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Inleiding. 
 
Het Commanderiegebied in Ootmarsum krijgt een herleving. Daar waar 
eens mooie gebouwen en uitgestrekte tuinen een statig landgoed vormden, 
waren de afgelopen tweehonderd jaar enkel volkstuintjes te vinden. In de 
periode van 1810 tot 1815 verdween het komplete landgoed van de aard-
bodem. 
Een onderdeel van het landgoed was een mooie fontein met de naam Ari-
on. Maar liefst acht paarden kwamen er aan te pas om deze fameuze fon-
tein Arion van de plek te krijgen bij de afbraak van het Huis Ootmarsum in 
1810. 
Restanten van de fontein vonden hun weg in de omgeving en zijn hier en 
daar nog terug te vinden. Er moet helaas gegist worden naar de vormge-
ving van deze fontein. Geen foto’s of tekeningen kunnen duidelijk maken 
hoe de fontein er uit gezien zou kunnen hebben. Rond 1740 zou de fontein 
gebouwd moeten zijn. Zo’n kunstwerk komt ook niet zomaar uit de lucht 
vallen en de toenmalige bewoner, de Drost van Twente, heeft zeker in zijn 
kringen rondgekeken hoe hij zijn tuinen kon verfraaien. 
 
Een mogelijke theorie is dat de bewoner eind 1700 van het Huis Ootmar-
sum, Sigismund Vincent von Heiden-Hompesch, zijn inspiratie heeft opge-
daan bij familieleden van zijn moeder, de gravin van Hompesch zu Eisen-
stadt, op de Commanderie Schwetzingen in de deelstaat Baden Wurten-
berg. Dit grote landgoed heeft een prachtige tuin waarin een beeld van Ari-
on centraal staat.De figuren waren gegoten van lood en stammen uit 1720 . 
In 1992 heeft de deelstaat van de figuren mallen laten maken en alle figu-
ren in brons na laten gieten omdat de figuren vervallen en verzakt  waren 
en daarbij kwam dat lood een milieu onvriendelijke grondstof is. 
Wat zou het geweldig zijn wanneer bij de nieuwe ontwikkeling rond het her-
leven van het Commanderiegebied in Ootmarsum, van de mallen uit Baden 
Wurtenberg gebruik gemaakt kon worden om de nieuwe tuinen van het 
Huis Ootmarsum weer in oude luister te herstellen…. 
 
 
 
Hierbij eerst wat achtergronden. 
 
 
 



De Commanderie – Huis Ootmarsum 
 

De Commanderie van de Ridderlijke Duitsche Orde is rond 1262 gesticht 
als een soort klooster voor kruisridders en leden van de ridderorde. In 1480 
is er een kapel gebouwd en werden bijgebouwen geplaatst. Het terrein be-
vindt zich ten zuidoosten van Ootmarsum langs de Alleeweg en Oldenzaal-
sestraat en liep tot aan de van Beverfordestraat en omvatte ook het terrein 
van het huidige Openluchtmuseum Ootmarsum. 
 

 

 
De bezittingen van de Commanderie van 1273 tot 1636 waren rijkelijk :  
maar liefst  77 boerderijen, vele gronden en een grote veestapel. Tot 1636 
zwaaiden er 16 Commandeurs de scepter.  



In 1636 trad de laatste commandeur uit de orde, kreeg het landgoed in be-
zit was het geheel geen commanderie meer en werd de bewoner Drost van 
Twente. Vier generaties van de familie van Heiden woonden eerst in de 
commanderie en later in het nieuwgebouwde Huis Ootmarsum, totdat het  
geheel in het begin van de 18e eeuw bij gebrek aan erfopvolging, verkocht 
en afgebroken werd. De grootste bloei bestond aan het eind van de 17e 
eeuw toen royale Franse tuinen werden aangelegd, grote vijvers ontston-
den, de twee watermolens draaiden, een koepeltuin ontstond, een wild-
baan was aangelegd. De mooie natuur en de vele wandelpaden zorgden er 
voor dat dit een van de mooiste tuinen van Oost Nederland werd genoemd. 
Het was een ware hof van Eden.   
 

 
 
 

Tekening van de tuin en bij het Huis Ootmarsum in 1739. Enkele jaren later 
werd het oorspronkelijke huis Ootmarsum afgebroken en werd aan de an-
dere zijde van de binnenplaats een nieuw huis gebouwd door  von Heiden 



Hompesch. Bij dit nieuwe huis liet hij een fontein met de naam Arion aan-
leggen. 

