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Het personeel van R.K. Jongensschool Gerardus Majella aan de Molenweg in de vijftiger jaren.
Van links naar rechts zien we de meesters Ostendorp, Feijen en Schonenberg, meester Tervoort, het hoofd der school, de meesters Cillessen en Van Loon, de juffrouwen Van Lieshout en Rutten en de meesters Poels, Thissen, Rutten en Janssen.
De foto is genomen aan de kant van de Molenweg en toont het gebouw zoals het daar heeft gestaan van 1914 tot 1998 toen het
na een gerechtelijke uitspraak gesloopt mocht worden, ondanks pogingen van de Vereniging Behoud Dorpszicht om het pand te
behouden.
Het personeel ( de term ‘team’ komt pas in de tachtiger jaren om de hoek kijken) is formeel gekleed. De heren in pak met
stropdas, de dames in jurk. Zeker op een jongensschool waren verreweg de meeste leerkrachten mannen. Iedereen werkte ‘fulltime’. Deeltijd bestond niet. Het hoofd der school hoorde samen met de burgemeester, de pastoor en de dokter tot de plaatselijke notabelen en het beroep van onderwijzer(es) kende een hoog aanzien. De foto riep bij mij (Sjef Schmiermann) een waaier
aan herinneringen op. Van augustus 1957 tot juli 1962 was ik er leerling. Meester Tervoort was inmiddels als schoolhoofd opgevolgd door meester Ostendorp en jonge onderwijzers als Jan Thissen en Henk Arts traden aan. In klas twee (nu vier) zat ik bij
juffrouw Rutten. Ik mocht een versje opzeggen bij haar huwelijk met (de latere boekwinkeleigenaar) Jos Hagemans. Het huwelijk betekende toen tevens het afscheid van deze in mijn herinnering lieve juf. Zoals bijna iedereen vreesde ik juffrouw van
Lieshout, die haar weinig vleiende bijnaam ‘d’n Holtere Pop’ alle eer aandeed. Mijn inspiratiebron is meester Feijen in klas vijf
(nu zeven) geweest. Hij vertelde eens per week een spannend geschiedenisverhaal en we hingen allemaal aan zijn lippen als hij
verhaalde over zijn onderduiktijd. Dat wil ik ook, dacht ik toen: onderwijzer worden en geschiedenisverhalen vertellen! Na klas
vijf verlieten veel jongens de school om het laatste lagere schooljaar in Nijmegen (veelal bij de broederschool aan de Stieltjesstraat) te volgen, om zo een betere aansluiting te krijgen met het middelbaar onderwijs.
Opvallend is dat het overgrote deel van het personeel in de dorpsgemeenschap een actieve rol speelde. Naast enkele bescheiden bijverdiensten, zoals het geven van avondcursussen aan de Tekenschool en Landbouwschool en niet te vergeten het geven
van bijles aan huis voor 25 cent per uur of Franse bijles op de woensdagmiddag, doken de namen van deze onderwijsgevenden
op in (kerk)koren en jeugdclubs, bij de schaakvereniging en de Oranjevereniging. Zij maakten naam als oprichters en leiders van
de plaatselijke R.K. Verkennersgroep St. Hubertus. En van oudsher fungeerde een leerkracht als secretaris van de VVV, de Fanfare en het Wit-Gele Kruis. Die betrokkenheid is door een veelheid aan factoren verleden tijd
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Sporen uit het verleden
De waterpomp aan de Wylerbaan
Pal voor de in 1977 gesloopte ruim honderd jaar oude boerderij van de familie Verbeet (Wylerbaan 19) staat de voormalige buurtpomp op de foto. De pomp is gerestaureerd en houdt de herinnering levend aan de tijd dat water uit de kraan nog
een utopie was. Voor 1929 stonden op verschillende plekken in de gemeente openbare en buurtpompen. Enkele rijkere bewoners hadden zelf geslagen putten met
pomp voor privégebruik. De bekendste openbare pomp stond midden in het dorpscentrum. De naam ‘Pompweg’ herinnert aan de plaats waar de pomp stond. Het
slaan van een put was in het heuvelrijke gebied een kostbare onderneming. Zo
moest voor een put op de Stekkenberg tot 80 meter diep gegraven worden. Vandaar dat er halverwege de Stekkenberg maar één openbare pomp geplaatst was.
