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De Neder-Germaanse limes was de Romeinse
buitengrens, de limes, in de Romeinse provincie
Neder-Germanië (Germania Inferior). De
ontwikkeling van deze limes startte in 19 v.Chr. en
bleef gedeeltelijk functioneren tot het jaar 454, toen
de Franken Keulen veroverden. In Nederland
werden langs of in de nabijheid van de Rijn
ongeveer twintig grotere (castra) en kleinere forten
(castella) gebouwd, die met elkaar verbonden
waren via de Limesweg. Overigens ging in die tijd
het transport grotendeels over het water. Deze
limes kreeg op 27 juli 2021 van de UNESCO de
vanaf 16 na Chr. een van de castra’s in de vorm
van een uitgebreide legerplaats op de Hunnerberg
(andere Romeinse kampementen waren overigens
te vinden op de Kopse Hof en op het
Valkhofplateau).

Op de Hunnerberg waren twee legioenen gevestigd, met in totaal maximaal
ongeveer 15.000 manschappen. Deze legerplaats functioneerde (na de vernietiging
ervan tijdens de Bataafse opstand van 69 na Chr.) in een veel kleinere opzet tot
ongeveer 175 na Chr. Elders in Nijmegen tot circa 450 na Chr. Rond die tijd verlieten
de Romeinen deze regio.
In het noordelijk deel van de voormalige gemeente Groesbeek (Berg en Dal) inden
zich twee belangrijke relicten, die onderdeel vormen van het hiervoor vermelde
Werelderfgoed: de potten- en pannenovens (zie foto) in het gebied van de Holdeurn
en het aquaduct naar de hiervoor behandelde legerplaats.
Al in de 19e eeuw en later in het midden van de twintigste eeuw (Holwerda) werden
in de Holdeurn restanten van vijf grote ovens opgegraven, die globaal tussen 180 en
250 na Chr. een veelheid van dakpannen, tegels en aardewerk hebben
geproduceerd. Daarnaast zijn resten aangetroffen van een magazijn en een
woonhuis (villa). We kunnen hier rustig spreken van het vroegste industriële complex.
Het aardewerk, ook wel Holdeurns of Nijmeegs-Holdeurns genoemd, had een
kenmerkende oranje of enigszins gelige kleur. Veelvuldig werden pannenresten
gevonden met het opdruk van het tiende legioen (Legio X Gemina), dat tussen 71 en
103 gevestigd was op de Hunnerberg. Ter plekke zijn nu nog aan de ovens te
relateren kuilen te zien en is (bij de hotelingang) een informatiepaneel aanwezig. Er
bestaan verder nog steeds “wilde” plannen om een van de ovens weer op te graven
en zichtbaar te maken voor het publiek. Wie weet!
In de nabijheid van de Oude Kleefsebaan in Berg en Dal (bronnengebied) ligt een
verondersteld romeins aquaduct (overigens intussen ook een rijks archeologisch
monument) dat de legerplaats op de Hunnerberg destijds van (drink)water voorzag.
Het aquaduct had een lengte van circa 5 kilometer en vervoerde het benodigd water
in vrij verval via een houten goot vanaf een hoogte van ongeveer 80 meter boven
NAP naar die legerplaats (op 52 meter boven NAP). In Berg en Dal en de H.
Landstichting is het watertraject middels duidelijk zichtbare diepe sleuven in het
landschap nog te herkennen ( het Kerstendal, Louisedal en het Mariënbosch) In het
tracé werd bovendien een drietal dammen aangelegd: de Cortendijk, de Swartendijk
en de Broerdijk. Tegenover de aan de Oude Kleefsebaan staande parochiekerk staat
tussen een tweetal afgebeelde legionairs een instructief informatiepaneel en heeft
men bovendien prima zicht op het begin van het aquaducttracé.
.
Klaas Bouwer. Een notabel domein. De geschiedenis van het Nederrijkswald, Utrecht 2003.
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Wie kent hem nog: Herman Schaap (1907—1989)
Herman Schaap was zeker in de Breedeweg een
gekend persoon. Al bij de eerste naoorlogse
verkiezingen in 1946 stond hij tweede op een lijst
van de Breedeweg. Hij kwam enkele stemmen
tekort maar bij de verkiezingen in 1949 kwam hij in
de raad. Bijna dertig jaar voerde hij de Lijst Schaap
aan, die vooral kiezers trok uit Breedeweg. Toen
Schaap zijn eerste schreden in de dorpspolitiek
zette, werd die tot 1962 vooral gedomineerd door
de R.K. Werkliedenvereniging en de Boerenstand.
Ook Schaap was lid van de Werkliedenvereniging,
maar door zijn rebelse houding werd hij voor
communist uitgemaakt en het gerucht ging dat men
hem als lid wilde royeren. Gekozen als raadslid op
de ‘lijst Breedeweg’ afficheerde hij zich vooral als
de spreker van en voor de gewone man. Toen na
1974 in de plaatselijke politiek de oude
standspartijen plaatsmaakten voor nationale en
lokale partijen en partijtjes, bleef hij als politiek zelfstandige in onopgesmukte taal zijn
stokpaardjes berijden. Hij kwam met name op voor huurdersbelangen en voelde zich
deskundig op wegengebied. Een sector waar Schaap lang werkte. In september
1979 vond hij het raadslidmaatschap welletjes, maar door de hertellingskwestie dat
jaar werd zijn laatste termijn bijna met een jaar verlengd. Zijn bekendheid in
Breedeweg dankt Schaap voorts aan zijn inzet voor de speeltuin. Belhamels die hem
daar soms dwarszaten konden een draai om de oren krijgen en kwamen er
vervolgens niet meer in. In een interview in het Groesbeeks Weekblad zij hij
onomwonden: “Ze moeten weten dat ik de baas ben”. De Groesbeekse Boys, waar
hij jaren in het bestuur zat, steunde hij fervent in het streven in de Breedeweg te
kunnen blijven spelen. Schaap overleed op 7 april 1989.

