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STICHTING tot behoud
Van MONUMENT EN LANDSCHAP
in de gemeente UBBERGEN
P.C. Hooftstraal 12
6573 CE Beek-Ubbergen
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e-mail : monumentenlandschap@hotmail.com

Activitei-t.en in 2oo7
o Maandag 23 april. Uitreiking van de tweejaarlijkse Monumentenpri-jzen
2006-2007 in kerkje van Ubbergen.
o Zondag 24 juni. Fietstocht door de Duffelt onder leiding van Govert
Janssen langs (verdwenen) kastelen en versterkte plaatsen in het
Duitse deel van de Duffelt. ïn samenwerking met Heemkundekring De
DuffeIt..
o Zondag 9 september. Open Monumentendag. Thema: 20e eeuwse Bouwkunst.
Wij zu11en onder meer aandacht besteden aan vill-a's van de architecL
o

Oscar Leeuw.
Maandaq 19 november 2oo1 Najaarsbileenkomst in hotel 'L Spijker in
Beek: Monumentencafé a1s servicebijeenkomst voor eigenaren en
gebruikers van monumenten.

Monumentenprij zen en Ton Gij sbers Monumentenprij

s

2005 - 2006
Sinds 1-987 reikt de Stichting tot Behoud van Monument en
Landschap in de gemeenLe Ubbergen om de Lwee jaar
monumentenprij zen uit. Het gaat hierbij om prij zen die
toegekend worden aan eigenaren en/of beheerders van
monumenten of aan organisaties die ztch bezig houden meL
monument- en/of l-andschapsbeheer. Eigenaren die blijk hebben
gegeven van bijzondere aandacht voor het door hen bewoonde
pand door middel van onderhoud, renovatie of restaurat.ie wi1
de Stichting graag waarderen met een prijs. Ook bezitLers
en/of beheerders van landschapselemenLen za1 de Stichting
hier nadrukkelijk bij betrekken. Tevens heeft de Stichting de
l-aatste jaren ook bijzondere aandacht besteed aan de talrijke
vrijwilligersorganisaties die in de gemeente Ubbergen actief
zi-ln op het gebied van behoud en beheer van monument en
landschap.

Programma maandag 23 april2007 in het \il/itte Kerkje van Ubbergen, Rijkssftaatweg, Ubbergen
20.00 uur Ontvangst met koffie en thee
20.15 Opening en welkomswoord door de voorzitter van de Stichting, Marc Wingens
20.20 Lezing door Ir. Servaas van E1teren, restauratie-architect:
'Het renovatieproces: schoonheid zit in de details'
Gelegenheid tot het stellen van vragen
2L.15 Patze
21.30 Bekendmaking en uitreiking van de monumentenprijzen 2005-2006 door de voorzitter van de
jury, Ron V/illems
Uitreiking van de Ton Gijsbersmonumentenprijs door de heer Ton Gijsbers
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De Stichting heeft daarom een jury samengesteld
bestaande uit deskundigen uit verschillende
disciplines die van belang zijn voor beoordeling van
het resultaat van herstel, beheer en onderhoud. De
Stichting kent 3 soorten prijzen toe: een
Aanmoedigingsprujs (vijf in totaal) voor eigenaren of
beheerders die de afgelopen periode een
verantwoorde maar nog niet voltooide restauratie
van hun eigendom hebben verwezenlijkt, een
Eeruolle Onderscheiding (vljf in totaal) voor diegenen
die op voorbeeldigewyze hun monument (tuin, hof
oferf) hebben onderhouden ofgerestaureerd en
daarbij zoveel mogelijk het oorspronkelijk karakter
intact hebben gehouden c.q. hersteld. De Ton
Gijsbers Monumentenprijs, genoemd naar de
oprichter en oud-voorzitter van de Stichting, wordt
toegekend aan die eigenaar of organisatie die de
laatste rwee jaar op een uitzonderlijk verdienstelijke
wqze zynlhaar monumentaal eigendom heeft
gerestaureerd of belangrijke landschappelijke

waarden heeft teruggebracht ofvoor teloorgang
heeft behoed.
Voor de pijzenzynin totaal 19 objecten
genomineerd. Op 23 aprllzal bekend gemaakt
worden welke genomineerden een prijs hebben
gewonnen. Alle genomineerden worden van te voren
persoonlijk per brief uitgenodigd voor de officiële
prijsuitreiking, die maandag 23 aprrl 2007 in het
\7itte Kerkje van Ubbergen, Rijksstraatweg,
Ubbergen-zal plaatsvinden.
Met deze prljzen zljn geen grote geldbedragen
gemoeid. Men moet ze zien als een stimulans en als
een beloning lroor eigenaren en organisaties die
acdef en met respect voor de historie met hun bezit
en of het landschap omgaan. Ook deze keer heeft de
Stichting voor de winnaars een aardige geste in

petto.

