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Een nonnenklooster? De Veluwe is toch niet katholiek?

Deze foto is gemaakt door de vader van Irma (gast van Gasthuis Pension Via Quidam)

De Veluwe is toch niet katholiek? Het is een vraag die ik vaak hoor, als ik aan
mijn gasten vertel dat de nonnen hier vroeger in ons pand gewoond hebben.
Het geloof heeft vroeger altijd een grote invloed gehad op het dagelijks leven
van de mensen hier bij ons op de Noord-Veluwe. De meeste mensen hier op de
Veluwe waren gereformeerd of hervormd. Op door de weekse dagen was dat
geen enkel probleem, dan gingen de ‘hervormden’ en ‘gereformeerden’
gewoon normaal met elkaar om. Maar op zondag was dat anders, dan groette
men elkaar niet.
Het klopt dus dat de Veluwe van oorsprong niet katholiek is.

Het verhaal van ons huis begint bij Kasteel de Cannenburgh

Foto: Anne-Marie Pannekoek

Op kasteel de Cannenburgh in Vaassen woonde vroeger een rijke familie, de
familie van Isendoorn. De stamboom van de familie Isendoorn á Blois kan je
bekijken in het kasteel (zie foto). Ruim 300 jaar heeft de familie van Isendoorn á
Blois in het kasteel gewoond.
Deze rijke familie was katholiek en wilde in die tijd natuurlijk ook alleen maar
katholiek personeel. Zo is er bij ons in Vaassen een katholieke enclave ontstaan.
Als de familie van Isendoorn niet katholiek geweest was, was dit nonnenklooster
nooit gebouwd. Wonen in een voormalig nonnenklooster is fantastisch, zeker als
je bedenkt dat dit prachtige stukje Vaassen, met 6 rijksmonumenten naast
elkaar, van oudsher eigenlijk bij kasteel De Cannenburgh hoort.

Van een kleine huiskapel in het kasteel, naar een grote R.K. kerk

Foto: facebook kasteel Cannenburch

Hier in de kapel van het kasteel (zie foto hierboven) is het allemaal begonnen,
hier werden vroeger de kerkdiensten gehouden voor de katholieke mensen. Het
altaar komt (toch wel leuk om even te vertellen) bij ons uit het nonnenklooster.
De kapel is in gebruik vanaf 1644, maar in de tweede helft van de 18e eeuw
wordt het door de Staten van Holland verboden om hier nog langer katholieke
diensten te houden.

De familie van Isendoorn stelt daarom het huis “Oosterhuizen”, dat op dat
moment hun eigendom is, ter beschikking aan de pastoor als kapel en pastorie.
Jaren lang worden hier diensten gehouden in een schuurkerk.

En veel later, pas in 1917, wordt op deze plek een prachtige nieuwe katholieke kerk
gebouwd.

En toen… werd er voor de nonnen een klooster gebouwd

Op woensdag 29 juni 1929 is het groot feest in Vaassen.
De eerste steen wordt gelegd van het nieuw te bouwen “Theresiahuis”. Wat een
feest, een nonnenklooster naast de katholieke kerk. Als je bij de voordeur van
ons huis staat, zie je de steen aan de linker kant in de muur.

De eerste steen wordt gelegd door de kinderen Martinus Oortwijn en Riek
Hagen. Een oorkonde wordt opgesloten in een loden bus en geborgen in de
steen, die door Pastoor Hagen met een zilveren trofee in de specie wordt
verankerd.
Er was die dag veel belangstelling voor deze gebeurtenis. Enkele maanden later
wordt “Het Zusterhuis” (zoals iedereen hier in Vaassen ons huis noemt) in
gebruik genomen.

Veel mensen uit Vaassen zijn nog in het bezit van deze ansichtkaart.

Van welke orde waren de nonnen?
Het waren de zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. De nonnen gaven
hier vroeger brei- en naailessen, hielpen mee in het onderwijs op de lagere
school en verpleegden hier in het nonnenklooster oudere mensen.