De Treurwilg
In deze Nieuwsbrief aandacht voor een levend monument: de treurwilg aan de plek
waar de ‘Groesbeek’ ontspringt. Het is een boom met een verhaal. De treurwilg is
aangeplant als herinnering aan het teloor gaan van de naam ‘Gemeente Groesbeek’
na de gemeentelijke fusie tussen Groesbeek, Ubbergen en Millingen en de invoering
van de naam ‘Gemeente Berg en Dal’ per 1 januari 2015. De plantingsceremonie
vond plaatst in het kader van de manifestatie ‘Een en al Groesbeek’ : een symbolisch
slotakkoord voor Groesbeek, dat op 28 december 2014 zou plaatsvinden. Zes wijkcomités stelden een uniek programma samen waarbij alle kernen zich zouden presenteren in een feesttent op het Marktplein. Op initiatief van Stef van de Poll zou voorafgaand aan de manifestatie de treurwilg worden geplant. Tegelijk zou onder de boom
een metalen kist met eigentijdse voorwerpen en het draaiboek van de festiviteiten
worden begraven. Door harde wind en sneeuw en het instorten van de feesttent ging
het hele feest niet door. Om er toch iets van te maken trok een kleine delegatie van
schutterij St. Hubertus naar de één dag eerder geplante treurwilg. Onder barre weersomstandigheden werd de jonge treurwilg stevig aangestampt in de Groesbeekse aarde. Pas eind maart 2015 kon de tijdscapsule met oorkonde en het boek ‘In het welbegrepen belang der gemeente. Lokaal bestuur in Groesbeek ca 1750 – heden’ van
Toon Bosch en Sjef Schmiermann bij de boom met behulp van kinderen uit de zes
kernen begraven worden en toevallig ook toen met droefgeestig weer. Burgervader
Harry Keereweer riep op niet te treuren ‘want Groesbeek blijft altijd Groesbeek’. Na
de ‘uitvaart’ ging een wandelende paraplu-zee verlicht met zes fakkels richting het
Zoma-gebouw om daar een grote vlam aan te steken. Volgens Keereweer symbool
voor het ‘vurige karakter van het dorp’. Het evenement ging binnen in het voor de
sloop genomineerde gebouw verder en het werd zoals (bijna) altijd in Groesbeek toch
gezellig!
Protestantse Gemeente Groesbeek

Zoma maart 2015 Groesbeek manifestatie
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Groesbeek 1921. Het droogste jaar sinds eeuwen
door Toon Bosch

