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Site Erfgoed Gemeente Berg en Dal
online
Maandag 30 maart 2020 is zonder toeters en bellen en met een simpele druk op de knop door Theo
Wijers het https://erfgoednetbergendal.nl/ online gegaan. Het Coronavirus speelde daarbij een dubbelrol. Het verhinderde alle deelnemers om er een feestelijke gebeurtenis van te maken maar stelde
anderen in staat om intensiever de ingeslagen digitale weg te bewandelen waardoor het Erfgoednet
al ruim vierhonderd items kent. Een enkele blik op de site toont dat het overgrote deel is aangeleverd door de Heemkundekring.
Openingspagina van het Erfgoednet Berg en Dal
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In deze nieuwsbrief wordt de ontwikkeling geschetst van respectievelijk, het proces dat aan de bevalling op
30 maart vooraf is gegaan, de stand van zaken op dit moment en de bijdragen die leden van onze kring kunnen vervullen om van het Erfgoednet een toekomstbestendige, informatieve en interessante bron te maken
voor de lokale geschiedenis.
Maart 2017
Ruim drie jaar geleden is het bestuur benaderd door burgemeester Slinkman om kennis te maken en de mogelijkheden te bezien tot
het - voor de buitenwacht - zichtbaarder maken van de lokale heemkundige activiteiten. De uitgestoken hand viel in goede aarde en
leidde tot een vervolgoverleg waar het digitaliseren van ons fotoarchief centraal stond en overeengekomen werd dat de gemeente
faciliterend zou optreden.
Intussen diende zich het bedrijf Picturea aan, dat een model ontwikkeld heeft voor een digitaal erfgoedplatform. Aan dat platform nemen lokale erfgoedorganisaties en andere cultureel maatschappelijke organisaties deel, die elk een eigen deel van de erfgoedwebsite
vullen en beheren. Een aantal gemeenten was al in zee gegaan met Picturae. Reden om het Picturea-model uitgebreid te presenteren
aan de gemeente en aan een vertegenwoordiging uit onze vereniging. Beiden waren enthousiast over het getoonde en besloten werd
de opzet en het beheer van de lokale erfgoedwebsite verder uit te werken. Maar eerst moest er duidelijkheid komen over het nodige
geld, dat met name van de gemeente zal moeten komen, en of de negen erfgoedorganisaties in deze gemeente het platform/websitemodel zien zitten en daarin willen participeren.
November 2017
Ambtelijke molens malen langzaam en ook erfgoedorganisaties zijn geen hardlopers, zodat pas in het najaar van 2017 duidelijk wordt
dat het Erfgoedberaad Berg en Dal positief staat tegenover het initiatief. De financiële bal ligt op het bordje van de gemeente. In de
tussentijd zijn er contacten met en bezoeken aan erfgoedplatforms die al een langere staat van dienst hebben en eveneens met Picturea in zee zijn gegaan zoals Rooynet van de gemeente Venray en op een later moment met erfgoed rijssen holten van de gemeente
Rijssen/Ov en met PeelenMaasnet. van de gelijknamige gemeente.
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Bram den Boer met op de achtergrond een deel van de te digitaliseren collectie

