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ACTUALITEITEN-ACTIVITEITEN
Per 1 januari 2015 worden, zoals bekend, de
gemeenten Groesbeek, Ubbergen en Millingen a/d
Rijn (MUG) tot één gemeente samengevoegd.
Daarop vooruitlopend werkt een projectgroep uit
die gemeenten aan de conceptbegroting voor 2015
van de nieuwe gemeente. Afgelopen najaar bereikten
ons in dat kader signalen, dat er zowel op het budget,
als op de ambtelijke uren, voor het lokaal cultureel
erfgoed (o.m. gemeentelijke monumenten en archeologie) fors gekort dreigt te worden. De plaatselijke
erfgoedorganisaties zouden die bezuiniging uiteraard erg betreuren. Dit was aanleiding tot een gecoördineerde actie van een achttal erfgoedorganisaties
(waaronder drie uit Groesbeek – zie kader) in de
huidige drie gemeenten, met de bedoeling om aan
politiek en bestuur hun bezorgdheid over die
Uit dit erfgoed
is een
voorgenomen
bezuiniging
totselectie
uiting tegemaakt
brengen.

door

Vereniging HEEMKUNDEKRING GROESBEEK
opgericht 14 november 1973

Stichting HEEMKUNDE BERG EN DAL
opgericht 17 juni 1988

HEEMKUNDEWERKGROEP HEILIG LANDSTICHTING
opgericht in 1997 als onderdeel van de
STICHTING ‘VAN PLOEG TOT HEILIG LANDSTICHTING

Deze actie resulteerde uiteindelijk in een PowerPoint-presentatie met een selectie van gemeentelijke
monumenten en archeologische vindplaatsen. De
presentatie vond op 8 april 2014 plaats in het
monumentale kerkje van Persingen. De bijeenkomst
werd goed bezocht door vooral vertegenwoordigers
van politieke partijen. De erfgoedorganisaties komen
binnenkort weer bijeen om vervolgacties te
bespreken. Die vervolgacties zullen betrekking
hebben op raadsverkiezingen van 19 november a.s.
Daarover volgen nog nadere mededelingen!
In de rechter kolom enkele monumenten die op de
presentatie van het Groesbeekse deel van de erfgoedorganisaties werden getoond.
Van boven naar beneden: De protestantse kerk van
Groesbeek, het poortgebouw van de Heilig Landstichting, de watertoren van Berg en Dal, de
boerderij De Groote Flierenberg aan de Zevenheuvelenweg en de kasteelopgraving aan de Hoflaan.
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MONUMENT

Kerk van het Goddelijk Hart van Jezus op De Horst

Nadat tijdens de oorlogshandelingen van 1944-1945 op De
Horst de kerk uit 1928 was verwoest, werd aan de Reestraat
eerst een noodkerk gebouwd. De architect van de noodkerk,
Nico van der Laan, kreeg ook de opdracht voor de nieuwe kerk,
die in 1952 gereed kwam. Van der Laan was opgeleid in de
Delftse School van Granpré Molière. Vanaf 1946 leidde hij op
verzoek van kardinaal De Jong de cursussen Kerkelijke
Architectuur in Den Bosch. Zijn broer, de Benedictijner monnik
Dom Hans van der Laan, had voor de latere architecten
opleiding de Bossche School ideeën en een vormentaal
ontwikkeld, zoals het Plastisch Getal (een soort
driedimensionale Gulden Snede) en het
uitgangspunt dat ruimte ontstaat door het plaatsen van massieve elementen (zoals een weg een laan wordt
door de bomen die erlangs zijn geplant). Nico paste deze maatvoering en vormentaal toe. De kerk van De
Horst is een fraai voorbeeld van die architectuur. Het voorportaal heeft menselijke afmetingen, waardoor de
grotere afmetingen van de kerk zelf beter te “behappen”zijn. De kerkruimte zelf wordt gevormd door
kolommen aan weerszijden. Die kolomen van ongepolijst graniet zijn in groepen van drie geplaatst tussen
gemetselde pijlers. Geen oneindige rij, maar een samenstel van kleine rijen. Daardoor is de lengte van de
kerk weer tot menselijke maten terug te voeren. De breedte van de kerkruimte is weer te “meten” door
vergelijking met de kleinere breedte van de zijgangen. De kerk heeft uitwendig door de driehoekige
gevelbeëindiging, vierkante klokkentoren en ronde doopkapel het karakter van een vroegchristelijke kerk.
In het metselwerk en de houten onderdelen is de ambachtelijke vakkennis van die traditionele bouwvakkers
te herkennen. Mede doordat kerk en toren wit zijn geschilderd, geven ze in het landschap op een fraaie wijze
de plaats van het dorp De Horst aan. In dit artikel blijven de fraaie wand- en plafondschilderingen helaas
onbesproken. De kerk is in 2006 aangewezen als gemeentelijk monument.
Bron: Monumentbeschrijving Groesbeek door Monumenten Advies Bureau, waaruit ook bijgaande foto.