Verder stond er nog een bovenaan de
Dries. Bij de buurtpompen gelegen op
een particulier erf vroeg de eigenaar
pompgeld, dat per maand betaald
werd. Het lopend halen van water
met emmers, tuiten of met een ton
op een kruiwagen was zeker in de
winter geen lolletje. In de gemeenteraad waren in de jaren twintig de
problemen rond de watervoorziening
regelmatig onderwerp van gesprek. Na
een haalbaarheidsonderzoek besloot
de gemeenteraad in 1927 samen met
Ubbergen de ‘Stichting Waterleiding
Berg en Dal’ op te richten. In 1929 waren zevenhonderd huishoudens in het dorp
aangesloten op de waterleiding. De uitbreiding naar de andere buurtschappen verliep veel trager, zodat in 1933 pas een derde van alle huizen in de gemeente op het
waterleidingnet was aangesloten. Omdat niet iedereen zich abonneerde, werd in
dat jaar de verplichte aansluiting afgekondigd en verminderde het drinken van verontreinigd water, wat de volksgezondheid aanzienlijk verbeterde.
Lees meer in G.G. Driessen, Rampspoed te Groesbeek, Fragmenten dorpsgeschiedenis uit de
periode 1800 tot 1950, Groesbeek 2000, p. 36 – 48 en in Toon Bosch & Sjef Schmiermann, ‘In het welbegrepen belang der gemeente’ Lokaal
bestuur in Groesbeek ca. 1750- heden, Nijmegen
Foto: leo Zilessen

Monument
Het ‘Mariagrotje’ bij Mariëndaal
De datum van aanleg van wat nu het ‘Mariagrotje’ wordt genoemd is
niet duidelijk. Zeker is dat de grot bestond in 1894 omdat op 23 november het College van B&W vergaderde over een verzoek van de
barmhartige zusters van de Heilige Carolus Borromeus van Trier om
toestemming ‘tot het aanleggen van een kerkhof vlakbij de zogenaamde grot bij het klooster’. Ook zeker is dat de grot niet gebouwd kan
zijn voor juni 1875, omdat in die maand de zusters het Pruisische Kleef
ontvluchtten vanwege de Kulturkampf: de strijd die de overheid van
het pas opgerichte Duitse Rijk onder Otto von Bismarck van 1872 tot
1879 voerde tegen de Katholieke Kerk. Gezien de naam van de grot,
die niet was toegewijd aan Maria, maar aan het Heilig Hart van Jezus
(Herz-Jesu Grotte) ligt het voor de hand aan te nemen dat de grot niet
lang na de vestiging van de zusters is aangelegd, daar de verering van
het Heilig Hart van
Jezus juist in Duitsland werd ingezet als katholieke uiting tijdens de Kulturkampf.
Eerder was dat in Frankrijk zo tijdens de revolutie. In Nederland werd het
eveneens een banier van de zich emanciperende katholieken. In alle gevallen
lijkt de verering juist daar om zich te grijpen, waar de positie van de RoomsKatholieke Kerk, of in elk geval de rooms-katholieken, in het gedrang is en dat
gold ook voor de Duitse zusters in Groesbeek. In de Tweede Wereldoorlog is
het grotje ernstig beschadigd geraakt. Zo zijn de façade en veel versieringen
verloren gegaan. In de laatste decennia zijn er verschillende restauraties en
veranderingen aangebracht waaronder het huidige voorportaal en de verwerking van lavastenen. Op dit moment lekt de koepel van het grotje en brokkelen er steeds meer stenen af. Enkele vrijwilligers buigen zich over een herstelplan. Een lovenswaardig streven al heeft de ontstaansgeschiedenis van dit
grotje niets met Maria van doen.
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Honderd jaar geleden
Marechausseekazerne aan het binnenveld
In juli 1917 verschenen in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant onderstaande advertenties waarin de marechausseekazerne aan het Binnenveld te koop werd aangeboden en verkocht.