Augustus 2018
Nadat op 14 juni de gemeenteraad een bedrag van € 15.000,-- beschikbaar heeft gesteld om het burgerinitiatief Erfgoednet Berg en
Dal te realiseren, maken het Erfgoedberaad en Mireille Smits als projectadviseur vanuit de gemeente de afspraak om over een jaar een
erfgoednet operationeel te hebben. Voor die tijd dient de structuur bestaande uit een Stichting Erfgoednet; een redactieraad en een
digigroep, inclusief taken en bevoegdheden, duidelijk te zijn en is er een aanzet tot concrete vulling van de erfgoedwebsite. Een stuurgroep bestaande uit Marieke Mastboom (Stichting Monument en Landschap Berg en Dal), Paul Remy (Heemkundekring De Duffelt),
Huub Schoot (Historische werkgroep H. Landstichting), Geert Fleuren (Stichting Heemkunde Berg en Dal), Bram den Boer (Heemkundekring Groesbeek) en Mireille Smits Tank (gemeente) gaat de kar trekken van dit uitermate ambitieuze plan dat ook daadwerkelijk
van de grond komt. Alleen bepaald niet binnen de gestelde termijn. Dat blijkt een te optimistische inschatting.
November 2018
In kleine kring hebben Bram, Theo en Sjef zich onder het wakend oog van onze voorzitter uitgebreid bezig gehouden met de aanpak
van het digitaliseringsproces. Denk daarbij aan het digitale selecteren en archiveren, aan het scannen in verschillende resoluties en aan
het vaststellen van een format om een uniforme werkwijze te krijgen bij de beschrijving van het beeldmateriaal. Dat blijkt een flinke
klus ondanks het winnen van informatie bij deskundigen en het gebruik maken van elders opgedane ervaringen. We besluiten uit te
gaan van de bestaande opzet van het fysieke archief en de digitale archivering te clusteren rond bestaansterreinen als economie, politiek-maatschappij, cultuur, levensbeschouwing, sociaal, natuur-milieu en ruimte. WO I en WOII zijn als aparte thema’s toegevoegd.
Uitgangspunt is bescheiden beginnen, de kinderziektes eruit halen en het traject uitbouwen. Een mooi voornemen, maar de praktijk
blijkt al snel weerbarstig en de oproep in deze maand om leden tot actieve deelname te bewegen te voorbarig.
Januari 2019
In regelmatig overleg tussen de stuurgroep, de gemeente, Picturea en de deelnemende verenigingen en organisaties worden telkens
(kleine) stappen gezet. Documenten komen in een digitaal handboek, er wordt nagedacht over de stichtingsvorm, laptops, scanner en
randapparatuur worden aangeschaft. In februari worden studiebijeenkomsten in Panningen en Afferden bijgewoond en duimen gedraaid in afwachting van goedkeuring van het budget en contract door de gemeente.
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Gerrie Driessen en Sjef Schmiermann. De ogen van de voorzitter spreken boekdelen: ‘Waar beginnen we aan!

April 2019
De overeenkomst tussen de gemeente en Picturea is ondertekend en er wordt volop gebakkeleid over de rol van de gemeente binnen
of buiten de nieuwe stichting. Alle partijen zijn het erover eens dat commitment van de gemeente en waar mogelijk ambtelijke ondersteuning wenselijk blijven. Ook inhoudelijk is een bijdrage van de gemeente meer dan welkom. Je kunt denken aan het gemeentelijk
archief en met name aan het bevolkingsregister. Dat blijkt bij andere erfgoednetten een publiekstrekker van jewelste. Helaas is het
draagvlak bij de gemeente nu onvoldoende. Wel heeft Mireille de naam erfgoednetbergendal al in een vroeg stadium gereserveerd,
dus die is beschikbaar. Verder spitsen de discussies zich toe op de vraag hoe ver de samenwerking moet gaan tussen de verschillende
deelnemers. Onze kring stelt zich nadrukkelijk op het standpunt dat iedere huidige en toekomstige deelnemer zelf verantwoordelijk is
voor de geplaatste inhouden mits in overeenstemming met de afspraken binnen de Stichting en de werkgroepen Redactie en Digi. De
samenwerking is zichtbaar in de veelvuldige contacten en in de afstemming binnen de stuurgroep en de werkgroepen.
Mei 2019
In onze kring heeft Bram een inventarisatie opgesteld van het Heemkundearchief zodat we meer zicht hebben op de inhoud van de
bijna honderd ordners en tientallen dozen met foto’s en krantenknipsels. Ton Kersten en Theo Wijers, de techneuten, oriënteerden zich
op de aan te schaffen hardware als scanner en laptops en op allerlei ICT zaken en vragen richting Picturea.
November 2019
Het voorbereidende werk zit er op. Na stevige discussies over de te kiezen werkwijze zijn we beland
in een minder vrijblijvende fase. De tijd is rijp om de duizenden foto’s geleidelijk aan te digitaliseren
en kort en bondig van tekst en uitleg te voorzien. Niels den Boer, zoon van Bram, heeft een nieuw
logo voor de HKG ontworpen en in kleine groep zijn we aan de slag gegaan. Als proef zijn 150 foto’s
gescand en beschreven, waarbij de rubricering die de basis vormt voor de verdere digitale archivering voor de nodige hoofdbrekens zorgde. Toen ook Jan ter Wal de gelederen kwam versterken zijn
de 150 items op de testsite van erfgoednetbergendal/Picturea geplaatst.
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V.l.n.r. Jan ter Wal, Sjef Schmiermann, Theo Wijers en Bram den Boer in conclaaf over de manier waarop de digitalisering van het
archief wordt aangepakt