Aan de Pannenstraat gonst het van activiteiten.
Voortdurend voeren zwaar beladen wagens en
karren grote hoeveelheden bouwmaterialen aan
voor de bouw van wat nog altijd een van
markantste gebouwen van het dorp is: de Cosmas
en Damianuskerk. De winter van dat jaar is mild en
regenachtig zodat het werk gestaag vordert. Maar
in de lente ondervinden de bouwvakkers steeds
meer last van grote stofwolken die zo nu en dan
door en over het dorp trekken. Dat heeft alles te
maken met het uitblijven van regen en in die
toestand zal tot in de herfst van dat jaar amper
verandering komen. Het jaar 1921 staat dan ook
bekend als het droogste jaar in eeuwen en kent
bovendien een zeer warme zomer. Zo’n weertype
veroorzaakt altijd de nodige problemen. Mensen en
dieren zuchten onder watertekort en in bossen en
heidegebieden is het gevaar voor (bos)branden
nog groter dan anders.
De 80-jarige Carl Kuppers, bestedeling (arm en/of oud iemand die op kosten van de gemeente ergens in de kost is) en familie van Kouws, komt om in de vlammen.

Op 27 april kraait de rode haan in Groesbeek waar een grote boerderij op het
Hervezaat compleet in de as wordt gelegd. Vee en inboedel worden uit de
vlammenzee gered. De bewoners verlaten de boerderij tijdig maar bemerken enige
tijd later tot hun ontzetting dat een 80 jarig familielid in vlammen is omgekomen .*
De oorzaak van de brand blijft onbekend maar de droogte heeft hoe dan ook een
aandeel in deze tragedie. Een maand later is het weer raak. Tijdens een hevig
noodweer dat over zuid-oost Gelderland trekt, slaat ‘het hemelvuur’ het dak van een
boerderij in Groesbeek af. Een brand blijft uit en gelukkig vallen er geen slachtoffers
te betreuren.**
Naast alle ellende is er ook vrolijk nieuws te melden. Op 30 mei verhuist de jonge
voetbalclub De Treffers naar een nieuw veld. Sinds de oprichting in 1919 wordt
gevoetbald op een geïmproviseerd bosveld op de Biesselt maar het terrein ligt voor
velen te ver weg. Beducht voor ledenverlies vindt Jan ‘Piep’ Piepenbrock , een van
de oprichters van de club, met hulp van gemeentesecretaris C.A. Luyben en
kapelaan Van den Oord een ander terrein. Op dit bouwland achter café Kersten in
het Herwendaal staat nog rogge maar na de oogst wordt de grond bewerkt en met
gras ingezaaid. Op 30 mei wordt het nieuwe veld met de nodige festiviteiten en een
toernooi in gebruik genomen. Vanaf hotel Gelria trekt fanfare Wilhelmina een stoet
met twee praalwagens waarachter de voetballers en vele belangstellenden in optocht
langs de Zuidmolen naar het veld lopen. Daar zien zo’n 1100 toeschouwers
waaronder burgemeester Van Nispen tot Pannerden hoe kapelaan Van den Oord het
veld inzegent en de aftrap verricht van de openingswedstrijd Treffers-Hollandia. Er
wordt goed gevoetbald maar daar krijgen veel toeschouwers maar weinig van mee.
Vanwege de wind verandert het veld volgen de lokale verslaggever in een ‘zee van
stof ‘en zijn zelfs de doelpunten niet te zien. ***
Na afloop van het toernooi is het leed snel geleden. In café Kersten, nu ook het
clublokaal van de Treffers - waar ‘glas (stof) en gras nu hand in hand’ gaan - spoelen
de dorstige kelen het stof gulzig weg. Wellicht is het veld te vroeg ingezaaid maar het
zijn toch vooral de weersomstandigheden die hier de hoofdrol spelen.
Wat dat betreft valt het dorp van de ene in de andere verbazing. In het midden van
september treedt een stevige nachtvorst op en wordt gevreesd voor de kwaliteit van
de aardappels die na het rooien een nachtje op het veld bleven liggen. Zelfs in
figuurlijke zin waaien tot ver in het najaar stofwolken op. Fanfare Wilhelmina legt een
slepend conflict met pastoor Roovers bij en stelt D.G Montenberg aan tot
beschermheer. Huis- en gemeentearts J.M. Beijnes wordt benoemd tot ere-voorzitter.
Als klap op de vuurpijl wint de fanfare met dirigent Adolf Thewissen in november een
concours in Apeldoorn met het hoogst mogelijke aantal van 26 punten.****
Dankzij die prestatie loopt het toch merkwaardig jaar 1921 met zijn hoogte- en
dieptepunten toch nog vreugdevol naar het eind.
*
**
***
****

GELDERLANDER 27 april 1921
GELDERLANDER 28 mei 1921
GELDERLANDER 1 juni 1912
GELDERLANDER 12 november 1921

