a.s. Zie voor

het programma de bijgevoegde uitnodiging.

De Najaarsbijeenkomst 2006
Lezing Prof. Klaas Bouwer, gehouden op22 november 2006 in de Musschenberq te Beek

Geschiedenis van het Nederrijkswald

0orspronkelijk zou tijdens de Najaarsbijeenkomst het boek van Herman Grote over huis Wylerberg

worden gepresenteerd. De productie had echter meer tijd nodig. ln plaats van het boek nu te doop

te houden, hebben wij de heer Bouwer gevraagd een lezing te verzorgen over het Nederrr'rjkswald,

waarover hij een prachtig boek heeft geschreven,

Zoals bekend maakten de heerlijkheden Beek en
Ubbergen eeuwenlang deel uit van het bosriike
gebied ten zuidoosten van Nijmegen,
Nederrijkswald genaamd, dat zelf weer deel
uitmaakte heeft van het Reichswald. Aan de hand
van met powerpoint gepresenteerde kaarten en
beelden liet Prof. Bouwer zien, hoe het
Nederrijkswald zich in de loop van de eeuwen
ontwikkelde. Het landschap van stuwwallen,
ontstaan na de voorlaatste ijstijd, was met zijn
bossen met eiken- en beukenbomen, zeer geschikt
voor de landbouw. Ten tijde van hun legering hier
maakten de Romeinen veel gebruik van het hout
datdeze bossen leverden, o.a. voor de bouw van
woningen; tevens diende het als brandstof. Na het
vertrek van de Romeinen herstelde het bos zich
met de tijd en vanaf de 9e eeuw diende het als
jachtgebied van de Duitse keizers, als zij zich in
deze omgeving ophielden. Na de 13e eeuw was
dit gebied door ruzie en onenigheid afwisselend in
handen van de graven en hertogen van Gelre en
Kleve.
Met de overgave in 1543 van Gelre aan Karel V
komt er een belangrijke verandering in het
gebruik van het Nederrijkswald. Van nu af aan is

het de Gelderse Rekenkamer, die zich met het

beheer van dit gebied gaatbezighouden er,zal
daarin tot 1795 eon belangrijke rol gaan'spelen:
Binnen deze organisatie zijn het de waldgraaf en
ziin waldforsters die belast worden met de
aanplantingen, houtproductie en ontginningen,
alsmede wordt hun justitiële taken toegekend als

opsporing en bestraffing van diefstal en andere
overtredingen. Mede door de uitgifte van bouw-
en tuingronden aan pachters kon men tegemoet
komen aan de toenemende vraag aan voedsel voor
de groeiende bevolking in het nabijgelegen
stads gebied van Nij megen.
De opheffing van de Gelderse Rekenkamer in
1795 betekende het einde van een eeuwenlang
goed en efficiënt domeinbeheer. Het
Nederrijkswald, dat met recht debljnaam Een
notabel domein had verkregen, viel uiteen. In de
jarcn 1827 tot 1847 worden de domeingronden
aan kapitaalkrachtige particulieren uit Nijmegen
en uit het westen van het land verkocht.

Literatuur: Klaas Bouwer, Een notabel domein;
de geschiedenis van het Nederrijkswald,2003
Utrecht. Verkrijgbaar in de boekhandel.
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Bouwplannen De Geest in Beek

Ons monumentenboek uit 2003 geeft niet alleen een compleet overzicht van alle beschermwaardige
gebouwen in de gemeente Ubbergen, maar laat ook samenhangen in de bebouwing zien: wederoplor*
boerderijen bijde entree van Leuth en Kekerdom, negentiende eeuwse villa's langibepaalde delen van de
Rijksstraatweg in Ubbergen en Beek, het gegeven dat alle oude boerderijen in de-polder op pollen of op de
dijk staan en ook de concentratie van "katholieke" gebouwen op De Geest in Beek. Terecht wijdde de auteur
dr, Marc Wingens, onze huidige voorzitter, indertijd zijn inleiding ter gelegenheid van de presentatie van het
boek aan ensembles, samenhangende complexen gebouwen zoals hierboven genoemd.