Al vanaf 1892 was op verzoek van het gemeentebestuur een bescheiden brigade in Groesbeek gedetacheerd om een einde te maken aan diefstallen, stroperijen en ordeverstoringen. De mannen namen op
eigen kosten eerst hun intrek bij logementshouder
Braam (op de plek van het huidige restaurant Lee
Hoo Fook) totdat het Rijk in 1894 een deel van zijn
logement huurde voor de manschappen. In 1896 verhuisden de meeste marechaussees naar het nieuwe
pand aan het Binnenveld, dat gebouwd werd door de
uit ’s-Gravenhage afkomstige goed in de slappe was
zittende Johan D.H.W.C. van Hoorn, echtgenoot van
Helena Bögels en zwager van Johanna Bögels. De
laatste nam het bezembinderbedrijf van haar vader
over en maakte als Hanneke Bögels naam in de gemeentepolitiek. Van Hoorn, die eigenaar bleef van
de kazerne, werd in 1911 burgemeester van Valkenswaard en besloot in 1917 enkele eigendommen te verkopen. De kazerne kwam toen in handen van Hendrik Albers, landbouwer,
herbergier en winkelier en woonachtig aan de Altena en later in Nijmegen. Eigenaar Albers
bouwde in 1925 nog een tweetal dienstwoningen naast de kazerne voor gehuwde marechaussees. Toch was de huisvesting van de marechaussees niet ideaal. Het bureau lag aan
de achterzijde (zie eerste foto) en de al dan niet vrijwillige bezoekers liepen altijd langs
de woonvertrekken van de bewoners en door het hele gebouw om daar te komen.
De marechausseebrigade bleef
aan het Binnenveld gehuisvest
tot in 1938 de nieuwe kazerne
aan de Molenweg in gebruik
werd genomen.
De eerste foto toont de kazerne van
de zijkant. Het hoge gedeelte grenst
aan het Binnenveld.
Meer over de detachering van ‘Het
Wapen’ in het door G. G.Driessen
uitgegeven: Mannen in Uniform en
te Wapen in Groesbeek, Groesbeek
2001, p. 179 – 204
Meer over Johan van Hoorn in
Groesbeek over Dorp-HerwendaalDries en Stekkenberg, Groesbeek
2004, p. 167 – 175.
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Activiteiten/actualiteiten
Digitalisering fotoarchief/erfgoedplatform/website
In de laatste ledenvergadering (van 9 maart jl.) heeft het bestuur van onze vereniging aangegeven behoefte te hebben aan een
vernieuwing van de opzet van onze verenigingswebsite. Rond genoemde datum werd ons bestuur benaderd door burgemeester
Slinkman om enerzijds eens nader kennis te maken en anderzijds om de mogelijkheden te bezien tot het - voor de buitenwacht
- zichtbaarder maken van de lokale heemkundige activiteiten. In het vervolgoverleg stond in eerste instantie het digitaliseren
van delen van ons fotoarchief centraal, waarbij de gemeente faciliterend zou optreden door het beschikbaar stellen van scanapparatuur c.a.
Intussen diende er zich - via de gemeente – een extern bureau aan, die een model had ontwikkeld voor een erfgoedplatform
annex –website. Aan zo’n platform zouden dan alle lokale erfgoedorganisaties en eventueel andere maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen en elk een eigen deel van een erfgoedwebsite kunnen invullen en beheren. Dit model is in een aantal
gemeenten operationeel. Het externe bureau heeft dat model intussen uitgebreid gepresenteerd en zowel de gemeente (voorlopig overigens op ambtelijk niveau) als een vertegenwoordiging uit onze vereniging waren enthousiast over het getoonde model, doch er zal nog heel wat water door de Groesbeek en andere beken in de gemeente Berg en Dal moeten stromen voordat
dit initiatief gerealiseerd kan worden. Niet alleen kost de opzet en het beheer van zo’n lokale erfgoedwebsite het nodige geld,
dat met name van de gemeente zal moeten komen, doch net zo belangrijk zal zijn dat de negen erfgoedorganisaties in deze
gemeente het platform/websitemodel zien zitten en daarin willen participeren. In eerste instantie zal de gemeente zich (ook
financieel) achter dit project moeten scharen. Dat zal naar verwachting dit najaar plaatsvinden. Daarnaast zal (eveneens dit
najaar) de erfgoedwebsite annex platformmodel gepresenteerd moeten worden aan het Erfgoedberaad Berg en Dal, waarin de
negen erfgoedorganisaties zijn vertegenwoordigd.
