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Zoals al in eerdere Nieuwsbrieven gemeld, zijn wij als Heemkundekring Groesbeek nauw
betrokken bij het tot stand komen van een gemeente breed erfgoedplatform en website. Begin 2017
hebben wij de gemeente benaderd om in samenwerking met die gemeente een start te maken met
het digitaliseren van (delen) van ons uitgebreide fotoarchief. Daarnaast wilden we gaan werken aan
het updaten van onze eigen website. Die acties hadden echter een onverwacht gevolg, namelijk de
ontwikkeling van het idee om te komen tot een gemeenschappelijke gemeente brede website (met
overigens iedere organisatie zijn eigen “winkeltje”).
Dan hebben we het in de gemeente Berg en Dal over minimaal 9 erfgoedorganisaties.
De gemeente is vervolgens benaderd door een gespecialiseerd bureau (Picturea uit Heiloo) die veel
ervaring heeft met het opzetten van erfgoedplatforms en bijbehorende websites. Voor de gemeente
Berg en Dal zou dat betekenen, dat alle erfgoedorganisaties (en later wellicht ook andere
maatschappelijke instellingen zoals een bibliotheek) zich verenigen in een lokaal platform en op die
erfgoedwebsite hun eigen collectie tonen en beheren.
Na enkele presentaties in beperkte kring van dat erfgoedplatformmodel werd op 14 maart jl. in het
reguliere overleg van de erfgoedorganisaties met de wethouder Eric Weijers door Picturea de ins en
outs van zo’n erfgoedwebsite haarfijn uitgelegd. Na afloop van die presentatie is uiteraard
gesondeerd of er bij de erfgoedorganisaties voldoende draagvlak bestond om te samen dit project
aan te gaan. Dit bleek gelukkig het geval.
Nu is de gemeente aan zet, want zo’n project kost uiteraard geld. Wethouder Weijers kon daarover
melden, dat het college van burgemeester en wethouders in de komende maanden aan de
gemeenteraad een voorstel zal doen om dit project financieel mogelijk te maken. Als deze belofte
(nieuwe raad en college van B&W na de raadsverkiezingen op 21 maart) wordt waar gemaakt (we
gaan daar maar vanuit) dan zal in de Raad van waarschijnlijk juni a.s. voor dit project het licht op
groen komen te staan.
Wordt vervolgd dus!

denboer.bram@gmail.com

Uitgelicht
Verhuizing gemeentehuis 1943
Foto: Arnold Luijben/HKG

Voortaan wordt in de Nieuwsbrief een
markante foto geplaatst.
In deze aflevering valt de keuze op een
opname uit 1943. In de zomer van dat
oorlogsjaar is de verbouwing van het
postkantoor op de hoek Kerkstraat/
Dorpsstraat tot gemeentehuis voltooid en
vindt de verhuizing plaats met paard en
w a g e n . Vo e r m a n e n a m b t e n a r e n
vereeuwigd op de platte kar voor het
‘oude’ gemeentehuis aan de Pannenstraat.

Meer lezen:
Toon Bosch en Sjef Schmiermann, ´In het welbegrepen belang der gemeente‘. Lokaal bestuur
in
Groesbeek ca. 1750-heden, Nijmegen
2014.
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Sporen uit het verleden
Het bosbessenmandje
Foto’s: GGD

Spoor uit het verleden is dit keer
het, zeker voor oudere Groesbekers
nog bekende ‘schipke’ of ‘wasberrebenneke’. De naam ‘schipke’ komt
van ‘chips’: een in Saksen (D) gefabriceerd fruitmandje met een inhoud van drie kilo. De term ‘chips’
is afgeleid van het in Amerika ontwikkelde chipwood. Schijfjes hout
waar bouwplaten en stroken van
werden gemaakt. Van die dunne
stroken werden de mandjes gevlochten die geen pluk- maar transportmandjes waren. Zo verzond een
handelaar in 1914 maar liefst
72.000 chips per spoor vanaf het
Groesbeekse station.
Dat waren zeven volgeladen wagons.
Deze rond 1920 bij station Groesbeek gemaakte opname toont de bedrijvigheid tijdens de bosbessentijd.
Honderden ‘schipke’s ’ (ofwel wasberre-benneke’s) staan klaar voor verzending naar Engeland.