Jaren lang werd het Theresiahuis bewoond door kloosterzusters en voor een
deel werd het huis ook gebruikt als bejaardenhuis.

Deze foto is begin jaren zestig gemaakt. Veel mensen uit Vaassen hebben les
gehad van de non die rechts op de foto staat.
Voor dat wij dit huis kochten, hebben hier nog een paar jaar Witte Paters
gewoond die in het buitenland missiewerk verricht hadden. Zij huurden dit
pand om gepensioneerde missionarissen en missionarissen op verlof in
Nederland onderdak te kunnen bieden.

6 rijksmonumenten naast elkaar (monumentencomplex)

Dit bordje hangt links naast onze voordeur.

Voordat de kerk het nonnenklooster verkocht, heeft het bestuur ervoor gezorgd
dat het nonnenklooster een rijksmonument werd. Het Theresiahuis is onderdeel
van een monumentencomplex.

“Monumentencomplex” 6 rijksmonumenten naast elkaar:

1. Klooster ‘Theresiahuis’

Het Theresiahuis

2. De Martinuskerk
De Martinuskerk tegenover ons huis is nog steeds in gebruik als katholieke kerk.
De kerk is in 2017 gerestaureerd voor maar liefst 2,2 miljoen euro. Zeker de
moeite waard om even te bekijken als je bij ons komt overnachten.

Foto: buurtmaken.nl voor iedereen die betrokken is bij de samenleving in de
gemeente Epe

3. De Mariaschool

Tegenover ons huis vind je de voormalige kleuterschool. Veel mensen uit
vaassen hebben hier vroeger op school gezeten.
Het pand wordt nu gebruikt als praktijkruimte voor de volgende praktijken:
Echopraktijk Vaassen & Apeldoorn
Verloskundigenpraktijk La Vita
Logopediepraktijk Epe Vaassen
Praktijk De Verbinding

4. De voormalige pastorie

Deze prachtige voormalige pastorie hoort ook bij het monumentencomplex. Het
rijksmonument ligt naast de katholieke kerk en wordt nu gebruikt als
parochiecentrum.
Het pastoraal centrum is bereikbaar op donderdagmorgen van 9:30 -11:30 uur.
Telefoonnummer: 0578 575817
E-mail: martinus.vaassen@franciscusenclara.com

5. Het voormalige Koetshuis

Dit voormalige koetshuis (achter de kerk) word nu gebruikt als uitvaartcentrum.
Het mooie monumentale pand wordt gebruikt voor opbaren en afscheidnemen
met ‘thuisgevoel’.
Pelgröm Uitvaarten verzorgt hier kleine condoleances, maar ze verzorgen ook
geregeld grotere condoleances voor meer dan 300 personen. In dit voormalige
koetshuis kunnen afscheidsdiensten tot ongeveer 35 personen plaats vinden.
Uitvaartcentrum ‘De Stilte’
Website: pelgromuitvaarten.nl

6. De Begraafplaats

De begraafplaats

Ook de begraafplaats tegenover de R.K. kerk hoort bij het
monumentencomplex.
Als je bij ons komt overnachten is het erg leuk om even een rondje om de kerk
te wandelen. Je ziet dan alle rijksmonumenten.

De opening van Gasthuis Pension Via Quidam
Op 30 mei 2003 is het dan eindelijk zover… de opening van Gasthuis Pension
Via Quidam. Net als op de dag van de eerste steenlegging, is er ook op deze
dag veel belangstelling voor deze gebeurtenis.

Nergens in Vaassen is op dat moment overnachtingsmogelijkheid, een gat in de
markt! Ook de gemeente was erg blij met onze plannen.
Met twee gezinnen hebben we dit nonnenklooster gekocht. Onze mannen
hebben een baan buiten de deur en Jenny en ik gaan Gasthuis Pension Via
Quidam runnen. Onze kinderen zitten op dat moment nog op de lagere school.

