
Actualiteiten/Activiteiten 
Erfgoednet Berg en Dal groeit langzaam maar gestaag 

Nog steeds spelen de Coronaperikelen een remmende rol bij de vulling van de website 
erfgoednetbergendal.nl. Het archief in de catacombe van het gemeentehuis kan slechts 
mondjesmaat worden geraadpleegd en bijeenkomsten in de besloten ruimte daar zijn al helemaal 
onmogelijk. Dankzij enkele leden van onze vereniging lukt het toch interessante afbeeldingen met 
beschrijvingen te plaatsen. In bijgevoegde printscreen staan de aantallen op dit moment, waarvan 
het overgrote deel is aangeleverd door onze kring.  
De site wil uitgroeien tot een platform voor de gehele gemeente en nieuwe deelnemers zijn ook van 
harte welkom. Op dit moment zijn er gesprekken met het Millings Jaarboek, de Margot van Boldrik 
Stichting en met het Sprekend Landschap van Paul Klinkenberg. Onze kring zal zich moeten 
inzetten om ook Groesbeekse bronnen te interesseren voor deelname.  

De talloze nostalgische foto’s die te zien zijn op diverse Groesbeekse facebookgroepen maken duidelijk dat er veel interessant 
historisch materiaal is dat een betere plek verdient dan het vluchtige Facebook. Werk aan de winkel! 

  

Plaatjesalbum Jumbo over Groesbeeks verleden verschenen 

Op verzoek van de plaatselijke Jumbosupermarkt heeft Gerrie Driessen zijn 
schouders gezet om Groesbeeks historie door middel van een spaaralbum onder de 
aandacht van een breed publiek te brengen.  
De titel van het album ‘Groesbeek het dorp der verrassingen’ is ontleend aan de 
waarneming van de folklorist J.D. van der Ven, die in 1918 schreef: ‘Groesbeek is 
voor mij het dorp der verrassingen’.  
Hij werd geïnspireerd door het natuurschoon en de schilderachtig ligging van het 
dorp, en ongetwijfeld ook door de handel en wandel van de bevolking. Hij 
omschreef haar als een ‘gevarieerd mensentype’, afstammend van heibezembinders 
en bosbessenplukkers.  
Dit album biedt de kans om het dorp kleurrijk in beeld te brengen.  
Dit geldt in het bijzonder voor de oudste geschiedenis. De eerste vijf hoofdstukken 
gaan over het ontstaan van Groesbeek, in beeld gebracht door vijf tijdlijn-panelen, 
die in 2013/2014 vervaardigd zijn door gerenommeerde historici met 
ondersteuning van de Heemkundekring.  

Onze vereniging verrichtte in 1990 een geslaagde opgraving naar de funderingen 
van het kasteel van Groesbeek, waarvan in het betreffende hoofdstuk verslag wordt 
gedaan.  

1 1

COLOFON 

Uitgave van de 

Heemkundekring Groesbeek 

Redactie: 

Sjef Schmiermann 

Bram den Boer 

Archiefonderzoek: 

Gerrie G. Driessen 

Fotografie: 

Gerrie G. Driessen 

Vormgeving: 

Theo Wijers 

Redactieadres: 

Gen. Gavinstraat 48 

6562 ML Groesbeek 

tel. 024 397 2118 

Abonnement 

        H E E M K U N D E K R I N G  G R O E S B E E K   
     o p g e r i c h t  1 4 - 1 1 - 1 9 7 3    v e r e n i g i n g  s i n d s  0 7 - 1 2 - 1 9 7 6  

 N i e u w s b r i e f  2 7   
                                                             M e i  2 0 2 1  J a a r g a n g  1 6  



Plaatjesalbum Jumbo over Groesbeeks verleden verschenen(vervolg) 