KENT U HEM NOG?

Henk Gerrits 1932 – 2010

( Hent van Ton)

Groesbeek als kweekvijver van muzikaal talent met fanfares, koren en
talloze bandjes van hard rock tot in dialect gezongen meezingers kent een
rijke muziekgeschiedenis. Een markant muzikant is de in 2010 overleden
Henk Gerrits, beter bekend als Hent van Ton. In april van dit jaar werd hem
in Cultureel Centrum ‘De Mallemolen’ tijdens het ‘Groesbeek, Dorp Vol
Muziekfestijn’ postuum een ode gebracht. Hent ging, zoals veel
Groesbekers, na de lagere school werken in een Nijmeegse schoenfabriek.
Als veertienjarige stond hij overdag aan de lopende band en ’s avonds met
zijn gitaar op de bühne.
Zijn eerste bandje dateert van ongeveer 1948. In het Hawaï Trio bracht hij, samen met Triena Janssen en
Lambert Janssen. de in die tijd populaire Hawaï muziek ten gehore. Verder speelde hij de uit Nederlands Indië afkomstige ‘krontjong’ muziek, die mede als gevolg van de Politionele Acties en intensieve contacten
met de naar onafhankelijkheid strevende kolonie, goed in het gehoor lag. In 1960 werd het orkest ‘The Show
Stars’ opgericht. Hent werd semi-prof, maar door de vele optredens, waaronder zo’n 23 kermissen per jaar,
besloot hij zijn baan aan de lopende band op te zeggen. ‘The Show Stars’ werd het eerste beroepsorkest van
Groesbeek. Rond zijn veertigste kreeg Hent hartklachten en was hij gedwongen zijn optredens te staken. Een
muzikant na dertig jaar van de notenbalk afschoppen, lukt niet en Hent zette zijn carrière voort als tekstschrijver van liedjes, als solozanger, als geestig buutreedner en begenadigd amateurtoneelspeler. Zo schreef
hij een stuk voor toneelvereniging ‘Den Zuuten Ienval ‘,waarin hij zelf de hoofdrol speelde. Teksten die hij
schreef voor ‘De Vreemdelingen’, zoals ‘Het Keulen van Gelderland’ en ‘De Koekele-klef’, groeiden uit tot
evergreens. In 1977 nam hij samen met het orkest ‘Papillon’ en het Groesbeeks Jongerenkoor de door Joep
Molenkamp gecomponeerde en geschreven carnavalskrakers ‘De Goldvis’ en ‘Moeder ik vraog ’t oe’ op. Ook
leverde hij een bijdrage aan de beide LP’s ‘Gruusbeks Plat’. In 1985 verscheen zijn eerste solo LP met de
titel ‘Een jongen van Jan Boezeroen’. De langspeelplaat telde een tiental nummers. De meesten, tekst en
muziek, van eigen hand. Als buutreedner en vertolker van het Groesbeekse lied bleef Hent van Ton nog
geruime tijd spraakmakend.
2 Zijn gezondheid noopte hem eind jaren negentig pas op de plaats te maken. Hij overleed in 2010.

HONDERD JAAR GELEDEN 1914 BEGIN EERSTE WERELDOORLOG
Na een lang proces van groeiend nationalisme, imperialisme en bewapening en nadat de vlam in de pan was
geslagen door de moord in Sarajevo op de Oostenrijks-Hongaarse troonopvolger, brak op 28 juli 1914 de
Eerste Wereldoorlog uit. Nederland wist zijn neutraliteit te bewaren.
Als grensgemeente werden in Groesbeek de mobilisatie, de oorlogsdreiging en het belemmerde grensverkeer
aan den lijve ervaren. De smokkelhandel bloeide op en zorgde voor enige groei van de welvaart in het arme
dorp. Uit de ‘Memoriale’ van de toenmalige pastoor Rovers valt dat op te maken. Rovers werd van diverse
kanten aangespoord om van de gelegenheid gebruik te maken om extra gelden te incasseren voor de bouw
van de Cosmas & Damianuskerk (1922), maar hij weigerde dit resoluut. "De mammon der ongerechtigheid",
zo schreef hij, "vierde in Groesbeek hoogtij (...) veel geld werd er verdiend, veel gedronken, veel besteed
aan weeldeartikelen; waarschuwingen en vermaningen hielpen niets, (...) smokkelen was het eenige waaraan men dacht, waarover men sprak,en wat men deed". Ironisch merkte Rovers op dat in de volksmond het
gerucht ging dat de pastoor de enige persoon in Groesbeek was die niet smokkelde en dat aan de kapelaans
werd getwijfeld.
Naast de smokkel was voor de bevolking de inkwartiering en aanwezigheid van militairen alledaagse
realiteit. Al op 7 maart 1913 vaardigde de minister van oorlog H. Colijn als gevolg van de oorlogsdreiging
een nieuwe legerwet uit en richtte hij de Landstorm op. De Landstorm bestond uit vrijwilligers tot 40 jaar en
uit ex-leden van de landweer en landmilitie. De reserve-eenheden, volledig geüniformeerd en bewapend, zijn
niet in actie gekomen, maar bleven paraat. Naast de Landstorm, bestond in Nederland sinds 1901 de
Landweer. In dat jaar werden de schutterijen officieel opgeheven. De Landweer bestond uit vrijwilligers en
(ex-)dienstplichtigen en vormde een aanvulling en versterking van het leger voor met name de grens- en
kustbewaking.
De foto uit 1914 toont manschappen van de Landweer die ingekwartierd waren in de zaal van Hotel ‘Gelria’.
Onder de luifel staat hotelier Braam. Voor hem staat Toon Nillessen van de Lage Horst en vooraan rechts
ligt Jan Eikholt van de Siep. De anderen zijn onbekend.
(zie ook G.G. Driessen, Mannen in Uniform en te Wapen in Groesbeek, Nijmegen 2001.)
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SPOREN UIT HET VERLEDEN