Over bouwplannen op De Geest wordt al heel beeld zoveelmogelijk behouden kon blijven. En
lang gedelibereerd, maar toen de daadkrachtige met resultaat. ne Cemeente Ubberg"r, 

"r, 
de VOF

woningbouwvereniging Oosterpoort zich in het Westerbeek, waarin woningbouwvéreniging
koor ging mengen, vond het bestuur de tijd Oosterpoort participeert, hàbben zich voir ànze
gekomen de aandacht te vestigen op het open, visie open gósteld ón hebben de plannen zo
landelijke karakter en de unieke bebouwing op De opgestèld dàt fret unieke, landehjïe beeld van De
Geest, die het waard zijn behouden te blijven. Geest en zljnbijzondere bebouwing zo veel
Reminiscenties van het Rijke Roomse Leven zijn mogelijk behouàen blijft. De preseitatie van de
hier nog tastbaar aanwezig, zoals het voormalige plannen op 13 februarij.l. zijn daarvan het
patronaatsgebouw - beter bekend als De sprekend bewijs.
Vluchtheuvel - en het vroegere Liefdesgesticht.
Wij hebben onmiddellijk een brief geschreven aan Op deze manier, niet altijd duidelijk zichtbaar,
de Gemeente om te wijzen op het zeer bijzondere probeert de Stichting tot Behoud van Monument
karakter van deze plek en zijn met Oosterpoort èn Landschap in de 

-gemeente 
Ubbergen aandacht

gaan praten. Beide partijen hebben ons signaal te krijgen van betrokkenen voor behóudens-
goed gehoord en hebben de Stichting uitgenodigd waardige zaken, in dit geval met succes. Maar we
voor gesptekken.'-Vooral debestuursledenMare ..-.. zijn eruiteraard nog niéten.zull,enookde- -'Wingens 

en Ron Willems hebben zich ingezet om komende tijd de oniwikkelingen nauwgezet
mee te denken over de vraag hoe het "Roomse,, blijven volgen.

lntekenformulier voor het boek Het vergeten
heemkundekring De Duffelt, Nielingen 37,6566 KH Millingiena/d Rijn. Dus nietaàn de penning-
meester van de Stichting tot behoud van monument en landschap. Èet verschuldigde bedrag
overmaken naar bankrekening nr 1344 025 88 ten name van Heemkundekring OJOuffelt. -

Na ontvangst van dit intekenformulier en van het verschuldigde bedrag sturen wij u een
genummerde bevestiging van uw bestelling. Als u dit formuh=er instuuit en het bàOrag overmaakt
voor maandag l2 maart, kunt u uw bestelling meteen na de presentatie op l7 maart in het
Kulturhus in ontvangst nemen; anders pas later bij het Antiquariaat Supplement in Beek-Ubbergen.

lk bestel hierbij ... exempla(a)ren van het boek Het vergeten Monument à € I4,50

lk heb het bestelbedrag overgemaakt op bankrekening nr 1344 025 88 ten name van
Heemkundekring De Duffelt

De heer/mevrouw

Adres (geen tbusnr)

Postcode en woonplaats

HandtekeninTelefoon nummer
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DezeNieuwsbrief is een uitgave van

de Slcnluc tot behoud van
MONUMENT EN LANDSCHNP iN dC
gemeente UaarRcrN.

Redactie

Regina Nève-Sprenger

Hans Fun

Verschijnt vier keer Per jaar.

Donateurs ontvangen het blad gratis,

aanbevolen minimale donatie € 15,00

per jaar.

Bankrekening 1051,1 1.562 tnv Stichting

Monument en Landschap, Hezelstraat 18,

oou.

De Stichting heeft ten doel

"het bevorderen van het behoud van monu-

menten van geschiedenis en kunst

en van landschap voor zover het van positieve

betekenis is voor monumenten

dan wel on ziln inrichting en gebruik

geschiedkundige of karakteristieke waarde

heeft."

Secretariaat: mw Dr R.M. Nève-Sprenger

P.C. Hooftstraat 12

6573 CE Beek-Ubbergen,

tel. 024-684 31 58

e-mail:

Jaarlijkse donatie
U onivangt hierbij de acceptgiro waarmee u uw jaarlijkse

donatie kunt overmaken. Wij vragen al sinds jaar en dag een

bijdrage van
e tS,Oó of meet, maaÍ:ubent vrij in het kiezen van het bedrag dat

u wilt doneren. Iedete biidrage is welkom.

Website monumentenlandschap - nl

Vorig jaar is de website van de Stichting van start gegaan'

Hieróp vindt U naast het jaa{progÍamm van2007 de verdere

werkiaamheden en activiteiten van de Stichting. De redactie van

de website wil graag Uw mening vernemen. Uw suggesties, op-

en aanmerkingen kunt U in het Gastenboek invoeren'
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