Twintig jaar later, in 2010, volgde een archeologische opgraving op het terrein Hüsenhoff door ADC ArcheoProjecten. De resultaten 
zijn voor dit album een rijke bron van informatie geweest. De belangrijkste vondsten en conclusies zijn, zij het uiterst beknopt, 
opgenomen in het hoofdstuk over de Hüsenhoff, de woonwijk die twee jaar na de opgraving (2012) is gerealiseerd.  
Het zal voor in de vroege historie geïnteresseerde inwoners interessant zijn te lezen, dat in ‘Het Vilje’ sporen van een grafveld uit de 
ijzertijd (circa 800 v.Ch.) en een nederzetting uit de Romeinse tijd (180 -260) zijn aangetroffen. Informatief zijn verder de tijdlijn-
panelen over de eeuwenoude kerk aan de Kerkstraat, de voormalige koren-dwangmolen aan de Molenweg en die over St. 
Antoniuskapel aan de Grafwegen. Gevolgd door hoofdstukken over de recente geschiedenis van het dorp met onderwerpen Gastvrij 
Groesbeek (Hotels en pensions), openbaar vervoer, cultuur, sport, geloofsbeleving, handel en nijverheid. En natuurlijk aandacht voor 
mobilisatie, oorlog, evacuatie, bevrijding en wederopbouw.  
Het album eindigt met een ode aan Groesbeek. Prettige bijkomstigheid is dat een financiële bijdrage van de Jumbo grotendeels in de 
kas van onze vereniging is beland! 

     
Groesbeekse Canon op mijnGelderland wordt herzien en gezien 

Vanuit de wetenschappelijke staf van MijnGelderland is er een verzoek gekomen aan deelnemende historische verenigingen om de op 
de site geplaatste canons te herzien en/of bij de tijd te brengen. Sjef Schmiermann kwijt zich in overleg met Gelderse experts van deze 
taak. Als het herschrijven is voltooid, zullen de aanpassingen op mijnGelderland zichtbaar worden en uiteraard ook op de website van 
het Erfgoednet Berg en Dal.  
Verrassend voor onze vereniging is de belangstelling die voor de Groesbeekse canon aan de dag wordt gelegd. De canon bij 
gelegenheid van het vijfendertigjarig jubileum van de Heemkundekring in 2008 geschreven voor de bovenbouw van het basis- en de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs heeft van maart 2016 tot januari 2021 op MijnGelderland 18470 bezoekers getrokken. Dat 
resulteerde is 27.366 paginaweergaven, waarbij de gemiddelde tijd op de pagina vrij hoog ligt, waaruit blijkt dat de meeste bezoekers 
het canon-venster waar ze op klikken, ook helemaal lezen.  

Via de website van de Canon van Nederland wordt de Canon van Groesbeek, behalve op mijnGelderland, ook op een landelijk 
platform getoond. Vanwege technische redenen kan mijnGelderland (met dank aan Elmar van de Ree) de cijfers pas vanaf half maart 
2016 laten zien, terwijl de Canon van Groesbeek reeds in 2012 geplaatst is. Het werkelijke bereik vanaf 2012 ligt dus nog hoger. 
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Paginatitel Gebruikers Paginaweergaven Gem. tijd…