Voorjaar 2020
Net toen de wekelijkse bijeenkomsten in onze archiefkelder tot goede resultaten leidden, de kinderziektes eruit werden gehaald en er
vaart in het proces kwam, gooide Corona roet in het eten. Van vergaderen kwam het een tijd niet, maar de digitale opstart maakte het
voor Gerrie, Sjef, Theo en Jan wel mogelijk om gestaag door te werken. (Bram zag zich helaas om gezondheidsredenen gedwongen
pas op de plaats te maken). Het resultaat is dat er nu bijna 400 items zijn geplaatst en we nu zo ver zijn om de voldragen vrucht na
vier jaar draagtijd te presenteren.
Enkele screenshots van de erfgoednetbergendal site.
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Een van de items op de website. Op termijn zal het gaan om duizenden afbeeldingen en documenten.

Het is ook het moment om, zodra de Corona-crisis het toelaat, eindelijk daadwerkelijk belangstellende leden in te schakelen bij de
klus die ons te wachten staat. In eerste instantie benaderen we leden die al hebben toegezegd.
Bij belangstelling: laat het ons weten!

Sjef Schmiermann

Opgraving kasteellocatie 1990
Het is alweer 30 jaar geleden, dat de resten van onder meer het kasteel van de Heren van Groesbeek aan de Hoflaan werden
blootgelegd.
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Plattegrond kasteel/renthuis/middeleeuwse fundering en tufstenen put
Nadat de op dit perceel aanwezige bebouwing was gesloopt om plaats te maken voor enkele nieuwe woonblokken (Nu aangeduid met de straatnaam Kasteelhof) werd op initiatief van Jan Kuijpers een begin gemaakt met het opgraven van de fundamenten van het voormalige kasteel,
waarvan bekend was dat het zich vanaf rond 1500 op deze locatie heeft bevonden. Al snel werd duidelijk, dat de onderbouw van dat kasteel nog
vrijwel volledig onder de grond bewaard was gebleven. De opgravingswerkzaamheden werden vervolgens grotendeels door een aantal leden van
de Heemkundekring overgenomen. Er ontstond een (kern)graafploeg, bestaande uit de heren Peter Beisiegel, Wim van der Weide, Piet Arents en
Bram den Boer. Amateurarcheoloog Huub Borst Pauwels zorgde voor deskundige begeleiding van de enthousiaste gravers. Via de gemeente kon
ook een kraan geregeld worden van Van Kesteren voor het grote graafwerk. Omdat het formeel verboden is om zo maar archeologisch onderzoek te verrichten, werd van de toenmalige Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB – nu RCE) de provinciaal archeoloog Hulst - benaderd, die regelmatig namens de ROB ter plaatse poolshoogte kwam nemen. Er werd uiteindelijk bijna ¾ jaar (tot in het diepe najaar
van 1990) in de avonduren en in de weekends gegraven en gedocumenteerd.
Bram den Boer reinigt de mergelblokken in de kasteelfundering