 
 

     
  Cammanderie van 1273 tot 1740                              Huis Ootmarsum van 1740 tot 1810 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zo zagen de tuinen er uit in 1783 toen het nieuwe Huis Ootmarsum ge-
bouwd was. 
 
 



 
 
 

 
 
 

Eind 1700 werden op bevel van Napoleon gedetailleerde kaarten gemaakt 
van oost en noord Nederland. In de Hottinger atlas uit 1790 staat Ootmar-
sum getekend en is het landgoed duidelijk te herkennen. Er waren om-
vangrijke tuinen die over gingen in het natuurgebied rondom. Bij de slang-
achtige vorm bevond zich waarschijnlijk de koepeltuin en de vlek op de 
binnenplaats is waarschijnlijk de locatie van de fontein Arion. 
 
 
 
 
 
 
 



HOE ZAG DE FONTEIN ARION ER UIT ?  
 
 

     
 
        Beeld ARION                      Fonteinrestant Ootmarsum        Fontein in Schwetzingen 
 
 

Arion als pronkstuk. 
 

De tuinen rond het toenmalige kasteel Ootmarsum waren eind 1700 een van de 
mooiste van Oost Nederland. Gemarkeerd door twee watermolens, het huis met 
grachten in het noordelijke deel en in het zuidoosten tussen weelderige bloem-
perken en wandelpaden en een koepeltuin. 
Deze springbron had in het waterbekken een figuur in de vorm van ARION, een 
Griekse mythologische figuur, zittend op een dolfijn. 
Volgens de overlevering werden bij belangrijk bezoek op het kasteel door de 
toenmalige Drost van Twente alle sluizen van de waterlopen geopend zodat de 
springbron Arion een metershoge waterstraal kon produceren. 
 
Beschrijvingen van de Springbron Arion 
 
Tot op heden is nergens is een authentieke afbeelding van de springbron Arion 
van de Ootmarsumse kasteeltuin gevonden. 
Wel zijn er verschillende beschrijvingen. 
 
Gustaaf Klaas beschreef in 1973 :  
“ De laatste snippers van de kasteeltuinen vonden we tegenover boerderij Tijdhof 
aan de Almelosestraat op een apart perkje. Het waren de restanten van een groot 
beeldhouwwerk uit de tuinen van het kasteel, van een gevel of misschien wel van 



de mooie fontein ARION. Het hele geval noemt men wel “ Jonas en de walvis. Wat 
het precies is weet men niet en daarom geeft het ook vaak aanleiding tot vele 
volksverhalen.De een zegt dat hier in de franse tijd een franse officier werd ver-
moord, een ander beweerd dat er een franse officier begraven ligt, en weer een 
ander zegt dat hier een kind in een modderpoel is verdronken. Als kind kregen we 
altijd de boodschap mee dat we daar niet mochten spelen en de eigenaar van de 
grond heeft het plekje altijd ongeroerd gelaten, nooit vernield of in gebruik geno-
men, wel is het lange tijd netjes onderhouden. Het is in ieder geval een zielig en 
schamel restant van een groots verleden. Daarom lijken de treurende figuurtjes als 
het ware op een graf, waarin deze geschiedenis begraven ligt.  
 

 
 
Ook Gevers en Mensema beschreven in hun boek ‘De Havezathen van Twente en 
hun bewoners’, de fraaie tuinen van het Huis Ootmarsum en noemden de spring-
bron ARION curieus. 
 
 



Willem Dingeldein en Drs. A.L.Hulshof schreven in een artikel voor het jaarboek 
van de Graafschap Bentheim : 
“Water stond de kasteelheren steeds ruim ter beschikking, zowel door de beken en 
vijvers. De Molenbeek ontspringt in een beekdal op de Kuiperberg en levert zomers 
en s’ winters water. Het water leverde niet alleen kracht voor de watermolens 
maar ook voor de fontein ARION. Via de Wiemselbeek vloeide het water richting 
Tilligte en werd via de Hollandergraven in de Dinkel opgenomen. De afbraak van 
de gebouwen en het egaliseren van het terrein was nog een hele klus. Gemeld 
werd dat voor het wegslepen van de fontein ARION maar liefst 8 paarden nodig 
waren.” 
 
