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Het in vorige nieuwsbrieven al gemelde plan om in de gemeente Berg en Dal te komen tot een
erfgoedplatform annex website maakt vorderingen. Op 14 juni jl. heeft de gemeenteraad een bedrag
van 15.000 euro beschikbaar gesteld om dit burgerinitiatief te realiseren. Aan dit project mogen
alleen non-profitorganisaties deelnemen en er start een pilot met de duur van 2 jaar. Als die pilot
slaagt, dan wordt een (erfgoed)stichting verantwoordelijk voor het in stand houden van dat platform/
website. Het raadsbesluit werd vervolgens op 18 augustus jl. teruggekoppeld naar het zgn.
Erfgoedberaad Berg en Dal, waarin een negental lokale erfgoedorganisaties zitting hebben. Een
aantal van die organisaties, waaronder onze vereniging, gaan deze kar trekken. Er is (uit die
achterban) een groep gevormd die aan de uitvoering van het proces sturing gaat geven. De eerste
stap is in oktober het overleg van een technische werkgroep met het ICT-bedrijf Picturae, die
verantwoordelijk is voor de format met bijbehorende software. Een technische werkgroep uit enige
erfgoedorganisatie heeft intussen informatief overleg met Picturea gehad, zodat de stuurgroep in
november (deze maand dus) de vervolgstappen in het pilotproces nader kan bepalen. Op onze
ledenvergadering van 27 november a.s. zal wellicht nog even worden ingegaan op de laatste
ontwikkelingen over die pilot.
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Een van de velen in Groesbeek die hun brood
verdienden in de schoenindustrie was
Gen. Gavinstraat 48
schoenfabrikant Theo Michels. Hij werd geboren
op 13 maart 1911 in een middenstandsgezin in het
6562 ML Groesbeek
centrum van het dorp. Zijn vader, Antoon Michels,
tel. 024 397 2118
was de uitbater van het gelijknamige hotel-café op
de hoek van de Kloosterstraat en de Dorpsstraat,
Abonnement
dat daar in 1908 was gebouwd. In 1936 startte
Theo op 26-jarige leeftijd in een schuurtje naast
aanvragen via
het ouderlijk huis met acht man personeel met de
fabricage van sloffen en schoenen. Ondanks de
denboer.bram@gmail.com
crisisjaren liepen de zaken redelijk en rond 1940
werd aan de Kerkstraat een gedeelte van de
leegstaande schoenfabriek De Ooievaar betrokken. Na terugkeer uit de evacuatie
werd het bedrijf in 1945 in de voormalige bezemfabriek ( de bessemkeet) van de
legendarische Hanneke Bögels aan de Spoorlaan weer opgestart. Theo vormde samen
met zijn vrouw Nelly Janssen, waarmee hij in 1937 was getrouwd, een
fabrikantenechtpaar. Onder de bedrijfsnaam MiJaGro met de Mi van Michels, de Ja
van Janssen en de Gro, die zich laat raden, liepen de zaken zo voortvarend dat in
1956 aan de Atelierweg een nieuwe fabriek geopend werd.

Het personeelsbestand, inclusief de meisjes van de
stikkerij, telde zeventig leden. In 1963 verkocht Michels
zijn bedrijf aan de Nijmeegse schoenfabriek Swift Robinson. In 1973, toen de teloorgang van de
Groesbeekse schoenenindustrie al volop gaande was,
werd de fabriekshal overgenomen door de gemeente
Groesbeek voor de vestiging van de LTS. Sinds 1987 is
het gebouw het clublokaal van de tafeltennisclub GTTC.
Theo Michels, een aimabel en gewaardeerd man,
overleed op 28 september 1975.
Het bedrijfspand (rechts) in 1964 aan de Kloosterstraat.
