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cêleien in nieuwsbrieÍ
topèndè Zaken

geqiirigd te *orden in

ln de iaren 1998-1 999 woden het
Munen van Rossumpad {LAW

iiri:hêi. Vïerstromenpàd lf aW
tot de tAW 4,

uftrnen;Ede-Den Bosch, onder de
dááiil] Maaïtef, var Rossumpad.
Láter, in 1999-2000 *ordmÏ.t
Waièrlandpad (lÁW a.l|, het

{LAW 4-2} en het

sà Zee . Ensclede
Verder is er bii de NS weer een
nieurie'Erop-Uit-gids, vcschenen

, zelíde prijs ais vorig jadl,
;'de wmdeltochtenlolder
99&i.In: 9ámenwerking met

wáb -eltolrroperator,Lmdloner,
iiffi ei voor dit seizmn een viyftal
rll-è-rlwti.Arraígernenten rlirwik_
:.ji{,iiáàs!:id viiítten a1 bestaánde

vêrse bestemrningen: De
rg iLL het Vechtdal & de

; enel {N.Hiên
{cld}, /Ynal
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M'O"agi*, 
"* Elmar om een

wandefuids vmr Firland uit te
tl Cen enkele uitgeverii
dit nog amgedurfá - even

ien van de laplandsids uit de

'Richdg Wandem,vm

ti€i dhre áán" m aÍreis ziin.
|ammêr, want FrrJand heeft de

Finland

Errchvedag te Keulen.

natuurpadet door de

Eén van de
tá1:wél de lange en rela.

.Íeel,te bi€dén: Aan hel
v'im tgeuurteetde wandel-

r we eerlijk wezen:
bepald geen pcpulaire

tóetpaden kornt biina
:. Al nar gelang smaak,
eid en conditie heeftatheic:ên ironditie heeft

lrerijÈïlttkoite dagtoch.

,91f;f4'' *""'a"e*
routé, de Berenrmde bii
of de Kadala Kienos in

ívM)

Het Pieterpad
is de langst aaneenqesrot€n wanderroute van Nederrand en tert 4go kirometer.De route roopt van piererburen 

"""ina-r*iiilrri-.ïu""a"ua uit 26 eiappes vanelk ongeveer twinrio kitometer tang. De -;.;;; Áiàoe.tanders hebben van hetPieterpad gêhoord. éen aroot aantil heeft a. .àuià getopen, sommigen zijnvoor dê tweede keer bezr:g en velen koesteien á.'Ju.n",het ooit nog êens tedoên'. Vóor al deze mensJn topen wil-van nálrïnur. ,ria.
door Frank Flippo

frk,^[^grem a M
F6l ;ïif :::ï1,',':,:iï:: "
lE # e"n Fraeye i{ystorie endeP 

-Al Waer,. Op Den Bramel
zwrerl een in een haas veranderde
toverkol rond en kraken klokslas
twaalÍ de trappen, op Vorden ruïte
de Zonnekoning onder de
Lodewiikslinde bij wijze van verkoe_
ling tegen de hete zon. Een locale
boer langs het tracé spelt dit stuk ats
'Pieterpar' en vraagr een dubbeltye
om op zijn stoel te moeten zitten.
Een verslag uit de Achterhoek.
In Deventer stap ik in een bus bar-
stensvol scholieren die me naar
Laren moet brengen. lk neem plaats
naast een bepakte en bezakte àeerne.
Mijn 'Zo, ie hebt heel wat bij ie, ont-
lokt een stuurs schouderophalen en
een nietszeggend antwoord. Een
schril conrrast met de harteliikheid
die ze betoont aan de schoolmaatjes
die twee haltes verder instaooen-
Zaten die maar naasr haar, àenkt ze.
Maar ik zit goed.

Adel
Bij Huize Ross (met roze luiken), het
eersre la.nd-goed op de etappe, rusr ik.
Hler lq de knusse Áchterhoek wcer
terug, na het onthoomdc Larensr
land. ln de hele Achterhoek zie ie
hoe_de adel het Iandschap genretbaar
heelt gemaakt. Waar altiid alleen
boeren woonden, overheerst tegen-
woordig meesral groorscha)ige land_
bouw. Waar de adel stand hield.
kwrnkelieren vogels en ruisen áe
homen je toe langs statiee lanen.
Adel srond lange tiid voár verfilnde
cultuur, ook naal de maatstlven van
vandaag. Men sprak zijn talen, was
sociaal mobiel, wist smakeliik te
koken, deed aan sport, in veel ..

opzichren ieken hun voorkeuren op
die van de modeme mens-
Twee Lochemse vurters sÍ€ppen van
hun Írets en nemcn plaats aan mijn
picknicktaiel. De diliste, met een