Van Lennep en Grootendorp maakten een reis door Nederland en beschreven de 
bezochte plekken. Ze schreven over hun bezoek aan Ootmarsum in 1823 : 
“Ootmarsum naderend werd de landstreek op eens bekoorlijk. Voor ons stak de 
torenspits van dat stadje uit goudgeel graan met donkere bosschen omringd, en in 
de verte rustte het oog op de graauwe bergen, terwijl het slot van Bentheim op 
een derzelver pronkte en de torens van Noordhoorn en Nijenhuis zich aan den voet 
vertoonden. Te Ootmarsum stapten wij aan het posthuis af. Ik wandelde de stad 
en derzelver omstreken rond, en zag in eene landerij van anderhalf morgen dertig 
koebeesten weiden, toebehoorende aan stedelingen, die ze hier voor f 11 jaarlijks 
lieten loopen. Wat verder vond ik eene groote plaats en eene vervallene diergaar-
de, waar drie groote vischkommen in elkander liepen door duikers of waterleiders. 
De menigten van beekjens, welke de tuinen om de stad besproeien maken de gan-
sche vallei tot een bekoorlijk oord.” 
Van Lennep en Grootendorp bezochten dus de restanten van het Huis Ootmarsum, 
dat inmiddels was afgebroken  
 

 
 
 
 
 



Herleving Commanderiegebied. 
 

 
 
Wandeling in 2008 in het commanderiegebied naar aanleiding van het ontwikkelen van plannen door de Gemeen-
te Dinkelland. Op de foto : burgemeester Frans Willeme, Hans van Zuilekom, voorzitter stichting Commanderie, de 
Commandeur van Ootmarsum, Baron B.Bentinck tot Buckhorst en Toon Heupink, voorzitter van de stichting Open-
luchtmuseum Ootmarsum. 
 

Sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw kreeg het vergeten commanderiege-
bied dat tweehonderd jaar als volkstuintjesgebied door het leven ging, weer wat 
aandacht. De in 2002 opgerichte stichting Commanderie Ootmarsum stelde plan-
nen op voor de herleving van het gebied. Conclusie was dat het niet mogelijk zou 
zijn de bestaande bebouwing te reconstrueren.Bij de invulling van het gebied 
werd de Ridderlijke Duitse orde Utrecht betrokken in de persoon van de com-
mandeur van Ootmarsum, Baron Berend Bentinck tot Buckhorst. In 2008 kreeg 
het stedenbouwkundig bureau Kandakhar de opdracht een planontwerp te ma-
ken. Hierbij werd voorzien in de bouw van een hotel als hoofdgebouw en in de 
bijgebouwen werd een brouwerij en een brasserie gepland en verder woning-
bouw. De gemeente vond in Hans Heupink, ex tabaksfabrikant en Harry Oude 
Weernink, eigenaar van een importonderneming , partners in de realisering van 
het geheel. Een terugslag kwam toen in 2014 de Raad van State de bezwaarschrif-
ten van omwonenden geldend verklaarde en er weer een nieuwe gebiedsindeling 
ontworpen moet gaan worden. 
 

 



ARION  in Schwetzingen en de mogelijke band met  Ootmarsum. 
 
De fontein in Schloss Schwetzingen is in het midden van de 18e eeuw aangelegd 
en de beelden zijn ontworpen door de Italiaanse kunstenaar Bartholomy Guibal. 
De waterstraal van de fontein gaat maar liefst 15 meter hoog. Oorspronkelijk zou 
deze fontein in de tuinen van Lunéville geplaatst worden. Kurfurst Carl Theodoor 
kocht deze groep in 1760 en plaatste ze in Schwetzingen. 
In Ootmarsum was Vincent Lodewijk Heiden getrouwd met Gravin von Hompesch 
en hij liet Hompesch toevoegen aan zijn familienaam Von Heiden. De oorspronke-
lijke familie Hompesch kwam uit Bolheim. Een neef van de Gravin Hompesch was 
Frans Karel Joseph Anton Vrijheer von Hompesch zu Bollheim en hij trouwde op 
24 juni 1759 in Schwetzingen. Zijn zoon Ferdinand werd Grootvorst van Maltha en 
grootmeester van de Malthezer Ridderorde en commandeur van de commanderij 
van Lage bij Osnabrück. Zeer goed mogelijk dus dat bij familiebezoeken door de 
Ootmarsumse tak Heiden Hompesch in Schwetzingen de fontein hebben bewon-
derd en geïnspireerd zijn geraakt, zoiets ook in Ootmarsum in de nieuw aangeleg-
de tuinen te laten plaatsen. 