(foto G.G.Driessen
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100 jaar geleden
Klein Amerika ruim 100 jaar geleden
De Dennenkamp, gelegen nabij ‘De Lot en Laatberg’, kreeg circa 1930 de naam: Klein Amerika
De toponiemen
‘De Lot en Laatberg’ en
‘Dennenkamp’ worden genoemd in een op 6
september 1881 geplaatste advertentie. Te koop
aanboden wordt De Lot en Laatberg, bestaande uit
Dennen - en Akkermaalsbossen en circa 3 Hectare
bouwland, tezamen groot 31.90.30 HA.. Verder De
Dennenkamp bestaande uit Dennen - en
Akkermaalsbossen, Boswachterswoning, Erf en
Boomgaard, Tuin en Bouwland, groot ca. 10 HA,
tezamen 39.12.55 HA. De verkopers zijn de Hoog
Wel Geboren Jonkheren Van Nispen tot Sevenaer.
Volgens het Middel Nederlandsch
Handwoordenboek betekent het woord ‘LOT’
onder meer: ‘aandeel in land' of ‘grondbezit’.
‘LAAT’ wordt uitgelegd als ‘horige landgebruiker’ of
‘een gedeeltelijk onvrije boer, die belasting
betaalde aan de landheer’.
Uit een op 5 januari 1911 door Jonkheer Mr. F. Van
Nispen tot Sevenaer geplaatste advertentie blijkt
dat De Lot en Laatberg ‘aan den Zandweg’ en de
aanpalende Dennenkamp ligt.
De eerst genoemde naam is tot op heden niet
getraceerd op oude landkaarten. Wel het toponiem
Dennenkamp, genoemd op in circa 1910
uitgegeven wandelkaarten.
Het grondstuk is ingetekend tussen de Zandweg en
de Biesseltsche Baan, De Knapheide, Zevendaalse
Baan en de Kernsche Weg.
Opmerkelijk is dat het gebied in 1570 (op de landkaart van Thomas Witteroos)
vermeld staat als ‘Den Bremberch’ (Bremberg). Ingetekend oostelijk van ‘die Sandt
Straat lopende naar Mook’. Verondersteld wordt dat de woeste grond van de
Bremberg later door een ‘Laat’ in cultuur is gebracht (de eerder genoemde 3 ha.
bouwland) waarna de naam veranderd is in ‘De Lot en Laatberg’. (een vrijblijvende
hypothese, G.D.)

De naam wordt voor het laatst gebezigd in een
op 5 januari 1911 geplaatste advertentie.
VERKOPEN. 14 percelen EIKEN
A K K E R M A A L S H O U T,
77 percelen
UITGEDUNDE DENNEN
en 2 DROGE
DENNENBOSSEN, gelegen in de Scheibeuk aan
de Zevendaalse baan, in Lot en Laatberg aan
den Zandweg en in den Dennenkamp, waarvan
de boswachter DE BRUIN aldaar aanwijzing
doet’.
Landgoed verkaveld
Vier jaar later, op 12 juli 1917, wordt het
landgoed te koop gezet. Het betreft: 121
hectare dennenbossen met boswachterswoning,
hakhout, boomgaard, bouw- en weiland in 23
percelen. Uit de later gepubliceerde ‘De UITSLAG DER VERKOPINGEN’, blijkt dat er behalve zakenlieden ook minder gefortuneerde
dorpelingen tot de kopers behoren. Kleine kopers zijn o.a. L. Bons, en H. van Ooijen. Koper A. Wijnhoven telt tot de middelgrote.
Achter de namen P. Janssen en J.A. Dekker staat de afkorting c.s. (cum suis ofwel ‘met de zijnen’) wat aangeeft dat ze als
commissionair ( of tussenpersoon? ) de grotere percelen verwierven.

2

De bij de Wylergrens woonachtige
ondernemer H. Wellen wordt in 1917
eigenaar van de boerderij die later Klein
Amerika genoemd zal worden. Pachter
in die tijd is de landbouwer Jan Wijers.
Uit een in 1949 geplaatste advertentie
blijkt dat de boerderij dan in bezit is
van de weduwe Wellen - Groen, die het
landgoed verpacht aan de landbouwer
A. Janssen. Een tiental jaren later komt
de boerderij in bezit van de familie
Beijer, die daar nog steeds actief is.