$;rrdi9.l:i,1"Í,*ltic ie{iop"ê9,,$l"is

Laren is nog een echt dorp: tussen de
huizen zie le de achterliglende lan-
derijen. Her land om Laren is open
en rustig; alleen de doorgaandeïeg
naar Lochem makt lawaai.
Miln ?_icterpaderappe begint voorbi)
de N.H. kerk. Er is een róuwdienst
gaande. Doodsklokken lrriden over
het stille land en achteruolgen me
kltometerslang. De eerste landweg,
de Lenderink5rege passeert een boc-
renerf met_demonsrratieÍ opgehan-
gen wandelschoenen naast een tuin-
ameublement.,Rust uit slp,, sraat er
gebiedend. Een pijl wiist wàar ie in
nul v@Í het verpozen dubbelties
rlet deponeren.
Dd vermoedelijke auieur vm het
Dordle stáat tien meter verder met
ziin knechten te redekavelen rond
en kalÍ dat liidzaam wacht tot het
oe wer-m mag. Vanuit hun ooghoe-
t<en vólgen ze miin bewegingen,
maar mijn groet woidt niet 6"".t_
woord. Olde mti-boerse vooroorde_
leh bonelen op. Ik denk aan een
Engels spreekwoord om ze de kop ir
te drukken. 'Smile and the worlJ

:s with you.,Airdenom *e1dt
en ik ben vandaag strontchagrii.
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Het Enzerinck.is aangelesd in
Engelse stijl, met 

".jvooirrn"*classicistisch huis. De Ge.ldene I

dichter Staring woonde hier eniee
tiid. Van hem het gedichr op de"
volgende pagiha:

verolg iip pag. tZ
vervolg op pag. 17



venolg yan pag, 15

Herdenking

Ay- cala/la a1* /.rpp4q//ae
f"la&* aa, /.p/aa. '

íq '-a/"-t+à 'c ezb/al w,
ía cf-//c o-'ê z,i/*a 1w4.
íq h.$P t//.c, aatlp /z-/aà4
Ltlq {a# L a,/tataan.

't U"-lca//*, ?1wa /zt a/ at
3#.ëil
?e,qb/,-,$**'-,
Do laa"a èoí laqre le lanfra22a.
Mo a"lt* 't uxt<* 9/aa,.
2ab.êr" /ê l/a'.i? ;Hn1/,'ê4/
At" lo*lq 't, < o7a'€.- rzt.

/,ê zag lae aa4 a, /,i'p /-o1w -
.g-ah,,z/R"t zz/,iq. -

2 tMl4tí 42? -,k/UZê orw,
k/r- /?arÍ?lg ? -j; cê/a./
A zeqp/k?./Mr 4t' daa4
ly',iqc alx le aà é-a *c/ot{/

orc /./to *az&ae d,/r.r/a,.. R:i,ïïjilt:,"r",i,""ï::f;ff::l
2.c **arag aac war//; jaar actief. Klokslag twaalÍ, stipt
lêt lekcc? cut /. nàq w; middernacht, beginnen de treclenf: l-aaql*q -t/ van de trappen té kraken. Fenneken
/.4! /a4, ,tí U/ lêl4bn Ha.t, begint dan |aar nachtelijke afdaling
€*irL atqí/tbl4/N-.{ in het kasteel. Het gekraak duurt

Bederaarsber ffi1.'fl"i::::ïi:*1,ï:ïfflt'
Lopend langs het plezierige terug.
Eroerinckpark kom ie vavelÍ bij Wie was Fennekenl Êen onwettig
kasteel Den Bramel. De naam komt kind, geboren in de buurt van kai-
van de braamstruik en van bos: teel Onstein bij Vorden. Ze werd als
braam en loo. Naást het bruggetje gewoon kind opgevoed op een van de
over de slotgracht hangt rechts een Bramelse boerd-eiijen. Toen zij voor
bronzen bedelaarsbel. zichzelÍ moest gaan zorgen, werd zij
Rondtrekkende armen konden daar gouvernante voór een f"-milie die
aanbellenvoorgratiseten. naar,NederlandschOost-Indië,ver-
Het eerst wordt Den Bramel

meisie dat de paarden hoedde, vertel-
de het verhaaI op hoge leeftild aan
de kasteelheer.