Die bosbessen werden gedurende een maand van ongeveer half juni tot half juli geplukt in potjes, bekertjes en emmertjes in de ons
omringende bosgebieden. In de zomer van 1914 ging dat in het Reichswald
nog probleemloos.
Maar op 19 juni 1915 schreef de Nieuwe Apeldoornsche Courant: “Zodra in
Groesbeek een bes rijp wordt, beginnen daar de aanvallen van
bosbessenkoorts. Ondanks de leerplicht, loopt de school in een minimum
van tijd leeg. Allen moeten en zullen naar het bos. De kinderen worden van
den opbrengst van de pluk gekleed: velen verschijnen later met een nieuw
pakje weer in de school.
De pluk in het uitgestrekte Reichswald is dit jaar verboden, maar de kleine
Groesbekers zullen de bessen toch wel weten te vinden. Onder of zonder
geleide trekken zij ’s ochtends om twee of drie uur het bos in en plukken tot
de middag”.
Om het schamele gezinsinkomen nog wat te verhogen trokken volwassen plukkers na de bosbessenoogst naar de Peel voor het
plukken van veenbessen.
Met dank aan Leo Zilessen voor zijn etymologische onderzoek naar het woord ‘schipke’

Kent u hem nog?
Ds. Johannes Antonie Visscher (1876 – 1943)
Ds. Visscher is de eerste (en enige) dominee die in Groesbeek een straatnaam naar zich vernoemd
zag: de Ds. J.A. Visscherlaan, de aftakking van de Heumensebaan richting De Muntberg. Ook het
pand Visscher’s Haven aan de Molenweg herinnert aan deze geestelijk leidsman, die als
grondlegger van de Groesbeekse Tehuizen een stevig stempel heeft gedrukt op de ontwikkeling
van de protestantse gemeente en het dorp.
Visscher, afkomstig uit Asch (gemeente Buren), studeerde theologie in Leiden dat toen als
vrijzinnig bekend stond. Zijn studie en eerste werkomgeving in een wijk van Rotterdam vol
prostitutie zwervers en erbarmelijke sociale omstandigheden, waren van grote invloed op de van
huis uit orthodoxe predikantenzoon. Hij meende dat het goed is voor dominees om eerst in een
dergelijke omgeving te werken en voldoende mensenkennis op te doen alvorens ergens als
predikant te functioneren.
In het voorjaar van 1903 werd hij beroepen in het kleine Rottevalle in Friesland en na op 14
augustus van dat jaar getrouwd te zijn met de burgemeestersdochter Anna van Duijvendijk vertrok
het jonge echtpaar naar de veenkolonie.
Al snel na zijn komst trok hij zich, gesteund door zijn vrouw, het lot aan van de arme bevolking
die in plaggenhutten woonde op de omliggende heide.
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Naast zijn pastorale werk was Visscher een vlotte schrijver, die behalve feuilletons in de Nieuwe Rotterdamsche Courant over zijn werk
op de Friese Heide ook een aantal boeken en brochures publiceerde waarin de zelfkant van de maatschappij centraal stond.
Na 1909 hield Visscher er als predikant mee op en legde zich toe op sociaal werk in Friesland in Drachten en Leeuwarden tot hij zich
in 1926 weer als predikant liet beroepen in Groesbeek, dat toen een kleine Hervormde Gemeente had met een kleine, zieltogende,
christelijke school. Al snel nam hij weer initiatieven op het gebied van sociaal werk, niet in laatste plaats mogelijk gemaakt door zijn
voorganger Ds. M. van Rhijn, die inmiddels hoogleraar in Utrecht was en bij enkele adellijke dames een voor die tijd enorm bedrag
van f 40.000,- wist los te krijgen. Dit bedrag was in eerste instantie bedoeld voor het opvangen van kinderen in huizen met
pleegouders om zo ook de school in stand te kunnen houden. Visscher wilde echter meer: hulp bieden “aan de door zorg of aanleg
met ondergang bedreigden en aan alleenstaanden wier verleden nog zonder vlek is, doch die de levensstrijd niet alleen kunnen
volhouden, ten ondergaan of in Veenhuizen terechtkomen” zoals de doelstelling luidde van de in 1929 opgerichte “De Nederlandsche
Centrale voor Practische Werkverruiming en Hulpverlening”(NCPH). Later bekend als de Groesbeekse Tehuizen en momenteel als
Stichting Pluryn. Aangezien zijn gezondheidstoestand in de late dertiger jaren slechter werd had zijn schoonzoon H.W. Smit de
dagelijkse leiding overgenomen en vervulde Visscher nog maar een beperkte rol toen de oorlog uitbrak. Zoals overal zorgde schaarste
voor de nodige problemen, bovendien werd het verboden collectes te houden en werd verdere fondsenwerving ernstig bemoeilijkt.
Midden in deze moeilijke periode overleed Visscher plotseling op 3 februari 1943. Gezien zijn staat van dienst is de naar hem
benoemde achteraf gelegen laan bepaald bescheiden te noemen.
Meer lezen:
A.F. Manning, Groesbeekse Tehuizen 1929-1989, Kerckebosch 1989.
G.G Driessen, Geschiedenis van Groesbeeks oudste kerk en van 400 jaar protestantse gemeente 1612 – 2012, Groesbeek 2012.
H. de Hoog, Voorgeschiedenis van de PH op: http://www.ncph.nl/geschiedenis.html.