Tot slot: mocht het hierboven omschreven model uiteindelijk onvoldoende draagvlak krijgen, dan willen wij als bestuur van de
Heemkundekring in ieder geval aan de slag met digitalisering van (delen van) ons fotoarchief en vernieuwing van onze website.
We houden onze leden uiteraard van verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Collegiaal Nieuws
Jubileum Stichting “Van Ploeg tot Heilig Landstichting’”.
Zo’n 25 jaar geleden wist niemand buiten een straal van 10 km rond Nijmegen
dat Heilig Landstichting niet alleen de naam van het Bijbels Openlucht museum was, maar ook een kerkdorp binnen de gemeente Groesbeek. Op z’n best
wist men dat Mr. Van Agt, toen minister van justitie en later minister-president, daar woonde. En ook kende men natuurlijk de naam van Emily Bremers.
Toen ik in Rotterdam voor het Nederlands Normalisatie instituut een lezing
hield over kwaliteitsverbetering vroeg een niet ingewijde mij of ik uit een
beschermd wonen inrichting kwam en of mijn ervaring voor anderen wel voldoende interessant en toepasbaar zou zijn. Ervaringen van Tineke van der Brug
net terug gekeerd na jaren in Weert gewoond te hebben waren identiek. Samen zochten we medestanders om gezamenlijk ons dorp op de kaart te zetten.We vonden Jan Barendsen, Dirk Janssen, Carli Boshouwers, Paula de Nijs
en Klaas Bouwer bereid om met ons mee te denken. We vergaderden, kwamen
op fantastische maar ook praktische ideeën en begonnen alle oud inwoners per
straat uit te nodigen voor ‘n soort reünie. Dit had een geweldige respons, we
kregen zelfs telefonisch contact met families die naar Canada en Australië
waren geëmigreerd. Ons oorspronkelijke idee van een kleine brochure veranderde en resulteerde uiteindelijk in de uitgave Van het boek “Van Heilig Woud
tot Heilig Land”. Om die uitgave te kunnen realiseren richtten we de Stichting
Van Ploeg tot Heilig Landstichting op. Binnen die stichting wordt het eigenlijke werk: schrijven van brochures, boeken, het houden van lezingen uitgevoerd door de leden van onze werkgroep. We hebben
inmiddels een twaalftal kleine brochures over onderwerpen in en rondom ons dorp uitgegeven, waaronder “De Nijmeegsebaan
van Zandpad tot drukke Verkeersweg “ en ”Het vergeten vliegveldje aan de d’Almarasweg”. Daarnaast, een aantal speciale
uitgaven zoals: “Goed dat we niet alles wisten”, “Op weg naar de Rijn, febr. mrt 1945” en ”Heilig Landstichting 100 jaar in
beeld”. In samenwerking met uitgeverij Matrijs maakten we de uitgave van een tweetal boeken geschreven door Klaas Bouwer
mogelijk nl.: “Een Notabel Domein “en “Een verrukkelijk gezigt”.
In samenwerking met de Stichting Groesbeek Airborne-vrienden wordt op Heilig Landstichting een bord met gegevens over de
luchtwaarnemers van de 82ste A.A. Airborne divisie en het Britse Militaire hospitaal en oorlogskerkhof bij Klooster Marienbosch
geplaatst.
De werkgroep bestaat momenteel uit de volgende leden: Klaas Bouwer, Frans Geertsen. Riet de Groot-Biessels, Teun de Groot,
Loes Lecluse, Helma Nijenhuis. Huub Schoot.
Ons werk is nog Lang niet af, er staan nog meerdere projecten op ons activiteiten lijstje. Heeft U belangstelling voor onze werkgroep neem dan contact op met Frans Geertsen, tel 024-3234230 of Helma Nijenhuis tel 024-3608780.
Bijdrage van Helma Nijenhuis
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