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Zoals we in eerdere nieuwsbrieven al hebben gemeld, worden voorbereidingen getroffen voor de
totstandkoming van een erfgoedplatform/website voor de gemeente Berg en Dal. Het is nu zover,
dat de gemeente aan de bouwer van de website (Picturae) de opdracht heeft verleend om dit project
ook daadwerkelijk ter hand te nemen. Dit houdt ook in, dat er personen uit de participerende organisaties (dit zijn in ieder geval onze vereniging, de stichting Heemkunde Berg en Dal, de historische
werkgroep in H. Landstichting, de stichting Monument en Landschap Berg en Dal en de Heemkundekring De Duffelt) een digitaliseringscursus zullen moeten volgen. Die cursus zal naar verwachting
in de loop van mei a.s. plaatsvinden, zodat daarna het digitaliseringsproces kan starten. Qua organisatie wordt uitgegaan van een stichtingsvorm met daaronder twee werkgroepen: een werkgroep
collecties (die de door de deelnemers aangeleverd materiaal qua inhoud en technische uitvoering
zal beoordelen) en een werkgroep digitalisering (die in het uitvoeringsproces o.m. een coachingsfunctie kan vervullen). Het is overigens de bedoeling, dat elke deelnemende organisatie zelf het
digitaliseringsproces verzorgt. Onze kring streeft er naar om zoveel mogelijk in ons eigen archief in
het gemeentehuis het werk te doen. Wij hebben dan ook voor de aanschaf van de daarvoor benodigde apparatuur bij de gemeente een subsidieverzoek ingediend, waarvan de uitkomst bij het
schrijven van deze nieuwsbrief nog niet bekend is. Verder is er een A3-scanner c.a. van de gemeente ook voor dit project beschikbaar. We hopen uiteraard, dat er voldoende leden van onze kring een
bijdrage zullen leveren aan dat digitaliseringsproces. De vooruitzichten daarop zijn voorshands
positief. We komen hier op onze ledenvergadering van 11 april a.s. ongetwijfeld even op terug.
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Kent U hem nog?
J.H. van Haperen,
stationsrestaurateur en
tabakswinkelier, poseert
omstreeks 1920 met
twee zonen voor zijn
zaak aan de Dorpsstraat

In deze aflevering aandacht voor een winkelier wiens
naam weinigen nog kennen. In 1906 kwam de weduwnaar J.H. van Haperen met vijf zoons naar Groesbeek. In
1913 huurde hij een pand in de Dorpsstraat en opende
daar een tabakswinkel onder de naam ‘Groesbeeks Belang’. Van Haperen, afkomstig uit Zutphen waar hij in
1855 het levenslicht zag, beperkte zich niet alleen tot
zijn handel in rookwaren. Enige tijd later werd hij ook
uitbater van de ‘stationsrestauratie’ van het nabijgelegen
spoorwegstation.

Of de restauratie op zijn verzoek is ingericht of dat die al bestond, is onbekend. Zeker is wel dat het etablissement niet zo heel lang bestaan heeft. Er wordt
slechts één keer melding van gemaakt, omstreeks 1915, in een advertentie in de
geïllustreerde gids ‘Naar Groesbeek’ van P. Geurts.n 1924 overleed Van Haperen
en daar zijn zoons toen al uit Groesbeek waren vertrokken raakt de naam van
deze ondernemersfamilie in vergetelheid. Het pand, de helft van een dubbelwinkelhuis, werd gekocht door buurman en kruidenier P. Claassen, afkomstig uit
Overasselt, die de handel in rookwaren voortzette. In 1930 bouwde hij voor zijn
zonen Piet en Jo achter het huis een bakkerij, een bedrijfstak die zoon Jo op den
duur niet meer bekoorde. Hij voelde meer voor de handel in rookwaren. Hij nam
in 1952 de zaak over en verkocht in 1980 zijn ‘Sigarenmagazijn J. Claassen’ aan
de in Nijmegen geboren André Schiltmans, die het bedrijf (Primera in ’t hart van
Groesbeek) op zijn beurt in augustus 2004 verkocht aan Anita Peters-Theunissen.
Momenteel is de zaak verplaatst naar Bellevue en het winkelpand gesloten.
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100 jaar geleden
Kapel Dekkerswald
In mei 1919 werd de door Eduard Cuypers
ontworpen kapel, gelegen voor het
h o o f d g e b o u w, m e t v e e l k a t h o l i e k
ceremonieel ingezegend.
Hoewel opgeleid op het gerenommeerde
architectenbureau van Pierre Cuypers
werkte hij niet in de neogotische stijl van
zijn beroemde oom.