Monument
Visscher’s Haven
Foto: collectie GGD/HKG

Het pand, gefotografeerd vanuit
de huidige Händelstraat, omstreeks 1890. Links van de villa
is de Noordermolen, opgeblazen bij de operatie Veritable
begin februari 1945, zichtbaar.

Aan de Molenweg ligt het in
1883 gebouwde statige
pand dat bekend staat als
‘Visscher’s Haven’.
De villa is gebouwd als
pastorie van de in omvang
bescheiden Nederlands
Hervormde Gemeente. De
eerste bewoner, het gezin
van dominee Dr. D. Muller
Massis, nam in april 1884
zijn intrek in het reusachtige
pand dat mede dankzij giften van enkele protestantse
landheren en notabelen
bekostigd werd. Muller
Massis bleef er tot 1919
wonen. Na drie predikanten
die slechts enkele jaren in
Groesbeek bleven, werd het in 1926 de thuisbasis voor Ds. J. Visscher. De laatste dominee die er verbleef was A. Blanson Henkemans,
die er woonde van 1938 tot 1942. In dat jaar was hij vier maanden geïnterneerd geweest in het ‘Oranjehotel’ in Scheveningen en
nauwelijks op vrije voeten dreigde een tweede arrestatie omdat de Duitse bezetter de pastorie binnenviel omdat er een joods meisje en
een voor medicus sturende jongeman zaten ondergedoken. De dominee wist te vluchten, dook onder en werd later veldprediker bij de
Prinses Irenebrigade. Het pand stond vanaf die tijd leeg, het bleef gespaard in 1944-1945 en diende na de terugkeer van de Groesbeekse bevolking uit de evacuatie als onderkomen voor vier dakloze gezinnen. Na hun vertrek werd het pand overgedragen aan de
Groesbeekse Tehuizen, die er in 1954 onder de naam ‘Visscher’s Haven’, een eerbetoon aan de stichter Ds. J. Visscher, een tehuis voor
heren uit de beschaafde stand in vestigden. In september 1987 werden de cliënten overgeplaatst en na een grondige verbouwing dient
het pand sinds 1989 als kantoor. Eerst van de ‘Stichting Volwassenenzorg en de Stichting Gezinsvervangend Tehuis’ en momenteel van
de ‘Pluryn vestiging Groesbeekse Tehuizen’. Het gezichtsbepalende pand staat op de gemeentelijke monumentenlijst.
Meer lezen:
G.G Driessen, Geschiedenis van Groesbeeks oudste kerk en van 400 jaar protestantse gemeente 1612 – 2012, Groesbeek 2012.
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Jubileum
24ste lustrum Fanfare Wilhelmina 1898 – 2018.
Foto: collectie GGD/HKG
Fanfare
Wilhelmina
bij het verlaten van de
oude parochiekerk op
de plaats
waar de
huidige
pastorie
staat. Achter het
vaandel
staat het
toenmalige
gemeentehuis. De
opname
dateert van
6 juni 1918
als de president van
de fanfare,
Frans van
Bernebeek,
in het huwelijk
treedt met
Door Jacobs.
In dit jaar viert een van de oudste nog bestaande Groesbeekse verenigingen ‘Fanfare Wilhelmina’ haar 120-jarig bestaan. In de

