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Heemkundekring Groesbeek 

De eerste activiteit bestaat uit een bezoek van onze leden aan het Regionaal Archief Nijmegen (RAN)  
in de avond van 24 januari 2023. De ongetwijfeld boeiende avond  wordt verzorgd door Elmar van Ree. 
Inloop is om 19.15.  Van 19.30 – 20.15 volgt een algemene introductie Archief (o.a. geschiedenis van 
het Archief zelf, kijken in het depot, uitleg hoe te zoeken op de website etc.). Om 20.15 – 20.45 pauze 
met koffie/thee & koeken en van 20.45 – 21.30 presentatie van een aantal originele (nader te bepalen) 
mooie/belangrijke/bijzondere stukken uit het archief van Groesbeek. 
 
 
De tweede activiteit vindt plaats op vrijdagmiddag 3 maart 2023 van 17.00 - 19.00 uur. Het gaat hier 
om het zgn. Gelderland Geschiedeniscafé, te houden in De Mallemolen. Het thema van het geschiede-
niscafé op 3 maart is: de omgang met het landschap in het Rijk van Nijmegen. Na een inleiding over de 
net verschenen uitgave Verhaal van Gelderland, laat hoofdredacteur en hoogleraar Gelderse Geschie-
denis Dolly Verhoeven zien hoe het Rijk van Nijmegen onderdeel is van het grotere verhaal van Gelder-
land. Toon Bosch, een van de auteurs van het Verhaal van Gelderland, vertelt vervolgens over de om-
gang met het landschap in deze regio gedurende de 18e eeuw: de worsteling met land en water in de 
stroomgebieden van Maas en Waal en het gebruik van bossen en heide in de hoger gelegen streken 
ten zuidoosten van Nijmegen. René Arendsen (bekend als een van de Ridders van Gelre bij Omroep 
Gelderland) praat de avond aan elkaar en gaat in gesprek met de sprekers. 
Deze bijeenkomst is een samenwerkingsverband tussen Erfgoed Gelderland, het Erfgoedberaad, het 
Erfgoednet Berg en Dal en de jubilerende Heemkundekring Groesbeek. Onze leden zijn van harte wel-
kom en  dat geldt ook voor andere belangstellenden uit het Rijk van Nijmegen. 
 
 
De derde activiteit wordt een openbare ledenvergadering met een lezing door Paul v.d. Heijden over 
de vraag of Groesbeek een Romeins verleden heeft, te houden in de Mallemolen op dinsdagavond 18 
april 2023. Aanvang 20.00 uur. 
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In het najaar van 2023 bestaat onze Heemkundekring 50 
jaar. Dat wordt uiteraard op passende wijze gevierd. In-
tussen is door de jubileumwerkgroep bestaande uit de 
bestuursleden Toon Bosch, Sjef Schmiermann en Bram 
den Boer een jubileumprogramma opgesteld, dat tijdens 
onze ledenvergadering van 28 november kort is toege-
licht. 

 

Jubileum programma 

Activiteiten 
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De vierde activiteit is de eigenlijke jubileumviering op dinsdagavond 24 oktober 2023 om 20.00 uur 
eveneens in de Mallemolen. Die bijeenkomst is openbaar. Centraal staat de presentatie van  het laat-
ste boek van Gerrie Driessen “Groesbeek – Stekkenberg het domein der bezembinders”. Paul Thissen 
verzorgt die avond een lezing. 
 

De vijfde activiteit, ter afsluiting van het jubileumjaar, volgt nog met een thema-avond in het voorjaar 
van 2024. 

Voortgang digitalisering 

Op 10 november zijn enkele leden enthousiast gestart met het ver-
der digitaliseren van delen van het in het gemeentehuis opgeslagen 
archief van de Heemkundekring. In eerste instantie wordt  
archiefmateriaal gedigitaliseerd dat duidelijk is beschreven en inte-
ressant is voor geïnteresseerd publiek. Om dit te realiseren wordt al 
geruime tijd samengewerkt binnen het Erfgoednet Berg en Dal. 