Spookverhalen

trok. Daar werd zij het slachtoffer
genoemd in een oorkonde uit 1403, van een ongelukkige lieÍde. Ze over-
waadn een zekere Gerrit yan Bramel leed tragisch en ver van haar geboor-
zijn vrouw Jutte het recht toewijst tegÍond, maar geesten trekkei zich
op'vruchtgebruik' over zijn landerij- nióts am van Àrmte en tijd en na
en. Een echt landhuis wordt Den haar dood vestigde zij zich op kas--Bramel in 1645, als Willem Veer de teel Den Bramel, tiat er in háar jonge
bezitter wordt. Zijn familie was jaren nog niet stond. Ze is nooit
Spaansgeziad.Indezeventiende meelweggegaan...
i'..* f.i9.1. ".. t'"g. i-.it.tki.t Den Bramel kent nog meer spook-
dan wel vergeten. Veer zocht zijn verhalen. Op de hoeve Kleinïramel
prestige daarom in het opluisteren woonde vroàger een heks die zich :

van zijn bezit en van zijn naam: hij kon veranderïn L ee, h""". z" t 
"aging zich jonker Willem Veer tot den daar zoveel plezier in, d"t 

". 
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Bramel noemen, Zo kwam het eerste om de haverklap omáverde. Bang .

landhuis er. voor de jagers f,o.fa.,. 
"i.t ,. ,iï,Alleen de kelders stammen nog van want alleá zilvere" f."g.i, Lt.d;;'

dit zeventiende eeuwse huis. In een haat treÍfen.
eryan staan enkele vreem.de poreuze Haar kleinzoon wist eryan en schep_ :

srenen bakken, die misschien heb. te er behagen in de slecht schietenàe ,,,it,
ben gedimd als water{ilters. Ëen landheer o"p de betovsde haas l
zekere dominee Craandijck wordt er opmerkzaÀ te maken, m"i name
in-zomer van I887 onrvangen m.t 

"rnne., het dier in ziin leeer was enalle'gulleCelderschegastvriiheid, duseenvoudigte,"t.n.ol.t,iln.t,
dre zlch denken laat. Maar de iager miste altild.
In september 1897 kocht een ,Ik schiei s'Íecht, maar toch ook weer
Duitser,het,.Wilhelm Thate. Hij trok niet zo slecht,, ;;rià;-È.;È;;*
erin en bleef er wonen-tot 196r, het kogel die dwais aooia. hr"r'g*i r
iaár van ziin dmd. ln de tu,senlig, zonder die te raken.. wachr eás. dan
gende periode schopte Thate het ror moet het beesr betovercl zrin. Laar ik
ueburger van-.Vorden en senatoï vm mijn vrienden ,o.p.n 

"o"i'..n lr.t i_
Geld€Tland..Vierenveerrig já[ lmg festijn, dan zuLlen we eens zien.,
ms hii Íedsli{ wethouder en loco- Zo gschiedde en uit Zuiphen kwa-burgemeester. me; oete;achtgrrg. uri.rid., ou"r.
Thateplanttevelebijzondereboom- B"l"d;;;;;fi;?kog"ir'".ht"*olg_
smrten. Ddárnaást heeft deze den ze de haas. Die inlens machte_
natuurlie{hebberveleeeuwenoude toorlt..kièrat1;;;;;'-
bomen gehandhaaÍd; zoals een rode schoot met een vaá.t ïi"f,, Srr-"1
beuk met eeu stamomtrek ván zese- in. Knieènknilkena neet À.i"zoo"
nenhalye mercr, en een linde mer , de <triifjacht aan. Velschril<t gilde hii:
omlaaghangende takken die wortel ,Besteáoer, bestemoer, áe winden.,
hebben geschoten, zodat ie_binnen in En liet cle ti*, tirr""l èr"ài-""a.,
em geheimzinnige grmne koepel tàverde zich mel om. De iagers diestaat. even later binnen stoven, z;sen opoe
In de oorlog verborg Thate in eefl 

"n 
klei"r;;;;;;;ï.;ï;il:*

spechtenhol verzetsblaadies. Dit is ' ruuÍ zittm. Opms=hooÍdwond viel
ónze kástanie, vonden de spechten nicmand m_.
en Sooiden alles er weer uii, zodat
de blaadjes vrij ovu het lmdgoed Vordèn
dwanelden. Thate taapte re mel op lvtii lmtrehkád À de Brmelse
m verborg ze daárcp io ren konii- spokeriienjeg ik de latste kilome_
nmhol. De kmiinm hadden er vrede tin ma Voráen eI. Bíi Kasteelmee... Vorden eindist deze etaDDe. Het is
Oot in l81J vmette Dm Bramel het meest bu;chtachtiei iu is in de
zich teg€n bultenlandse soldaten. De rvlide omgwing. De,hÍdige vom
Kuakl<en vorderden in lSlJ owÍal Etámt uit-de ze;tíende eer-ilry. Het is
giadg l de striid tegen Napolmn em leut< t"sieet on È-S"^.t.n,
Mar de Bramelse boeren wilden ze met een gebeime kamer in de toien
uet slstam m verborgen ze ilaarom en trn steile wrterput, waarover het
in het Akkermaalsbos bii het verhaal de ronde sine áat wie daar-
?ram,e.lqe' Galgengmr. Sindsdien hem geduwd weà, á wel in moest
heet dit bos de Paardestal. Em iong vallea_ Naaete inspectie 1ftrt dát dat