Boek over huis Wylerberg aangeboden.
Geschiedenis van een Duits huis in Nederland
Op zaterdag 1-7 maarL is de tweetalige Heemstudie

nummer 20,

"HeL vergieten monumenL " oftewel "Das vergessene
Óenkrna.l " over het Huis Wylerberg aangeboden in een bomvol
Kulturhus in Beek. Aanwezíg waren ook de vel-e gevers: de
uitgever, de vormgever en vooral ook de benodigde geldgevers.
pezé l-aatste waren: de Regio Rijn-Waal, de Rabobank Rijk van
Nijmegen, de Gemeente Ubbergen, de Sparkasse Kl-eve, de Stadt
Klève, de Gemeinde Kranenburg, en de Volksbank Kleverland.
gewandeld. Ook wij hebben de
ie daar toch wat lijn in moeten
aanbrengen. En dat is gebeurd in
mystiek van het toentertijd
(zeventiger jaren) enigszins
deze publicatie, welke tot stand
vervallen maar overigens prachtig l«vam uit een samenwerking tussen
Heemkundekring en de Stichting
ontworpen huis aan den lijve
ondervonden. Alleen wij hebben Monument en Landschap in de
nagelaten wat Herman Grote wel gemeente Ubbergen.

getiteld

Zlj

allen, maar ook de auteur en
zijn familie, en eigenlijk het gehele
team dat geholpen heeft om dit
boek het levenslicht te doen zien,
werden door de middagvoo rzitter
welkom geheten. Maar het begon
allemaal vrij onschuldig. U en ik
hebben ook wel eens in de bossen
ten zuidoosten van Beek

heeft gedaan, namelijk zijn
SteT dat Hitler....
verbazing en verwondering
omzetten in het beanrwoorden Yan Maar laten we bij het begin
beginnen. De opening van de
de vragen die dan opkomen. Hij
middag werd geleid door
zegde zelfs in Canada, toen hij er
middagvoo rzitter Govert Janssen
toch was, naar antwoorden te
hebben gezocht. Maar je kunt wel en Jan Smit mocht als erevoorzitter
van de Heemkundekring het boek
een boel vragen hebben en
inleiden. Hij deed dat op zlin eígen
misschien ook wel veel
enigszins badinerende maar toch
anfi,voorden, maar als je daar
mensen mee wilt plezieren dan zul ook pittige en ook wel een beetje
stoute wtjze. Zynhoofdvraag was
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deze: "Stel dat Hitler in l94l na de
verovering van Polen het wel mooi
geweest vond met de ooilog en dat
de Amerikanen niet waren komen
opdagen, hoe had het er hier dan
uitgezien?". De §Tylerberg was dan
weliswaar nog Duits gebied
geweest, Nederland ook trouwens,
maaÍ zott er dan iets nog iets over
zijn van de Expressionistische

kunst, die toentertijd als "entarrer"
gold, zouden wij hier dan hebben
rondgelopen "als gesunde
Stammesgenossen" en ga zo maaÍ
door. Toch iets om eens orrer na te
denken.

Smorenhoek de aanduiding "
tVylerbad" te handhaven.
Tenslotte bood hij nog drie
mensen bloemen aan. Het betreft
dan de Yrouw van Herman Grote,
Aranka, die hem ook in dit geval
door dik en dun steunde,
vervolgens was er een bos voor
mevrouw Imke Barth, die de
vertaling voor haar rekening nam
en tevens was er een voor Peter
Tychon, die het boek zijn fraaie
vorm meegaf.

bevrijders in 7944 en l945.Yeel
van de geplunderde spullen van de
burgers bleken door hen re worden
doorverkocht of meegenomen. Een
brief van burgemeester Sassen van
14 november 1945 aan generaal

Kruls, Chef Staf Mrlitah gezag,
bevestigt dit.