Na een moeizame start, met deskundige ict-technische ondersteu-
ning van vooral Theo Wijers, zijn inmiddels ruim 800 items vanuit 
Groesbeek geplaatst op www.erfgoednetbergendal.nl. Het ligt in de 
bedoeling met de nieuw samengestelde werkgroep, met ict-
ondersteuning van Sjaak Groenen, om de twee weken bij elkaar te 
komen om de voortgang van het digitaliseringsproces te bevorderen. 

http://www.erfgoednetbergendal.nl
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Het jaar 1922 had voor Groesbeek hoogte- en dieptepunten in petto. Merkwaardigerwijs spelen deze 
zich allemaal af in de zomermaanden van dat jaar. Allereerst vindt aan de uiterste westkant van de ge-
meente op 6, 7 en 8 juni in de Heilig Landstichting de Tweede Katholieken Dag plaats. Ruim 15000 be-
zoekers uit alle windstreken bezoeken dit nationaal-kerkelijke massa evenement. Zij lopen processies, 
zingen kerkelijke liederen en nemen massaal deel aan vieringen. Onder hen bevinden zich tal van ker-
kelijke, bestuurlijke en politieke hoogwaardigheidsbekleders waaronder de bisschop van Den Bosch 
Z.H. Excellentie Monseigneur A.F. Diepen en minister-president Jonkheer de Ruys van Beerenbrouck. 
Ongetwijfeld zullen ook Groesbeekse katholieken daar ruim vertegenwoordigd zijn geweest. 
 

Een ‘hoogtepunt‘ - van geheel andere aard  - voltrekt zich aan de uiterste oostkant van de gemeente, 
beter gezegd net over de oostgrens in het Duitse dorp Wyler. Daar wordt in het weekend van 26 en 27 
juni de jaarlijkse kermis gevierd. Vanwege de uiterst lage koers van de Duitse mark trekt de kermis 
drommen volk uit Nijmegen en Groesbeek aan. Voor 75 cent bijvoorbeeld, krijgen deze zogenoemde 
valutadrinkers 100 mark en daar kopen ze 20 glaasjes sterke drank voor. Op kermiszondag loopt de 
zaak volkomen uit de hand. Een menigte mannen en vrouwen bezat zich ongeremd aan schnaps, likeur, 
brandenwijn en cognac. Daarop ontaardt de kermis, volgens de aanwezige correspondent van De Gel-
derlander, op liederlijke wijze in een enorm bacchanaal. De sfeer is zo agressief dat lokale politieagen-
ten  en  grenswachten met harde hand ingrijpen. Zo voorkomen ze dat laveloze Nijmegenaren en 
Groesbekers met elkaar op de vuist gaan. Tot diep in de nacht veroorzaken huiswaarts kerende kermis-
gangers nog problemen bij de grenspost en in de tram naar Beek. Al met al een slechte zaak voor het 
toch al niet sterke imago van bepaalde bevolkingsgroepen en de plaatsen en buurten waaruit zij 
afkomstig zijn. 
 

Maar uit Groesbeek valt ook goed nieuws te melden. De oplevering van de nieuwe kerk aan de Pan-
nenstraat komt steeds dichterbij. Op 27 augustus  wordt de kerk ingezegend en dat maakt in een fees-
telijk versierd dorp gevoelens van trots en vreugde los. Toch is het interieur van de kerk vanwege geld-
gebrek nog niet klaar. Een tegenslag voor bouwpastoor Rovers die op zijn beurt ook profiteerde van de 
Duitse valutacrisis. Voor de aankoop van bouwmaterialen en de inhuur van bouwvakkers winkelde de 
pastoor bij de oosterburen. Ondanks deze besparingen ontbrak het aan geld voor tal van zaken zoals 
een nieuw orgel en verwarming. Het mocht de pret niet drukken. De dorpsbevolking kwam graag en in 
groten getale naar hun nieuwe kerk. Wat hen betreft kon het jaar niet meer stuk. 

 

 

1922   Een jaar met vooral hoogtepunten  

Honderd jaar geleden 
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Of dat ook opgaat voor de bewoners van Meerwijk en Berg en Dal is de vraag.  
In deze buurtschappenwillen groepen bewoners de gemeente verlaten. Weliswaar behoren deze  
kernen tot de gemeente Groesbeek maar dat levert in de ogen van deze’ separatisten’ alleen maar na-
delen op. Men betaalt (te veel) gemeentebelasting maar ergert zich onder meer aan slechte wegen en 
het ontbreken van waterleiding en gebrekkig politietoezicht. Bovendien is de afstand naar het gemeen-
tehuis in Groesbeek te groot. Een bezoek aan de nieuwe kerk kan hen evenmin bekoren. Kerken zijn er 
in hun nabije omgeving genoeg. Zodoende bepleit men aansluiting bij de gemeente Nijmegen. Hun  
pleidooi haalt al in maart van het jaar de lokale pers maar is aan dovemans oren gericht. Groesbeek 
blijft Groesbeek, ook in 1922. 