1. Groesbeek | Mijn Gelderland 1.068 4.197 00:00:31

2. De stuwwal | Mijn Gelderland 1.358 1.854 00:01:48

3. Parachutisten | Mijn Gelderland 1.232 1.690 00:01:49

4. Landgoed De Wolfsberg | Mijn Gelde… 984 1.348 00:01:42

5. De Zevenheuvelenweg | Mijn Gelderl… 1.003 1.302 00:01:25

6. Umme! | Mijn Gelderland 958 1.229 00:02:01

7. Het kasteel van de Heren van Groes… 852 1.210 00:01:57

8. De Duitse inval | Mijn Gelderland 661 859 00:01:44

9. Alaaf! Carnaval in Groesbeek | Mijn … 701 808 00:01:18

10. Het klooster | Mijn Gelderland 436 565 00:01:52

11. Kermis | Mijn Gelderland 480 561 00:01:41

12. Evacuatie | Mijn Gelderland 439 557 00:02:04

13. Heer Zeger van Groesbeek | Mijn Gel… 365 526 00:02:21
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We zien dat er sinds half maart 2016 18.470 bezoekers de Canon van Groesbeek bekeken hebben
op mijnGelderland. Totaal resulteert dit in 27.366 paginaweergaven. De gemiddelde tijd op de
pagina ligt vrij hoog, waardoor we er vanuit kunnen gaan dat de meeste bezoekers het
canonvenster waar ze op klikken, ook helemaal lezen. Via de website van de Canon van Nederland
wordt de Canon van Groesbeek, behalve op mijnGelderland, ook op een landelijk platform getoond.
Vanwege technische redenen kunnen we de cijfers vanaf half maart 2016 pas laten zien, terwijl de
Canon van Groesbeek reeds in 2012 op mijnGelderland geplaatst is. Het werkelijke bereik vanaf
2012 ligt dus nog hoger. 

Deze rapportage wordt u aangeboden door Erfgoed
Gelderland. Met vragen en/of opmerkingen kunt u
terecht bij Elmar van de Ree:
e.vanree@erfgoedgelderland.nl 
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Kent U Hem Nog? 

Wim Verbeeten, geboren te Groesbeek (Binnenveld) op 22 mei 1896 
en overleden te Groesbeek op 19 december 1979, was een kleine 
‘middenstander’.  
Van beroep brood- en beschuitbakker en grossier en als zodanig 
bestuurslid van  de R.K. Middenstandsvereniging. Tevens was hij actief 
in de VVV-Groesbeek en als gemeenteraadslid van 1946-1958.  
Als gelovig rooms-katholiek was hij (bestuurs)lid van het plaatselijke 
lekenapostolaat: de ‘Propaganda -club Leo XIII’.  
In 1934 stelde hij zich succesvol verkiesbaar voor het bestuur van het 
diocesaan Kath. Leken Apostolaat Bisdom Den Bosch.  
Na de oorlog was hij lid van de Katholieke Volks Partij (KVP). Verder 
was hij decennia lang lid van het kerkkoor St. Caecilia van de Cosmas 
en Damianuskerk.  
Bij priesterfeesten was Verbeeten steevast vertegenwoordigd in het 
parochiaal comité, evenals in de jaarlijkse Sacramentsprocessie.  
Dit alles weerhield hem er niet van om in de jaren zestig zondags na 
de hoogmis naar ‘de herberg te gaan’ om een paar ‘jonge klare’ te 
drinken, onder anderen in de gelagkamer van Hotel -Café ‘In De 
Locomotief’.  
Als er na bespreking van de laatste nieuwtjes nog tijd over was, begon 
hij te vertellen over vroeger. Over wat hij zo allemaal beleefd en 
meegemaakt had, vaak wetenswaardige en verhelderende verhalen 
over hoe vroeger een en ander tot stand was gekomen. Zijn aandeel 
daarin liet hij niet onbenoemd, daar was hij trots op.  
Toen in de jaren zestig het belang van ‘oral history’ benadrukt werd, 
kwam Gerrie Driessen (voormalig herbergier) tot het besef  dat het 
jammer zou zijn als die verhalen en de verdiensten van ‘de gewone 
man’ (en vrouw) verloren zouden gaan.  
Dit te voorkomen, is een van Driessens beweegredenen geweest zich in 
de heemkunde te gaan verdiepen.  

Wim Verbeeten passeert herberg  ‘In de Locomotief’ aan de Dorpsstraat.  
Op de achtergrond de spoorwegovergang en het spoorhuisje, 1964.  
Foto GGD.      

Sporen Uit Het Verleden 
De Noordermolen 

Deze zeer fraaie ansichtkaart toont ons de Noordermolen en directe omgeving in 
1904. Op de voorgrond het zgn. “meulepad”, dat destijds vanaf de onderkant 
van de Stekkenberg bij de molen uitkwam.  
Linksachter de molen is een glimp zichtbaar van het molenhuis (nu horecabedrijf 
De Oude Molen) met aan de voorzijde een drietal lindebomen, waarvan er ge-
lukkig nog één is blijven staan.  