Het boswachtershuis, bewoond door de
boswachtersfamilie De Bruin, komt in
1917 in handen van A. Wellen, die huis
en land in 1919 te pacht stelt. Op 17
jan. 1920 vestigt zich daar het uit
vijftien personen bestaande gezin van
Th. Hubers (Hees) en Petronella Janssen
(Hatert). Het gezin telt vijf volwassen
zonen, die voortvarend te werk gaan
om de daar gelegen percelen
dennenbomen om te zetten in
landbouwgrond.

De Dennenkamp wordt gerooid, Klein Amerika komt in zicht.
Enige tijd na de
overdracht van
de grond wordt onder toezicht
van een aantal
kersverse
landeigenaren
begonnen met
het vellen van
dennenbomen.
Geheel links oudburgemeester
R.M.Ottenhoff,
naast hem
Lambert Wellen
(Bord van de
boterfabriek bij
Wyler), rechts
van de boom in
pak is J.A.
Dekker, naar
rechts met
strohoed de
gemeente
secretaris C.A.
Luijben en geheel
rechts zou Hend
Wellen zijn.
Pas lang ná de ontginning van De Dennenkamp raakt de naam’Klein Amerika’ ingeburgerd
Als op 1 jan. 1927 begonnen wordt met de opmaak van een nieuw ‘Register van huisnummers’ (GA 1185) is het toponiem Klein
Amerika nog onbekend.
De DENNENKAMP is ingedeeld in Wijk G. en huisnummer 82 staat op naam van Jan Wijers. Nr. 83 op Th. Hubers en Nr. 84 op Th.
Kamps. Nr. 85 wordt bewoont door twee gezinnen, dat van Jan Kamps en Geradus Rijcken. In totaal staan er dan vier boerderijen,
waarvan de bewoners gekenmerkt mogen worden als pioniers, samen met de eerder genoemde boeren Thijssen,Willems, Bons, Van
Ooijen, Ebbers, Janssen en Wijnhoven.
Door hun landarbeid ontstaat er in de loop der jaren een weids en open landschap, voor iemand aanleiding om de naam
Dennenkamp omstreeks 1934 te veranderen in Klein Amerika, toen ook de wijkindeling en huisnummering gewijzigd werden.
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Sporen uit het verleden
De Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omstreken riep 2018 uit tot het jaar van de Schoenindustrie. Nijmegen, Kleef en
Groesbeek hebben de opkomst, bloei en ondergang van deze bedrijfstak intensief beleefd. Er verscheen een publicatie met de titel
‘Schoenindustrie Nijmegen en Omgeving’ en er zijn een drietal wandel- en fietsroutes
uitgezet die langs restanten van de eens bloeiende schoenindustrie voeren in Nijmegen,
Groesbeek, Kleef en Ravenstein (leerlooierijen). In samenwerking met Bert Bloo van de
genoemde stichting heeft Gerrie Driessen vanuit de Heemkundekring een permanente fotoexpositie over de Groesbeekse schoenindustrie in de parkeergarage van de voormalige
Zomafabriek aan de Spoorlaan samengesteld. Aan de hand van een aantal panelen
passeren de bestaande Groesbeekse schoen- of lederwarenfabrieken vanaf 1924 tot 2007
de revue. De eerste schoenfabriek was De Ooievaar van Hoogenbosch aan de Kerkstraat.