 

Zie voor de Katholieken Dag: De Gelderlander  9-6-1922; 

Voor de kermis in Wyler: De Gelderlander 27-6-1922; 

Voor de opening van kerk: De Gelderlander   29-8-1922  en  

Voor de Meerwijk en Berg en Dal: De Gelderlander 2-3-1922 

De Gelderlander online raadplegen via https://studiezaal.nijmegen.nl 

https://studiezaal.nijmegen.nl
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Sporen uit het verleden 

Deze luchtopname dateert uit de zomer van 1922. Deze datering wordt gebaseerd op het gegeven 
dat de in 1837 herbouwde en in 1868 met twee zijbeuken uitgebreide dorpskerk nog niet gesloopt 
is. Links van de oude kerk staat de nieuw gebouwde op 27 augustus 1922 ingezegende Cosmas en 
Damianuskerk. Het is best mogelijk dat die plechtige gebeurtenis toen nog niet had plaatsgevonden.  
De bomen zitten vol in het blad en bekend is dat eind augustus een begin is gemaakt met de sloop 
van de oude kerk om op die plek de huidige pastorie te kunnen bouwen. Op de voorgrond liggen het 
Hollands klooster en de bijbehorende schoolgebouwen. Het middensegment werd gebouwd in 1853 
en is in 1855 door de Zusters van Liefde betrokken. De eeuwenoude straatnaam (Quade – of Kwade-
straat) werd pas een halve eeuw ná de komst van de Liefde Zusters veranderd in Kloosterstraat. Het 
besluit viel tijdens de raadvergadering van 9 augustus 1910. Het R.K. kerkhof dateert van 1849. Tot 
die tijd werd iedereen begraven bij de eeuwenoude dorpskerk aan de Kerkstraat, die in 1612 over-
gegaan is in protestantse handen. Terugkerend naar de foto, de rechtsboven gelegen panden bevin-
den zich aan de Dorpsstraat. Geheel rechts voormalig Café Jacobs met daar achter Zaal Wilhelmina.  
 

 

Bron: Fototechnische Dienst Luchtvaartafdeling. Nederlands Instituut voor Militaire Historie. 
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75 jaar Loonbedrijf Groesbeek 1947 – 2022  

Jubileum 

In het verwoeste en van mijnen vergeven buitengebied van Groesbeek trachten boeren de draad 
weer op te pakken. De Boerenbond, die in 1946 haar vijftigjarig jubileum viert, oppert het idee 
om een werktuigencoöperatie op te richten om zo gezamenlijk machines aan te schaffen.  
Het verkrijgen van een startkapitaal van fl.30.000,- is een eerste horde. Die wordt moeizaam ge-
nomen met steun van de Boerenleenbank en de overheid. Als het geld bijna bijeen is besluit men 
in juni 1947 tot oprichting van de Werktuigen Coöperatie Groesbeek (WTC Groesbeek).  
Op 8 november 1947 passeert de oprichtingsacte de notaris en zijn bijna tweehonderd boeren 
lid. Drijvende kracht in de zware beginjaren is Gerrit van Ooijen. De eerste grote aanschaf is een 
tweedehands tractor van Amerikaanse makelij: een echte Allis-Chalmers.  
Het eerste onderkomen van de WCG is een nissenhut op de hoek Koningin Wilhelminaweg-
Ashorst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: tweedehands tractor (Allis-Chalmers)               foto: Bert Janssen in de weer met de bietenrooimachine 
van Amerikaanse makelij 