ontstaansgeschiedenis van de fanfare speelt de datum 31 augustus 1898 een cruciale rol. Prinses Wilhelmina vierde toen haar 18de
verjaardag, waarbij het hele land in feeststemming verkeerde. Ook in Groesbeek werd deze dag gevierd en om de feestvreugde extra
luister bij te zetten gaf de fanfare 'Vlijt en Volharding' uit Heumen na de kerkelijke plechtigheid een concert. De belangstelling was
groot, de sfeer was prima maar toch keek een aantal jongemannen niet bijster vrolijk. Niet dat de marsmuziek, de prachtige koperen
blaasinstrumenten en de martiale snorren van de fanfaristen geen indruk maakten op deze Groesbekers. Integendeel! Zij vonden het
prachtig, maar tegelijkertijd was het voor hen onverdraaglijk dat hier geen Groesbeekse fanfarecorps speelde.
Terwijl de Heumense fanfare op die gedenkwaardige 31ste augustus de laatste tonen van het ‘Wilhelmus’ wegblies, werden nieuwe
plannen voor de oprichting van een fanfare beraamd. Ter plekke werd besloten dat Groesbeek koste wat het kost een eigen fanfare zal
krijgen. Op 6 september, de dag waarop de inhuldigingsfeesten van koningin Wilhelmina werden gevierd, trok een naamloos
'fanfarecorps' met papieren mutsen en toeters luidkeels toeterend door het dorp. Met dit staaltje typisch Groesbeekse humor maakten
de initiatiefnemers hun dorpsgenoten duidelijk dat zij serieuze bedoelingen hadden. Hoe serieus bleek enkele maanden later op 1
november, toen de officiële oprichting van een fanfarecorps plaatsvond in de jongensschool aan de Kerkstraat. De keuze om de fanfare
te tooien met de naam van de nieuwe vorstin 'Wilhelmina' was snel gemaakt. De directeur/organist van het kerkkoor, G. Th. Michels
nam de leiding op zich. Hij verklaarde zich bereid het geld voor de aanschaf van instrumenten voor te schieten. Dat was een
belangrijke zet, want kasmiddelen ontbraken. Bovendien was een collecte onder de Groesbeekse bevolking op een fiasco uitgelopen.
Eerst zien, dan geloven, dachten blijkbaar de meesten dorpsbewoners. Dankzij Michels toezegging konden de instrumenten in
Kranenburg worden besteld. Het was een historisch moment toen in de bakkerij van Van Vugt de glanzende koperen instrumenten
afgehaald werden. Een zestal muzikanten van de Musikverein Kranenburg leerden de dilettanten de eerste kneepjes van het vak. Na
een paar uurtjes fanatiek oefenen werd één couplet gespeeld. Intussen was de laatste trein vertrokken, zodat de fanfaristen van het
eerste uur lopend langs de spoorbaan naar Groesbeek terugkeerden. Onderweg werd met grote regelmaat het zojuist aangeleerde
couplet geblazen. Directeur Michels trok in de maanden daarop enkele Duitse leermeesters aan. Driemaal per week werd in
verschillende lokalen van de jongensschool gerepeteerd. En met succes, want na enige weken sprak een toehoorder de schitterende
volzin: “Goddoome, wa blaoze die kèls”. Na enige weken oefenen trok het achttien man sterke corps onder leiding van Duitse
instructeurs vol trots door het dorp en speelde de eerste complete mars: ‘Hinaus in die Ferne’. Bij diverse notabelen hield de fanfare
halt en zette opnieuw het 'Hinaus' in. Tot slot van deze gedenkwaardige dag werden nog enkele optredens in cafés gegeven. Daar
werden ook de kelen gesmeerd, want blazen maakt dorstig, indachtig de gevleugelde uitdrukking 'zonder drank geen klank'!
Meer lezen, meer horen, meer zien:
Toon Bosch & Sjef Schmiermann, ‘De edele kunst der hoornmuziek’, Fanfare Wilhelmina Groesbeek 1898 -1998, Nijmegen 1998.
G.G. Driessen, Geschiedenis Fanfare Wilhelmina, 1898 -2013, cd-rom: deel 1 .Periode 1898 -1948. Deel 2. Periode 1949 -2013. Supplement 2. muzikale bijdrage van de fanfare.
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