      
Ootmarsum :                                                           Schwetzingen : 
 
Johann Sigismund von Heiden-Hompesch                Franz Carl Hompesch Bollheim  
 

 



Hoe zag de fontein er uit en is nog wat van over ? 
 
Uitgaande van het model in Baden Würtenberg zat Arion op een dolfijn in 
het midden van een waterbekken, waarbij de dolfijn water spoot. Rondom 
dit bekken bevonden zich beelden.. 
 
 

      
 
De ontwerper van de Arion-fontein, Bartholomy Guibal, Italië 
 

De fontein in Ootmarsum zou er dus zo uitgezien kunnen hebben. 
 
Onder aan de Kuiperberg is jarenlang een tuintje bijgehouden met zand-
stenen figuren, waarvan in deze tijd niemand meer de juiste aanleiding 
weet. Met de aanleg van een nieuw wandelpad door het Waterschap 
Vechtstromen en de Gemeente Dinkelland is het perkje dat verdwenen was 
door de aanleg van een veetunnel onder de Almelosestraat door, weer in 
ere hersteld.  
Bij dit perkje staat voor de wandelaars deze verklarende tekst : 
 

JONAS EN DE WALVIS 
Een plek met historie. De originele plek, enkele meters hier vandaan, was een perk, 

samengesteld uit restanten van de grote fontein Arion van de voormalige Com-

manderie/ Huis Ootmarsum. Het verhaal gaat, dat toen Koning Lodewijk Napole-

on in 1809 Ootmarsum bezocht, een van zijn favoriete paarden stierf en begraven 

werd op deze plek. De Koning schijnt gezegd te hebben “laat een zichtbaar her-

kenningspunt de herinnering levend houden”. Tweehonderd jaar is het perkje in 

stand gebleven maar was sterk in verval geraakt. Anno 2014 is een reconstructie 

van dit herdenkingsperk op deze locatie ter gelegenheid van de opening van de 

wandelroute over het landgoed de Falkenberg officieel in gebruik genomen. 



 

   
 

Gespeculeerd wordt dat dit tuintje is ontstaan na het bezoek van Koning Lodewijk 
Napoleon aan Ootmarsum op 5 juni 1809. Hij is de laatste hoge gast die in het 

Huis Ootmarsum heeft gelogeerd met hofhouding. Aan de voet van de Kuiperberg 
is, naar men verteld, zijn lievelingspaard overleden en schijnt hij gezegd te heb-
ben op deze plek een herdenkingsteken te willen hebben. Omdat  het Huis Oot-
marsum leeg stond, te koop was en de tuinen al voor een deel geëgaliseerd, kan 
het goed mogelijk zijn dat voor dit tuintje de restanten van de fontein Arion zijn 

gebruikt.   
 

   
De eerste Koning van Holland, Lodewijk Napoleon en zijn lievelingspaard 



 
Een andere versie is dat het tuintje er al veel langer is geweest. Al vanaf 1592.In 

het rijksmuseum Amsterdam hangt een schilderij van de Staatse brigadegeneraal  
 

   
    Brigadegeneraal Charles de Levin         De troepen van Maurits                

 
Charles de Levin die in dienst was van Maurits. In 1592 was Nederland bezet door 

de Spanjaarden en Maurits lag met een leger met 6.000 man bij Oldenzaal en 
stuurde een brigade naar Ootmarsum, om het stadje te bevrijden. Charles de Le-

vin is bij Ootmarsum doodgeschoten door de Spaanse troepen. De kogel in de 
kerk is nog een tastbaar bewijs van de strijd tegen de Spanjaarden. Naar verluid is 

het goed mogelijk dat in 1592, ter herdenking van de gevallen brigadegeneraal, 
tegen de Kuiperberg aan een herdenkingsperkje is ingericht. De juiste achter-

gronden voor het ontstaan van het perkje zijn nog steeds niet achterhaald maar 
dat maakt de plek juist zo interessant. 

 
 
 
 

Wie was Arion ? 
 
Naar de legende was Arion een beroemde zanger in de Griekse oudheid 
rond 650 v.Chr. Op een van zijn reizen werd hij door zeelui overvallen, die 
hem wilden beroven en vermoorden. Ze stonden hem toe nog een keer te 
mogen zingen. Hij stortte zich nadien van de boot af in de zee. Daar kwam, 
door het mooie gezang aangelokt, een dolfijn en redde hem. Deze dolfijn 
begeleidde hem naar Korintië waar hij eervol werd ontvangen. De dieven 



werden gepakt en veroordeeld. Van de redder van Arion, de dolfijn -
Delphin-, maakten de Goden een ster. 
 