PTezierige afsfuiting
Maar alles kan niet aan de orde
komen op zo'n middag. Daarvoor

Pal- staan

Als derde l«vam de iniriatiefnemer
van dit alles, de heer Herman
Grote, aan het woord. Hij wijdde
een paar zinnen aan de bewoners
Marc \Wingens, de voorzirter van
van het Huis \Tylerberg, de
Monument en Landschap in de
Familie Schuster en de ontwerper
g€meente Ubbergen, koos een war de heer Bartning. Marie Schuster
ander invalshoek. Hij belichme de
zou Marie Schuster niet zijn
economische activiteiten van Marie geweest als ze ook niet haar stempel
Schuster, de bekendste bewoonsrer op dit onrwerp had gedrukt. Het
van het htljs. Zij bleek geheel
werd dus eigenlijk helemaal haar
volgens de familietraditie een
huis.
'Het werd
succesvol 2akenvróuw. Zij bracht
een huis waar ze nier
o.a. het §Tylerbad tot bloei en het
alleen economisch actief was, maar
daarbij gelegen Startjeshof. Velen
ook vele kunstenaars konden bij
van ons zullen dat nog gekend
haar terecht, ook toen het
hebben, immers eind vijftige r jaren Hitlerregime hen het leven
was het nog in bedrijf. Het deed
behoorlijk zuur maakte. Maar
mij toen een beetje denken aan de Marie Schuster bleef pal sraan troor
haar idealen en ideeën. Ook hielp
zy de veleJoodse vluchtelingen
ontkomen naar het toen neutrale
Nederland. Eerlijkheidshalve moet
daarbij worden vermeld dat ook
toentertijd Nederland niet zo
geweldig barmhartig was voor deze
vluchtelingen, mensen die eigenlijk
geen kant uit konden. Een andere
mythe welke toch wel wordt
"Badeanstalt" op paleis 't Loo. De doorgeprikt in dit boek is die van
heer \Tingens pleitte er voor de
de onbaatzuchtigheid van onze
bushalte aan het einde van de

SuccesvoJfe
zakenvrouw
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dient men zich in het boek verder
te verdiepen. Het is fraai
uitgebracht en dito vormgegeven.

Dus....
U vraagt zich af aan wie het boek
nu is aangeboden. Dit geschiedde
aan de oudste nerren van Mevrouw
Schuster. Verder natuurlijk aan de
huidige bewoners van de Villa
§Tylerberg. De middag werd
plezieríg afgesloten door de
mogelijkheid te bieden een bezoek
te brengen aan het huis met de
zonnetrein. Velen grepen deze
kans. Ten slotte kreeg de heer
Grote het lidmaatschap van de
Heemkundekring aangeboden
door de heer Paul Remy, vicevoorzitter van deze vereniging.
Altijd handig, eigenlijk verplichte
literatuur, als je wat meeÍ over onze
regio wilt weten.

Gerard Karnebeek.
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Entente fLorale
Zoal-s velen heloben kunnen lezen in De Gelderlander van
enkele weken geleden, gaat de gemeente llbbergen met de
dorpen Beek en Ubbergen, deelnemen aan de internationale
groenwedst,rijd Entente Fl-ora1e. Met het gemeentebestuur
vindt ook de Stichting Monument en Landschap, dat dit een
goede gel-ege4heid is om de gemeente Ubbergen a1s 'mooiste
dorp van lrÏedèrland' en later wellicht a1s 'mooiste dorp
van Europa''' öp de kaart te zetten. Groen immers levert een
belangrijke bijdrage aan welzijn en leefbaarheid van de
woonomgeving.
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De jury van de Vaste Keuringscommissie (VKC) van Entente
Florale let in haar beoordeling vooral op de wijze waarop de
deelnemende gemeente zowel haar visie op groen, natuur en
landschap, als de eigen identiteit van de omgeving tot uitdrukking
brengt. Bij de waardering gaat het verder ook om aspecten als
informatievoorziening door de gemeente en de continue zorg voor
de openbare ruimte binnen en buiten de bebouwde kom. Tevens
worden sterk meegewogen structurele maatregelen op het gebied
van milieu, participatie (zoals medezeggenschap en initiatieven van
de bevolking) en voorzieningen op het gebied van recreatie en
toerisme.
Op de startbijeenkomst van woensdag 28 maart jl. zyn een groot
aantal beleidsonderdelen met betrekking tot groen, water,
monumenten, openbare ruimte en landschap aan de orde
gekomen. Ook werden suggesties en ideeën ingebracht over wat de
mooie plekjes zijnin de gemeente, die aan de jrrry getoond zouden
moeten worden. Tevens is er een film over de gemeente in
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Donateurs ontvangen het

blad gratis, aanbevolen
per jaar.

minimale donatie € 15,00
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voorbereiding.
Voor verder informatie: Marleen Draisma, Afdeling Voorlichting
gemeenre Ubbergen; tel.024 - 6849111.
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