In 1949 wordt een nieuw gebouw aan de Lage Horst het domein van het loonbedrijf. De eerste 
jaren zijn moeilijk. Geldgebrek loopt als een rode draad door deze periode. Eind jaren vijftig 
wordt paardenkracht vervangen door mechanische kracht. Dit proces zet zich door tot vandaag. 
Er gaat geen jaar voorbij of er worden nieuwe, grotere en technisch vernuftiger machines ge-
kocht. Eind jaren tachtig verhuist de WTC naar de Koningin Wilhelminaweg. Naast steeds veelzij-
diger meer gespecialiseerde machines nemen ook de investeringen in automatisering een grote 
vlucht. Eind 1996 neemt de WTC het loonbedrijf van de firma Janssen, beter bekend als ‘de lange 
Ties’ , over en wordt daarmee eens zo groot in personeel en machines. Vervolgens breekt een 
financieel zware tijd aan. Na 2005 gaat het weer bergopwaarts, al stelt de steeds strengere wet- 
en regelgeving de WTC voor moeilijke opgaven en keuzes. Bij het jubileum in 2022 wordt letterlijk 
groot uitgepakt. Voor miljoenen aan machines staat tentoongesteld. Maar de tijden zijn ongewis: 

stikstofcrisis, klimaatverandering, stijgende voedselprijzen, inflatie en de ontwrichtende oorlog 

die woedt. Alleen sterke loonbedrijven met een breed dienstenpakket kunnen overleven. WTC 
Groesbeek heeft daarvoor goede papieren. 
 

Bron: H. Albers en K. de Ruwe, Werktuig. De geschiedenis van de Werktuigencoöperatie Loonbedrijf Groesbeek, 
Groesbeek 2022 
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P.J.M. van Stokkum (1881 – 1964) 

Wie kent hem nog? 

 
 

In Rotterdam ziet op 23 maart 1881 in een katholiek gezin 
Petrus Joseph Maria van Stokkum het levenslicht. Na de 
ambachtsschool en een bouwkundige opleiding treedt hij 
in dienst bij een handel in natuursteen. Nog geen dertig is 
Van Stokkum als hij in 1910 de ‘Nederlandsche Natuur-
steenhandel P.J.M. van Stokkum’ opricht. Het bedrijf 
groeit en bloeit en de natuursteenhandelaar levert aan 
binnen- en buitenland. In 1918 koopt hij als belegging het 
Maldensche Vlak, dat hij deels omdoopt met de oude 
naam ‘De Hoge Hoenderberg’. De keren dat hij in Groes-
beek is, benut bouwpastoor J. Rovers van de Cosmas & 
Damianuskerk om de in het katholieke Rotterdamse ver-
enigingsleven zeer actieve Van Stokkum te bewegen in 
1922 fors bij te dragen aan de nieuwe kerk.  
Dat gebeurt: hij neemt de gehele aanschaf van het kost-
bare natuurstenen hoogaltaar voor zijn rekening.  

In hetzelfde jaar koopt Van Stokkum de onder aan de Stekkenberg gelegen ‘Knotsche Klef’, 
doopt de steile heuvel om tot het sjiekere ‘Panoramaberg’ en bouwt daar enkele luxe vakan-
tiehuizen.  
In 1936 richt Van Stokkum in het centrum van Rotterdam een grote steenhouwerij op, die in 
1940 bij het bombardement verloren gaat. Binnen de kortste keren weet hij met noodgrepen 
het bedrijf weer operationeel te maken. Er komt zelfs even een ‘Van Stokkumstraatje’ dwars 
door de ruïnes op zijn terreinen tussen Stationsstraat en Delfsestraat in. Vanaf 1941 produ-
ceert Van Stokkum synthetische betonemaille. Na de oorlog, waarin hij twee zonen verliest in 
een concentratiekamp, trekt hij zich terug uit het bedrijf  dat door zoon Leo wordt voorgezet. 
In 1950 vestigt Van Stokkum zich definitief op zijn landgoed, waar al in de jaren dertig verblij-
ven als ‘De Kamphut’ en het ‘Boshuis’ zijn gebouwd. Bij gelegenheid van zijn 83ste verjaardag 
stelt zijn zoon Antoon het gedenkboek ‘Van Steen tot Hoenderberg’ samen. Enkele weken la-
ter overlijdt Van Stokkum in zijn geliefde Groesbeek waar hij ooit anderhalf miljoen bomen liet 
planten. 

 

Bron en foto 1 : In Memoriam P.J.M. van Stokkum, in: Natuursteen, officieel maandelijks orgaan van de A.N.B.S., 
in Archief Heemkundekring Groesbeek 

Foto 2 (zie volgende pagina): Zoon Antoon van Stokkum bij de in de jaren twintig geplaatste zwerfsteen afkomstig 
uit het Schwarzwald. Collectie J. Verstraaten, Archief Heemkundekring Groesbeek  

Foto 1 
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