 
 

 

      
 
De legende van Arion is veelvuldig terug te vinden. Niet alleen in Griekenland in sculpturen en mozaïken en als ho-
telnaam, maar ook als thema in de muziek, en als inspiratie voor een positieve levenshouding. 

 
 

Komt Arion terug ? 
 
Bij de archeologische onderzoeken in het commanderiegebied kwamen veel hou-
ten waterleidingen tevoorschijn. Dit was waarschijnlijk de voeding voor de fon-
tein. Uitgeholde boomstammen onder de grond aangelegd,met taps toelopende 
openingen moesten de druk van het water opvoeren. Het gebied was waterrijk en 
daar werd door de Drost gebruik van gemaakt. Bij het molenhuisje op de hoek 
Smithuisstraat Palthestraat bevonden zich grote waterkolken. Ook de stadsgrach-
ten waren hierop aangesloten en wanneer de Drost hoog bezoek kreeg en de fon-
tein moest in werking zijn, dan gingen in de watertoevoer de sluisjes open en was 



de fontein in volle glorie te zien. Lang kon dat niet, want alras was de watervoor-
raad uitgeput en liepen ook de stadsgrachten leeg zodat bijna heel Ootmarsum 
zonder water zat. 
De Hottingerkaart geeft een mooi beeld hoe de weelderige tuinen er rond 1800 
uitgezien hebben. 
 
De rentmeester van Schloss Schwetzingen in Baden Wurtenberg was zo vriende-
lijk informatie te geven en het bleek dat er bij de reconstructie van de fontein in 
1992 gekozen was voor een herplaatsing van figuren maar dan niet in lood maar 
helemaal gegoten in brons. Van de bestaande beelden werden afgietsels gemaakt 
en werden mallen gevormd. Bij navraag bij de restaurateur André Jeschar, beeld-
houwer en restaurateur, kregen we informatie hoe de nieuwe versie tot stand 
was gekomen. Bij naspeuring bij de firma Haber & Brandner uit Regensburg, die 
dit werk uitgevoerd heeft bleek dat de mallen nog beschikbaar zijn en dat met de 
toestemming van de deelstaat hiervan gebruik gemaakt mag worden. Een op-
dracht voor het in brons laten gieten van de Arion figuren voor Ootmarsum zou 
dus zomaar gegeven kunnen worden. De kosten hiervoor zouden rond de € 
70.000,- liggen. Wat is het waarde een stukje historie weer tastbaar te maken….. 
 
 
 
Rob Meijer, 
Maart 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bijlage 1 
 

  

 ARION & THE DOLPHIN  
 (Opmerking: Arion betekent 'verheven inwoner')  

 Arion van Methymna op Lesbos is een gevierd dichter en lyrische speler op de cithara, en de 

uitvinder van dithyrambische poëzie.  Hij componeerde en noemde zijn werken ‘Dityrambe’ 

(oorspronkelijk een koorzang tot Dionysos, god van de wijn), daarna doceerde hij in de stad 

Korinthe. De dichter Arion leefde ongeveer 625 voor Christus, en bracht een groot deel van zijn 

tijd in de hof van koning Periander van Korinthe, maar een dag kreeg hij bericht dat er een muzi-

kale wedstrijd op het eiland Sicilië was, in Italië.  De grootste dichters, zangers en muzikanten 

van het hele land zou deelnemen aan deze rijke en prestigieuze competitie.  

 Arion's muzikale talenten waren zeer bekend in zijn vaderland, en hij wist dat hij een zeer goede 

kans maakte op het winnen van de wedstrijd.  Hij besloot naar Italië te varen en inderdaad Arion 

blonk uit in de muzikale wedstrijd, en hij won de eerste prijs.  

 Beladen met zijn kostbare prijzen en geschenken van de bewonderende Sicilianen, huurde Arion 

een Corinthisch schip om hem naar huis naar Korinthe te brengen. Maar toen ze uitgevaren wa-

ren op zee, wilde de  hebzuchtige bemanning de kostbare schatten roven en zou Arion overboord 

worden gezet. Ze grepen de hulpeloze dichter en maakten hun bedoelingen duidelijk.  