De molenaar heeft blijkbaar net de (molen)was gedaan en over het hek te drogen 
gehangen. Of hijzelf op de foto poseert is niet te achterhalen. Zou dus kunnen. 

Een stukje historie: al rond 1380 wordt in de archieven melding gemaakt van een 
molen. Het gaat dan over een zgn. koren-dwangmolen, een leen van de Gelder-
se hertog aan Zeger van Groesbeek. Deze molen is een zgn. torenmolen, zoals 
die nog in Zeddam te bewonderen is.  

Aan het einde van de 18e eeuw (Franse tijd) werden de Heerlijke rechten afge-
schaft en ontstond er ruimte voor de bouw van meer molens in Groesbeek (De 
Zuidmolen uit 1853, de Jonge Hermanus (Kon. Wilhelminaweg) uit 1883 en in 
1924 de molen De Korenbloem in De Horst).  
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De Noordermolen (vervolg) 

In 1924 werd aan het begin van de Wylerbaan een nieuw winkelhuis met maalderij gebouwd, wat meteen ook het einde van het 
werkzame leven van de Noordermolen betekende.  
De molen werd van zijn wieken ontdaan en in 1928 werd de molen omgebouwd tot uitkijktoren met horeca en zelfs een museum-
functie.  

In de nadagen van WO II (118 september 1944) werd de uitkijktoren door Duits geschut flink beschadigd en uiteindelijk op 9 februari 
1945 door de geallieerden opgeblazen.  
Met het puin werd een deel van de Wylerbaan verhard.  
Rest nu de herinnering in de vorm van een molenbosje.  

Voor het horecapand staat een informatiepaneel over deze locatie.  

De Houtlaan 

De foto is omstreeks 1900 
genomen vanuit zuidelijke 
richting en toont de voorloper 
van de Houtlaan in de vorm 
van een smal kerkpad door 
een agrarische omgeving.  

Kerkpaden zijn vaak eeu-
wenoud (zo ook deze) en 
destijds (zoals veel gebeurde) 
rechtstreeks op de kerktoren 
getrokken.  

De foto toont verder de kerk-
toren en absis, die door na-
tuurgeweld eind 18e eeuw 
van elkaar werden geschei-
den.  
Verder zien we (op de voor-
grond) ter hoogte van het 
absis nog de in 1870 ge-
bouwde kosterswoning.  

Het witte pand links op de foto was het winkel/woonhuis van dhr. F. Gescher (handel in manufacturen, garen, band en rookwaren). 

De huidige situatie ter plaatse is sindsdien nogal veranderd: zo werd in 1934 de huidige Houtlaan aangelegd.  
De kosterswoning en het winkel/woonpand werden in 1944 door oorlogsgeweld totaal vernield en niet meer herbouwd.  

Na de oorlog kreeg de Kerkstraat het huidige tracé.   
Tot slot werd  in 1953/54 de kerk gerestaureerd en het middenschip van de kerk herbouwd, zodat toren en absis opnieuw met elkaar 
werden verbonden en er eindelijk - na ruim 150 jaar - weer een volwaardige kerk stond.  

Tijdens de restauratie van de kerk werd archeologisch onderzoek uitgevoerd met belangwekkende uitkomsten: op deze locatie (niet 
toevallig bij de bron van de Groesbeek) verrees eind 10e/begin 11e eeuw al een op veldkeien gefundeerd tufstenen rechthoekig zaal-
kerkje, in de 14e eeuw vervangen door een groter exemplaar, gebouwd in een combinatie van rode baksteen (kloostermoppen) en 
tufsteen met een bescheiden toren.  Deze tweede kerk werd tenslotte rond 1500 vervangen door de kerk, die we nu nog - als rijksmo-
nument - kunnen bewonderen.  

Tot slot: In feite is deze (sinds begin 17e eeuw) protestantse kerk de eerste R.K. Cosmas en Damianuskerk in Groesbeek.
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