Na de opheffing in 1936 namen verschillende ontslagen schoenmakers de gelegenheid te
baat zelf een bedrijf op te starten. Bedrijven van voor de oorlog zijn The Kasu Shoe aan de
Ottenhofstraat, de Henka aan de Kloosterstraat, Bela aan de Zevenheuvelenweg. Comforta
aan de Hoflaan, Sneeuwwitje aan de Pannenstraat, De Sperwer aan de Nieuweweg en
Mijagro aan de Atelierweg. Na de oorlog komen er bedrijven van de grond aan de
Bosstraat (Kedora), aan de Nieuweweg (De Pallas, die later naar het industrieterrein
verhuist), aan de Herwendaalseweg zit Trio, in de Breedeweg Gerhan en aan de Atelierweg
in het pand van Mijagro komt Swift-Robinson. In de markante fabriek aan de Spoorlaan
begint Van Loon uit Dongen de fabricage van schoeisel, daarna zijn Bause uit Kleef en
Empress in het pand werkzaam. Na de opheffing van Zoma – Alschoen aan de
Industrieweg in 1976 zijn een aantal werknemers verder gegaan onder de naam Zoma
Shoecomponents in de inmiddels verlaten fabriek aan de Spoorlaan, die bekend geworden
is als de Zoma en in oktober 2006 verhuist naar De Ren. De ‘Zoma’ fabriekshal komt leeg
te staan, tot die in 2007 betrokken wordt door Guido Müskens (bloemsierkunst). Met de
sloop in 2015 komt een roemloos einde aan de Groesbeekse schoenenindustrie.
De expo in de parkeergarage onder het voormalig Zoma terrein bestaat uit tien panelen. Bovenstaand paneel is aangeboden door
Heemkunde Kring Groesbeek en uitgeverij Heemkunde Groesbeek.

Jubileum
Vijftigste keer Kindervakantieweek 1969 - 2018
In de zestiger jaren werden er gedurende de vakantieperiode een
aantal dagactiviteiten voor kinderen georganiseerd door het Actie
Comité Jeugd Centrum. Onderwijsgevenden en jeugdleiders van
verenigingen offerden hun vrije tijd op, om kinderen die niet op
vakantie gingen (en dat waren de meesten toen) plezierige dagen te
bezorgen. Bostochten, poppenkast, straattekenen, sporttoernooien en
een speeltuintocht stonden op het programma. Kapelaan Jan van
Gestel zag meteen in dat de inzet van jongeren van levensbelang is
voor de continuïteit van het kindervakantiewerk en nam in 1969 het
initiatief om samen met een aantal jongeren onder de paraplu van het
ACJC niet losse dagen, maar een aaneengesloten week te organiseren
met de inzet van jongeren als begeleiders. Als seminarist-stagiair had
hij hier in Tilburg positieve ervaringen mee opgedaan. Bij het ACJC
bestuur heerste aanvankelijk de
nodige scepsis: jeugdactiviteiten
begeleid door jongeren. Als dat
maar goed gaat. Het ging goed en
een jaar later stond het Kindervakantiewerk op eigen benen. Het kenmerkende matrozenpetje dat
de leiding al negenenveertig keer gedragen heeft ,vreemd genoeg is men daar in het jubileumjaar
van afgestapt, is een toevalstreffer. Het was het enige hoofddeksel dat ‘Nelleke van Frans’ in 1969
in haar Winkel van Sinkel in voldoende mate had liggen om de leiding mee uit te rusten. Sindsdien
nemen al voor de vijftigste keer in de laatste vakantieweek honderden kinderen onder jeugdige
leiding deel aan een week met telkens een ander thema en een aantal vaste onderdelen zoals het
dagje uit, de sportmiddag en de afsluitende jeugdmarkt. Het in veel andere plaatsen in de jaren
zestig opgerichte kindervakantiewerk, sukkelt momenteel moeizaam voort of staakt de activiteiten.
Een gevolg van een gebrek aan vrijwilligers, vaak ouders, die het voor gezien houden en er de brui
aan geven. De gouden formule in Groesbeek houdt stand: zorg met een jonge hoofdleiding voor
enthousiaste jongeren die overdag de kinderen amuseren en als tegenprestatie in de avond een
eigen feestelijk programma hebben. In combinatie met een wisselend thema, voldoende sponsoren
en veel goodwill kan het kindervakantiewerk de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.
Wisselende thema's op Tshirts
altijd hetzelfde model petje.
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