Zijn werk toont sterke verwantschap met de
neorenaissance en Jugendstil.
In tegenstelling tot zijn oom profileerde
Eduard Cuypers zich ook niet uitdrukkelijk
als kerkenbouwer.
Hij bouwde een klein aantal kerken en
kapellen.
De kapel heeft een duidelijke symmetrische
architectuur. In de eerste plannen was
sprake van een drietal vleugels: een voor de
nonnen, een voor de heren- en een voor de
damespatiënten. Dit idee verdween spoedig
in de la.
Het interieur van de kapel kreeg kleur door
het schilder- en mozaïekwerk van Piet
Gerrits, bekend van zijn decoraties in de
Cenakelkerk en het Neboklooster.
Helaas is een groot deel van die werken
decennia geleden overgeschilderd en achter
een crèmekleurige stuclaag terechtgekomen,
een gevolg van een anti-vocht behandeling
noodzakelijk geworden doordat er in de
houten spanten rot was geconstateerd.
Daarop besloot men de schilderingen in 1931
en later bij moderniseringen in 1959 over te
schilderen.
Gelukkig zijn de Avondmaalvoorstelling in
het koor, het Laatste Oordeel en de
Gekruisigde Christus op de triomfbogen
bewaard gebleven en inmiddels in oude
luister hersteld.
In de plannen die momenteel worden
gerealiseerd blijft het karakteristieke gebouw
het centrale ontmoetingspunt van “Parc
Dekkerswald” de ambitieuze naam van de
nieuwe zorg-woonwijk die bestaat uit
driehonderd zorg-appartementen. In de
gerenoveerde kapel kunnen bewoners en
bezoekers terecht voor rust en spiritualiteit,
maar er worden ook exposities, symposia en
muziekuitvoeringen georganiseerd.
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Sporen uit het verleden
Van ‘De Koloniën’ en de ‘De Colonies’ tot ‘Conlonjes’
Aan de ontginning van de Mansberg omstreeks
1875 heeft Groesbeek twee merkwaardige
straatnamen overgehouden: de 1ste en 2de Colonjes.
De naam ‘Colonjes’ is afgeleid van de benaming
‘kolonie’, die in het woordenboek onder meer
verklaard wordt als ‘nederzetting’, in dit geval met
het doel om ongecultiveerd land te ontginnen.
Het jaar van het ontstaan van de buurtschap is niet
precies te achterhalen. De naam kom je voor het
eerst tegen in notulen van de B&W vergadering van
2 november 1878, waar de straatnaam gebezigd
wordt in verband met de levering van “40 meter
ongehorde grint op den weg in De Colonies”. Het
woord ‘horde’ betekent ‘zandzeef’, dus zal het gaan
om grint die niet eerst door een zandzeef is gegaan.
Een tweede verwijzing is te lezen in de notulen van
de raadsvergadering van 21 mei 1881 onder het
agendapunt ‘Wegen’ waar het besluit wordt
genomen om: ‘ leggers der wegen aan te brengen
aan de weg vanaf het huis ‘Woudzicht’ van den
Heer Rijnbende tot aan den weg in de Koloniën’.
Leggers zijn waterkeringen. De bedoelde weg is de
Knapheideweg en het genoemde huis is het
koetsiershuis (later dependance) van het
nabijgelegen door Rijnbende bewoonde buitenhuis
‘De Wolfsberg’.
Verder komt de naam voor in de archiefstukken nr.
1094 en 1095. In 1900 als ‘Koloniën’ (Wijk B 44)
en in 1906 als ‘1e Coloniën’ (Wijk B 47), enige tijd
later 1e Colonjes genoemd. De 2e Colonjes wordt
benoemd tijdens de raadsvergadering van 30 mei
1934.

Monument
Villa 'Zonneweelde' aan de Houtlaan
In het begin van de jaren dertig gaf de uit
Rotterdam afkomstige Eduard Kraft (1886 –
1979) architect J.A. van Hooff opdracht tot het
ontwerpen van een vrijstaand landhuis. Kraft was
al eerder eigenaar geworden van dit mooie
bouwterrein, gelegen tegen de bosrand, met
uitzicht op het dorp. Het huis werd in 1934 op
het adres Mookschebaan (nu Houtlaan 30)
gebouwd. Een villa met hoge kap en schilddak,
grote dakoverstekken en rode pannen. Het pand
kenmerkt zich verder door de gele bakstenen
gevels op een rode gemetselde plint, de
rondbogige deuromlijsting en de dubbele
vensters met luiken. In 1935 opende Kraft in de
villa pension 'Zonneweelde'. Mede door de grote
omliggende tuin werd het een gezocht pension
voor rustzoekende gasten. In advertenties werd
de toerist gelokt met teksten als 'gelegen op het
mooiste punt van Groesbeek aan het Staatsbos.