VOOROORLOGS VAKMANSCHAP
Alles wat na WO II voldeed aan de eisen van vóór de oorlog, werd
“van vooroorlogse kwaliteit” genoemd. Bij de eerste nieuwbouwwoningen, zoals die aan de Frieselaan, waren nog bouwvakkers beschikbaar die “voor de oorlog” hun vak hadden geleerd.
Oude methoden werden toegepast om bijvoorbeeld het metselwerk
boven raam- en deurkozijnen op te vangen. Vanzelfsprekend
werden de oude metselverbanden gebezigd. Daarbij was wel passen
en meten nodig.

Op bovenstaand geveldetail is de muur gemetseld in “Vlaams verband” (hele steen afgewisseld met halve)
en is boven de voordeur een “strek” gemetseld die als een soort gewelf het gewicht van het bovenliggend
metselwerk overbrengt naar de muurdelen naast het kozijn. In die tijd nog konden de metselaars hun
vakmanschap tonen. Later, toen de bouwproductie omhoog moest en ook nauwelijks geschoolden
“stenenleggers” werden ingeschakeld, verdween veel vakkennis. Alleen bij speciale gebouwen en bij
restauraties wordt nu nog een beroep gedaan op de inmiddels schaarse echte metselaars. Onderstaande
illustraties komen uit het handboek “Bouwkunde” van R.Jellema, dat iedere bouwkundige in zijn bezit had.
Een strek in staand verband
Metselwerk in Vlaams verband
Woning Frieselaan 5

JUBILEUM 50 JAAR HANDBALVERENIGING GROESBEEKS GLORIE 1964-2014
Handbalvereniging ‘Groesbeeks Glorie’ viert
in juli haar vijftigjarig bestaan. Haar ontstaan
dankt
ze, zoals
zoveel
vaken
sportverenigingen, fanfaregezelschappen en
koren, aan een initiatief van de plaatselijke
clerus, zoals in de Breedeweg van kapelaan
H. Duijmel. Hij was lid van de orde van
Kruisheren van St. Agatha. Duijmel was net
terug als missionaris uit Brazilië en werd in
1963 assistent van pastoor Hoek, die kampte
met gezondheidsproblemen. Hij maakte als
geestelijk adviseur snel contact met bestaande verenigingen en constateerde dat er
voor meisjes en dames weinig sportmogelijkheden waren. Als parochieassistent
in Baarn had Duijmel met de handbalKAMPIOEN JUNIOREN 1983
vereniging daar intensief contact gehad en
Staand v.L.n.R. Jos Groenen, Astrid Fleuren, Carla Verbeet,
Yvonne Lamers, Anja Sanders, Ricky Peters zijn keuze om in de Breedeweg iets
dergelijks op te zetten, lag voor de hand. De
Zittend v.L.n.R. Marga Gietman, Petra Peters, Lisette Hock,
eerste anderhalf jaar van het bestaan van de
Anita Kersten, Margo van de Horst
vereniging nam Duijmel de bestuurstaken
voor zijn rekening en fungeerde als manusje-van-alles. In 1965 werd een voorlopig bestuur geïnstalleerd.
Duijmel werd een jaar later overgeplaatst en tot erevoorzitter benoemd. Toen de vereniging in juli 1989 het
vijfentwintigjarig jubileum vierde, was de oprichter, inmiddels uitgetreden en gehuwd, eregast. Drijvende
krachten in de eerste kwart eeuw van de vereniging waren Gerrit en Thea Zegers. Onder het voorzitterschap
van Gerrit Zegers groeide de vereniging uit tot een gestroomlijnde club met een goede accommodatie en
volop opleidingsmogelijkheden voor de jeugd.
In de aanloop naar het vijftigjarig jubileum zijn Annemiek Vullings, al vijftig jaar lid, en Riet Elbers
4
bezig met de samenstelling van een jubileumboek dat de rijke sportgeschiedenis zal belichten.