Zie voor het weer van 1921:
Jan Buisman. Extreem Weer. Een canon van weergaloze winters & zinderende zomers, Hagel
& Hozen, Stormen & Watersnoden (Franeker 2011), p. 301-302
Foto’s op deze pagina: uit de collectie: G.G. Driessen
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De aanleg van riolering aan de Hoflaan in 1955
door Jan van Kampen

Van mijn vader, J.L. van Kampen, heb ik een groot aantal boeken met ansichtkaarten
van Groesbeek en omgeving geërfd. In een schetsboek trof ik diverse vierkanten
foto’s van 5.2x5.2 cm aan, die gemaakt zijn met een ouderwets fototoestel wat men
een boxje noemde.
Deze foto geeft zicht op de Dorpsstraat met rechts
het kantoor van de PH (Groesbeekse Tehuizen).
Het kantoor huisde in het voormalige renthuis.
Op deze plek is thans het woonerf Kasteelhof
gesitueerd.

Deze foto is genomen nabij de stal van de boerderij
die behoorde bij het klooster Mariëndaal.

Deze foto toont de Hoflaan.

De riolering was de toevoer naar de rioolzuivering die gebouwd is achter ’t Vilje aan
de Heikant. De rioolzuivering was gereed in 1956 en werd overbodig in 1995. De
zuivering is toen overgenomen door de waterzuiveringsinstallatie aan de Bruuk.
Op de foto hieronder is de plek te zien waar de zuivering werd aangelegd met op de
achtergrond de huizen aan de Cranenburgsestraat.

Aanleg van de riolering aan de Hoflaan
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Jubileum
Judo Vereniging Groesbeek
Zoals bij meer verenigingen is de precieze vaststelling van de oprichtingsdatum een
heikele kwestie. Ook bij de judovereniging is het niet haarscherp. Het initiatief tot
oprichting nam Willy Schoenmakers. De eerste vergadering is waarschijnlijk begin
1961 in zaal Wilhelmina geweest. Op aanraden van meester Ben Cillessen van de
Gerardus Majellaschool, die een drijvende kracht was van de Stichting
Jeugdbelangen, werd de oprichting geantidateerd op 16 december 1960 om nog wat
gemeentelijke subsidie binnen te slepen. Feit is dat de eerste judolessen in juni 1961
zijn gegeven.
De vereniging groeide gestaan in ledental. Zeker na een spectaculaire
demonstratieavond van hèt judo-idool in die tijd: Anton Geesink. Trainingsruimte
vond de club in het parochiehuis. Eerst op zolder maar toen de bibliotheek op de
begane grond haar intrek nam, stoorde het geluid van vallende judoka’s op de mat
en bracht de kelder uitkomst. Na enkele jaren dreigde uitzetting uit het parochiehuis
en hing het voortbestaan van de club aan een zijden draadje. Voorzitter Jo Kersten
wist een houten klaslokaal in Dreumel te bemachtigen dat voor enkele duizenden
guldens werd aangeschaft. Pastoor Swinkels stelde voor een symbolische huurprijs
van fl 1,- per jaar grond van de kerk aan de Spoorlaan beschikbaar, waar de
‘judokeet’ tot 1975 zonder gemeentelijke vergunning in bedrijf bleef. Daarna kon de
vereniging beschikken over riantere accommodaties. Momenteel vinden de
judoactiviteiten plaats in de sportzaal op sportpark Zuid (De Treffers).
Trots is de vereniging op dit jubileum en op het feit dat enkele vrouwelijke judoka’s
van eigen kweek het tot een Nederlands kampioenschap brachten. Onlangs in
oktober behaalde Geke van den Berg de nationale titel bij de senioren in haar klasse
en mocht zich al Europees kampioene noemen in 1972 bij de judoka’s onder de
drieëntwintig. En in 2018 wist Mirthe van Kerkhof het Nederlands kampioenschap
onder de vijftien binnen te slepen.

Eén van de eerste foto’s van de judovereniging (1962) met geheel rechts de
geestelijk adviseur kapelaan T. van Dijk. De judoka’s hebben judokleding aan, die
door nijvere eega’s en vriendinnen van dikke katoenen stof in elkaar is gezet. De stof
geleverd door marktkoopman Karel Nillessen ( ‘Karel d’n Bómmelaor’) bleek echter
niet bestand tegen het ruige judowerk en menigmaal was een hersteloperatie
noodzakelijk. Karel Nillessen is de man staande tweede van links.
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