De resultaten van de opgraving kunnen gerust spectaculair worden genoemd. Van het kasteel werden de vrijwel volledige fundamenten aangetroffen, bestaande uit een op palen gefundeerde opbouw van enige lagen mergelblokken met daarop een opbouw van baksteen (kloostermoppen). Het kasteel heeft bestaan uit een rechthoekig hoofdgebouw geflankeerd door twee hoektorens. Er werden een
tweetal vertrekken aangetroffen met aanzetten van een kruisgewelf, een keukenruimte met waterbekken en houten pomp, prachtige
haardsteentjes en een enorm scala aan scherven van aardewerk en glas uit de 15e tot en met de 18e eeuw. Bedacht moet worden dat
na de Reformatie (in Groesbeek rond 1612) de streng Katholieke familie Van Groesbeek het kasteel verliet om zich in c.q. nabij Luik te
vestigen.
De kasteellocatie werd daarop een bouwval en werd gaandeweg afgebroken. Rond 1770 werd op deze locatie het Rentmeestershuis
(van de provincie Gelderland) gebouwd, waarbij voor de fundering gebruik werd gemaakt van mergelblokken van het kasteel. Onder
de resten van dat Rentmeestershuis werden veel oudere vondsten gedaan. Zo werd een op boomstammen gefundeerde tufstenen fundering van een gebouw (schuur/woning?) met een eveneens tufstenen waterput aangetroffen, daterend uit de 11e tot en met de 13e
eeuw. Tevens werden tal van scherven gevonden van kogelpotten uit de 12e en 13e eeuw. Een en ander zou kunnen duiden op restanten van de zgn. Koningshoeve zoals vermeld in het document, waarmee de rooms koning en latere Duitse keizer Hendrik III in 1040
de “Villa Gronspech” aan de toenmalige waldvorster schonk. De opgravingsresultaten kregen uiteindelijk een plek in het boek “Bijdragen tot de Geschiedenis van Groesbeek en het Nederrijk Deel 1” van Peter te Boekhorst. (N.B. nog in ons archief voorradig).
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Peter Beisiegel en
Piet Arents bezig
met de bronbemaling

Feestelijk moment
op kasteellocatie
met v.l.n.r. Bram
den Boer, dochter
van Peter Beisiegel, Peter Beisiegel,Henk Haafkens, Wim v.d.
We i d e e n P i e t
Arents.

Ter aanvulling: in
2005 werd door
het archeologisch bureau BAAC een opgraving verricht op het terrein van de voormalige Mavo aan de Hoflaan, vlakbij de kasteellocatie. Tijdens de opgraving werden de resten aangetroffen van een tweetal opeenvolgende woontorens (Donjons) uit respectievelijk 1265
en 1302.
Tot slot: beide hiervoor vermelde opgravingen laten in ieder geval de importantie en de continuïteit zien van de feodale woonlocaties
aan de Hoflaan vanaf rond 1050 tot in de 17e eeuw.

Bram den Boer
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Publicatie ‘Nutsbedrijven in Groesbeek 1890 – 1966’ in kleine kring
ten doop gehouden

Op 15 april 2020 presenteerde Gerrie G. Driessen (in 1973 medeoprichter en van de Heemkundekring Groesbeek) zijn nieuwste
boek Nutsbedrijven in Groesbeek 1890 -1966. Wegens de Corona-maatregelen waren slechts enkele personen uitgenodigd.
(Foto Will Verbeeten)

Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Bram den Boer, die al 44 jaar fungeert als secretaris van de Heemkundekring Groesbeek.
In die periode heeft hij een grote staat van dienst opgebouwd. Zijn bestuurlijke capaciteiten bleken onontbeerlijk bij het opzetten van
de gemeentelijke website erfgoednetbergendal, die in april 2020 gelanceerd is. Het tweede exemplaar was voor Sjef Schmiermann,
intussen 30 jaar lid van de Heemkundekring, waarvan 21 jaar als bestuurslid. Hij is, onder meer, eindredacteur van de Canon Groesbeekse Geschiedenis en mede- auteur van vier boeken over de Groesbeekse geschiedenis. Voor de foto poseren, van links naar rechts:
Sjef Schmiermann (30 jaar lid), Bram den Boer (44 jaar lid) en Gerrie G. Driessen (47 jaar lid). In totaal 120 jaar ervaring in het beoefenen van de heemkunde.
Het boek gaat over de aanleg van de telefoon in 1890, het elektriciteitsnet in 1916, de waterleiding in 1929, de huisvuilophaaldienst
in 1951, de riolering in 1953, de propaangasleiding in 1959 en het aardgasnet in 1966/67. De proloog van de uitgave is gewijd aan
Jonkheer O. J.M. van Nispen tot Pannerden, burgemeester van Groesbeek van 1910 tot 1934, en zijn echtgenote baronesse Klara E.M.I.
van Hövel tot Westerflier. De verschillende onderwerpen zijn geïllustreerd met ruim tachtig foto’s, waaronder prachtige opnamen van
oud-Groesbeek.

Een hecht driemanschap, al 120 jaar!
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