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De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
is opgericht 11 januari 1954 en heeft zich ten
doel gesteld:

Voorzitter
W.M.J. de Wit
correspondentie via secretaris
of via walter.dewit@hetnet.nl

Is een
Kring
4 keer
ISSN

De bevordering van de kennis van de geschiedenis van land en volk van de Veluwezoom,
in het bijzonder van de gemeenten Rheden
en Rozendaal. De Vereniging tracht dit doel
te bereiken door het houden van lezingen en
exposities, het bewaren van historische voorwerpen en door het bevorderen van plaatselijk
onderzoek op historisch gebied alsmede door
steun van en samenwerking met instellingen,
stichtingen en verenigingen die een soortgelijk
doel nastreven.

Activiteiten
Het archief van de Kring wordt bewaard in het
Gelders Archief Arnhem en omvat een grote
verzameling boeken, dia's, foto's en andere
voorwerpen. In overleg zijn deze archiefstukken voor eenieder te raadplegen.
Vier maal per jaar wordt er een lezing gehouden
door een deskundige, die een interessant onderwerp belicht. In de zomer en de winter wordt
voor de leden een excursie georganiseerd. Het
eigen periodiek verschijnt per kwartaal, waarin
onderwerpen behandeld worden die een raakvlak hebben met zowel de Iocale als regionale
geschiedenis.
De kring heeft ook een inspirerende website
die pro-actief beheerd wordt.
De kring is aangesloten bij het Gelders
Erfgoed.
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Boekbespreking

Wielbergen en de familie Brantsen
De lotgevallen van een landgoed en
Victoriaans landhuis in Angerlo
Auteur. T.P.G. Kralt

Eind 2008 is er een prachtig boek verschenen waarin
een landhuis maar vooral een, voor deze regio, belangrijke familie een hoofdrol speelde.
De familie Brantsen bezat een groot aantal landhuizen
en landgoederen in Gelderland, vooral in de omgeving
van Arnhem. Onder andere de landgoederen Zijpendaal, Rhederoord en Rhederhof en natuurlijk het landgoed Wielbergen te Angerlo dat een hoofdrol speelt in
dit boek.

Mede dankzij de vondst van achttien fotoalbums uit het
oorspronkelijk bezit. van de laatste bewoner van landgoed Wielbergen, Vivian J.T.L. baron Brantsen, en de
schenking van deze albums aan het Gelders Archief te
Arnhem, is een schat aan beelden en gegevens bewaard
gebleven. De vele foto's geven een prachtig beeld van
deze illustere familie over de beschreven periode van
1892 tot 1919. Niet alleen de geschiedenis van het landhuis Wielbergen wordt beschreven maar ook die van
de bewoners, het landgoed en de parkaanleg, de tuinen
en de verschillende landschapsarchitecten die een rol
gespeeld hebben in de ontwikkeling van vele landgoederen in de omgeving. Bijvoorbeeld landschaparchitect
C.E.A. Petzold (der Gestalter mit der Axt) heeft een
grote invloed gehad op de landschaps-en tuinarchitectuur in de regio, zoals op Rhederoord, Hof te Dieren en
Middachten. Wielbergen is tot 1954 bewoond geweest
door de familie Brantsen.

Vanaf 1964 is het huis en landgoed
in eigendom van en in gebruik van
de Stichting Philadelphia Zorg,
voor de zorg aan mensen met een
handicap. Het museum Evenbeeld
Centrum voor Beeldvorming
van
de Stichting Philadelphia Museum
is gevestigd op de 1e etage van het
gebouw.
Het 315 pagina's tellende en rijk
geïllustreerde boek is een aanrader
voor iedereen die geïnteresseerd
is in de lokale geschiedenis en de
prijs van nog geen dertig Euro is
een koopje voor z'n fantastisch stuk
historie en beeldmateriaal.
Wielbergen ca. 1915

Uitgever: Waanders BV, Zwolle
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Familie Brantsen, 1893
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