Het kopen van het pand gaat niet vanzelf. Gelukkig kennen wij een hele goede
makelaar uit Emst, Gerrit Kloezeman, die toevallig net in die tijd met pensioen
gaat. Hij is vanaf het begin af aan razend enthousiast over onze plannen en
mede door zijn tomeloze inzet, opent Via Quidam op deze dag haar deuren.
Henk Bosman zit op dat moment in het bestuur van de R.K. Martinuskerk. Ook
hij gelooft in onze plannen en heeft ons met veel enthousiasme geholpen. Het
feit dat wij niet katholiek zijn, stoort hem niet. Er zijn op dat moment katholieken
die vinden dat het nonnenklooster onder de katholieken moet blijven. Henk
Bosman is ruimdenkend en ondernemend en voor hem is het vooral belangrijk
dat het nonnenklooster een goede bestemming krijgt.

Henk Bosman opent Gasthuis Pension Via Quidam

We hebben nog wel even bij de notaris moeten tekenen dat we er geen
prostitutiebedrijf of nachtclub van zouden maken. Maar dat was voor ons geen
enkel probleem.

De eerste gasten…
Ik zal het nooit vergeten, de eerste gasten bellen aan als het feest van de
opening nog in volle gang is.

Twee Duitsers, op fietsvakantie in Nederland. Of we al open zijn…
Nou, daar hoeven wij niet lang over na te denken. Natúúrlijk zijn ze van harte
welkom. Ze sluiten gezellig aan bij het feestelijke moment van de opening.
De volgende morgen maken we voor het eerst een ontbijt. Wat was dat leuk! Als
ze op 1 juni 2003 weer vertrekken, schrijven ze ook nog even een stukje in ons
nog helemaal nieuwe gastenboek.

Van 6 naar 10 tweepersoonskamers
Nadat we alle kamers beneden (6) met vrienden en familie helemaal hebben
opgeknapt, gaan we boven verder met onze eigen woningen.

Er is ruimte genoeg om met twee gezinnen boven te wonen.
Als de familie Bloemendaal na een paar jaar gaat verhuizen kunnen wij hun deel
van het pand erbij kopen.
Op de kamers beneden mogen we geen douche en toilet maken omdat het een
rijksmonument is. Maar boven mag dat wel.

We gaan weer verder met klussen en we maken boven 4 luxe kamers met
douche en toilet op de kamer.
Ook heb ik gemerkt dat er veel vraag is naar een vergaderruimte. Boven maken
we een mooie vergaderruimte, vergaderen in huiselijke kring wordt een groot
succes.

Hulp van mijn vader en moeder
Mijn vader (Marinus Pannekoek) heeft altijd bij Apenheul gewerkt als hoofd van
de technische dienst en gaat net met pensioen als wij de bovenwoning gaan
verbouwen. Komt dat even mooi uit!
Hij heeft hier in huis ontelbare klussen gedaan, gelukkig altijd met veel plezier.

Omdat wij er een heel huis bij moesten kopen én verbouwen, hebben we even
geen geld om personeel in te huren.
Mijn moeder (Riek Pannekoek-Sangers) komt mij helpen als het druk is, vaak is
dat op maandag want dan hebben we van die wisseldagen. Ze heeft veel plezier
in het werk.

De zaken gaan goed…
Als alles boven klaar is hebben we 10 kamers en een vergaderruimte. Te veel
werk voor mij alleen en dan komen Henny Pijkeren en Renate Pannekoek hier
werken.

Al járen zijn we met z’n drieën een top team. Mijn vader en moeder springen
nog steeds bij als het nodig is.
Achter de schermen is mijn man Willem natuurlijk mijn steun en toeverlaat.
Nou, dit was het verhaal van het voormalige nonnenklooster. Leuk dat je dit
verhaal gelezen hebt!
Groet, Elly Polman- Pannekoek.

O ja.. één ding moet ik je nog even vertellen

Mijn opa, ik heb hem nooit gekend omdat hij al overleden was toen ik geboren
werd, heeft vroeger geholpen met de bouw van dit pand. De vader van mijn
vader.

Kijk, daar staat hij (zie foto). Op deze foto is hij 24 jaar. Hij had eens moeten
weten….