Modern landhuis. Stromend warm en koud
water. Centrale verwarming. Garage. Prima keuken'. Zijn broer, Jan Kraft (1890 – 1963) eveneens afkomstig uit Rotterdam, kreeg in
1930 het landhuis 'De Wolfsberg' in zijn bezit. Beide broers woonden en werkten dus op een prachtige locatie. Hun ouders, het
echtpaar Willem Kraft-Lokkerbol, hadden zich hier al in 1920 gevestigd in pension 'Hoornwijk' aan het Binnenveld. Na het overlijden
van Eduard Kraft is het pension nog enige tijd door zijn voormalige huishoudster en tweede echtgenote, de in Duitsland geboren Rika
Kraft - De Hoop (1919 – 2018) voortgezet, tot zij in 1986 een rustiger leven ging leiden. Het fraaie huis heeft ruim tien jaar leeg
gestaan en is na haar overlijden begin dit jaar verkocht en wordt momenteel in oude luister hersteld.
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Jubileum
De Treffers 1919 - 2019
De Treffers viert dit jaar met een uitgebreid jubileumprogramma haar honderdjarig bestaan.
De leden hebben inmiddels een ‘Elftal van de Eeuw’ verkozen, er zijn diverse
bijeenkomsten en in het derde weekend in juni wordt een groots feest op touw gezet.
In het hernieuwde Bevrijdingsmuseum zal in het najaar een tentoonstelling over de
roemruchte voetbalclub worden samengesteld. In de uitstekend gedocumenteerde kroniek
van Chris Dijkhuis ‘Zwarte Broek en Rode Trui, 75 jaar vol Treffers, Groesbeek en Voetbal’
wordt over de eerste vijfenzeventig jaar uitgebreid verslag gedaan. In deze rubriek is geen
ruimte om de rijke voetbalhistorie voor het voetlicht te brengen en is gekozen om de focus
te leggen op een enkel archiefstuk: het jubileumboekje bij gelegenheid van het 12½ jarig
bestaansfeest van R.K. Sportvereniging ‘De Treffers’. Het originele boekje uit 1932 bevindt
zich in het in uitstekende staat verkerende archief van de jubilerende voetbalvereniging ‘op
Zuid’, waar vrijwilligers op professionele wijze de geschiedenis van de club vastleggen enhouden in woord en beeld.
Wat in de betreffende publicatie meteen opvalt is de hechte verbinding met de katholieke
zuil. De eerste veertien pagina’s worden gevuld met beschouwingen en vermaningen van
de drie geestelijk adviseurs die de vereniging van al dan niet welkome adviezen voorzagen.
Het jubileumboekje bevat voorts een uitgebreide geschiedenis van de eerste jaren van de
vereniging.
Opvallend is het streven in 1922 om te komen tot meer samenwerking tussen de dan zes in
competitieverband uitkomende elftallen uit vier Groesbeekse clubs: ‘De Treffers’, het nietkatholieke ‘Achilles’, ‘Excelsior’ en het pas opgerichte ‘Victoria’.
De versnippering, naijver, het gebrek aan
kwaliteit en het feit dat ‘Achilles’ niet het
predicaat ‘katholiek’ draagt, leidt ertoe
dat de geestelijkheid de besturen weet te
bewegen tot het combineren van de oude
clubs en de oprichting van een nieuwe
sportvereniging onder de naam ‘RKSV
Combinatie Eendracht.’ Eén club onder
de vleugels van de moederkerk.
Het wordt geen succes. Er volgen
wedstrijden, deels onder de oude namen
en deels onder de nieuwe naam en al in
het voetbalseizoen ’25-’26 is de
afgedwongen samenwerking ter ziele.
De foto is genomen op het pas voltooide
speelveld op de Mookerhei (de Bisselt)bij een
van de eerste wedstrijden
Tegenstander was het Patronaatselftal van
B ra k k e n s t e i n d i e h e t n o g o n e r va r e n
Trefferselftal alle hoeken van het veld liet
zien.

Bron: C. Dijkhuis, Zwarte Broek en Rode Trui, 75 jaar vol Treffers, Groesbeek en Voetbal, Groesbeek 1994.
Foto: collectie Gerrie G. Driessen.
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