Foto bovei:
Athtethoekse
hooiklamlt

wel meevalt, maar het verhaal blijft
Ieuk.
Een ander leuk Vordens verhaal gaat
over de Lodewijkslinde, die er nog
altijd staat. Alleen schijnt het een
eik te zijnl De Franse zonnekoning
zou in de zeventiende eeuw, na
besprekingen met Nederland tijdens
de Franse belegering in 1674, verkoe.
ling hebben gezocht onder deze
boom.
De negentiende eeuw bracht voor
die tijd typische toevoegingen zoals
een sieÍgrot met zwerÍstenen aan de
gracht en een park eromheen in
Engelse landschapsstiil. Aan de zuid-
westhoek van het park ligt het
Knopenlaantie, waar verlieÍden Iie-
pen te zuchten en knopen ln de
lange rwijgen legden om hun roman-
tische band te hezegelen.
Tegenwoordig is het kasteel het
gemeentehuis vm Vordm. I

vachtingen', aldus de ideidmg.
t valt iemand d{arbii inl Een
H.varietierin *anie& beslotm.

beid náast openheid, gedeelts met
een bijzonder karakter, opmrkeli j-

\tandelmarkt
ftr dÈ rícëwólle B€urc
te AÍnsteÍdám wèrd

ád dè lieuwè Pmvincle-
iÍer St Otedisèe1 yan uitge.

Iêrnëtltvoete$ geprêsen-
Í;izoàls,:,ik in het vorige num-
reeiis airnkoridigd*,

Íloêmt àich graag de
Ysn NédeltáIrd'. Zoiets wekt

ke,planten en bomeq en-een nfke
tbÍscheidebhÈld 4ari vog€ls en
$derè. diet€n,,iKrn Oeriissel dat

etld'waarmíkenl ]a zeker. De
beait heidegebiedeq bos"

yelè:soortearr agrarische en
lendichapperi, aardige
násst rivid)n en beken

lálelt Én, plàssen.,DÊarbii
,nog een aantal biizondere

zeventíen wandelingm Iiikn
goèd verspreid over de prcvin-

alih:zowe1:heeÍrla*Às frond
l0 km)ala halldaags lrond de 10
dus geschikt vmr een ochtend

oÍ mÍd-dag); vier dagwandelingen
zlitt daarbií nsdloos aaneen te
.s+haleleÀ ïàt een vlerdaagse tocht
rÍdKárnpen tot ssn Deventer {ó5

Folo oíiteít
Tusset Enzelick
ea Btamel

1{ km}en Nijverdal {12 km} kun
wotden tot een

Daameast ziin er .{

vafi À laar'B; de ovedge zijn
dit met oog op

, De beide wandelmgen op de
rndse heuvelng rond Holten

È:àtrtotoeristen ofder de wande-
lars- Zoale bij elke Voetwiizer
treft men vetder ptaktische gege-

'iil,ils tovlneÍë. Overííssel.
Uitgev eill : Op Iffi en Voeten
àpril '97, rrz p, iil, lrr, JSBN
gëtië98ó o74, f ,4,ta íÍ de
gé ei *i alis e;afu I e r ei sb o ekh anil eI.

lr25,000rof 150.000 in zwan-wit
ingt rode route.opdruk en cultuur-
,hlettaische echteigronden. {V M)
Nà $ e'Stobb e, k ovia c i e.

6: t7 ilagwandelingen

lwaaronder opelbaaÍ venoeÍ
en:hoÍeoàl àaÍi, routebeschi.ivin.

kaarten

aoooa

CR"paden.

'GR.Gt'P L*Topo"guides
sentièro de isndoirnée péde-

1997;,Over Franse
gesÈhi€denlC eÏl fiet 5G

,vari:de FFRP.

ln nr.4 iuli '97 van'te voet, onder
voorbehorid ondermeer:

lRêsóirido- Guia de rnde.
esiado EspaRol. Over de

"Ontwikkeling van de

Head Way. Over een
in ZWJerland de

ífi, erxotr-

íÍd#tii e"**,
!! tn$ïna.uey,

'*:.bietlopen Co*t-to
lilrÍ,nr.., .:ti; ,,

B',fuie#?t,rclr:ltunran
;lalgdiiigrlií inàin win kels

voor

"ledenkor-
pÍocentdefi.

Ír8-Irlp.ucenten en -
tegÊn tich in her