 

 In het zicht van deze schrijnende situatie bood Arion hen zijn geld aan, maar de bemanning wil-

den niet naar hem luisteren.  Arion wenste zeker niet te willen verdrinken.  Hij dacht snel na en 

deed toen een laatste verzoek aan de piratenbemanning.  Hij vroeg of  het kon worden toegestaan 

om een lied te zingen op het dek, waarbij hij zichzelf zou begeleiden op zijn cithara (harp)  De 

bemanning zei gretig ja, omdat ze graag de beste zanger van de werled wilden horen zingen. 

Arion begon op zijn cithara tokkelen en maakte de zoetste geluiden..  De gemene bemanning, 

hoewel ze uitschot waren, konden het toch niet helpen, aan de grond genageld te staan door de 

hemelse geluiden van de lier en Arion's onovertroffen stem.  Maar toen het geluid van de lier en 

zijn stem weerklonk, kwamen veel dolfijnen op het geluid af en sprongen van vreugde op naast 

het schip. Tot grote vreugde van Arion. Bij het zien van de vriendelijke dolfijnen wist Arion dat 

hij  eens te meer een beroep gedaan had op de goden en dat dezen hem verhoord hadden en  

 



 

wierp zich in de zee.  De bemanning dacht dat hij was omgekomen, ze zeilden terug naar 

Korinthe, deelden mee dat de dichter was verdronken en verbrasten royaal de geschenken van de 

zanger. Maar ondertussen had een van de dolfijnen Arion op zijn rug genomen en droeg hem 

weg uit de Siciliaanse zee naar de Kaap Taenarum.  Van daaruit vond hij een ander schip en 

keerde terug naar Korinthe.  

 Toen Arion terug kwam in huis, geloofde koning Periander, een sceptiscus, het fantastische ver-

haal niet van de reddende dolfijn en hij hield Arion onder huisarrest vast, terwijl hij wachtte tot 

de zeilers terug zouden komen.  Toen hun schip aankwam werden ze onmiddellijk bij de koning 

ontboden en ze moesten naar het paleis waar ze werden gevraagd naar Arion.  Ze hadden samen 

afgesproken zich te houden aan eenzelfde verhaal, dus de piraten antwoordden dat hij veilig was 

en dat zij hem hadden achtergelaten in goede staat  op Tarentum.  De bemanning vertelde koning 

Periander dat Arion zelf had genoten op Tarentum. Omdat hij de prijzen had gewonnen  en de 

mensen daar hem goed hadden bevallen had hij besloten om zich daar te vestigen.  Toen ver-

scheen Arion verscheen Arion voor hen, en de verraderlijke matrozen konden de waarheid  niet 

langer ontkennen en was hun wandaad bewezen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 2. 
 

 

 

DER SCHWETZINGER SPRINGBRUNNEN ARION 

 
 

Klare Strukturen - so ist der erste Eindruck, wenn man den Schloßgarten 

betritt. Die Zirkelgebäude des Schlosses werden zu einem Kreis vervoll-

ständigt durch die Gartenanlage im französischen Stil am Eingang zum 

Park. Der erste Eindruck täuscht: Der Schlossgarten ist voller Über-

raschungen 

 
 

 
 

(Bild aus: Fuchs/Reisinger: Schloss und Garten zu Schwetzingen, Worms 2001) 

 



 
 

    Passiert man den Torbogen des Schlosses, so betritt man den Schlossgarten über 

eine breite gerade Allee, die zunächst zum Zirkel, einem aus den beiden Flügelge-

bäuden des Schlosses und Laubengängen gebildeten Kreis, und dann zu einem 

Weiher führt.  

Die Mitte des Zirkels beschreibt der runde Arion-Brunnen.  

Nach der Legende war Arion ein berühmter Sänger. Auf einer Reise wurde er eines 

Tages von Matrosen überfallen, die ihn berauben und ermorden wollten. Sie ge-

währten ihm, ein letztes Mal zu singen, und er sang sehr schön. Danach stürzte er 

sich ins Meer. Da kam, von seinem lieblichen Gesang angelockt, ein Delphin und 

rettete ihn. Dieser begleiteten ihn nach Korinth, wo man ihn ehrenhaft empfing. 

Die Räuber wurde entlarvt und verurteilt. Den Delphin, Arions Retter, aber mach-

ten die Götter zu einem Stern. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Samenstelling : 2015. 
RM 

Ootmarsum 



 





Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

