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Zaterdag 15 november a.s. is
het zover, dan presenteren
wij, na twee jaar
voorbereiding, het boek
MONUMENT & LANDSCHAP
IN DE GEME,ENTE, UBBERGEN.

Met gepaste trots nodigen wij
onze donateurs uit, zie
daarvoor de bijgevoegde
uitnodiging. In deze
Nieuwsbrief geven wij u met
het navolgende arlikel een
kijkje in de keuken.
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Hoe het boek

MONUMENT 8( LANDSCHAP

IN DE GEMEENTE UBBERGEN ror stand hvam
In januari 2001 is het huidige bestuur aangetreden, de drie oprichters
geven dan na ruim 25 jaar de fakkel door. Het oude bestuu, Jrrrgt
de nieuwelingen onder meer de aanzet over voor €en monumentenboek. "Kijk maar wat je er mee doer, wees echter voorzichrig, zo'n

boek kost zeker f 80.000." In euro's meer dan . 35.000. In de loop
van dat jaar u/eten we het bestuur te versterlcen met Marc §Tingens
uit Beek, gepromoyeerd cultuurhisroricus en redacreur bij een
uitgeverij. Hij is buitenge\Moon geïnteresseerd in het voornemen zo'n
boek uit te geven en gaar aan her werk.

Een nooi boek...
0p basis van het aanwezige

uit Beek, vanaf de oprichting tot
voor kort voorzitter geweest van

weergegeven foto's en het moet
een gebonden uitgave worden.

materiaal, samengesteld door Miep
Deckers-Hageman, en in nauw

onze Stichting; Theo Merkus uit
Beek, de oud-boswachter van het

Voor de vormgeving valt onze keus

overleg met Marga ietten

Gelders Landschap, Jan van Eck
cultuur- en landschapshistoricus uit

gelauwerde graficus.

-de

monumentenambtenaar van de
gemeente Ubbergen- stelt Marc

Leuth.

Wingens een lijst samen van in
totaal ongeveer 250 panden en

Een voorlopige schatting brengt
ons in 2002 op een boek van

landschapselementen die hij in het
boek zal belichten. Er moeten

driehonderd pagina's. Het boek

foto's komen van alle ondenrverpen,
daarvoor kan hij putten uit de
uitgebreide fotocollectie van Piet de
Leeuw, één van de drie
teruggetreden oprichters van de
Stichting, maar er moeten ook heel
veel nieuwe foto's worden gemaakt.
En hij moet beschrijvingen maken
van alle ondenverpen. Gelukkig is
er heel veel deskundigheid in onze
gemeente aanwezig: Ton Gijsbers

op Leo de Bruin uit Ooij, een
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moet enerzijds wetenschappelijk
varantwoord zijn en als naslagwerk

voor cultuurhistorici kunnen dienen
en tegelijkertijd toegankelíjk zijn
voor een breed publiek. ledere
geïnteresseerde inwoner van
Ubbergen moet het boek kunnen
raadplegen zonder vast te lopen in
vaktechnische verhandelingen. Het
boek moet royaal worden
uitgegeven: een flink formaat,
goede kwaliteit papier, met mooi
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Ook mag het boek, omdat wij een
breed publiek willen bereiken -één

zeggen het Stimuleringsfonds

allerlei taken zelf te doen, kunnen

Architectuur en hei VSB fonds

we de kosten drukken, rnaar dat

van de doelstellingen van onze

subsidies toe, desondanks blijft er

levert nog niet voldoende op. Guus

Stichting- niet uitzonderlijk duur

een exploitatietekort.

Dodemont, de derde lid van het

worden.

driemanschap dat in 2000 is
. . . maar

. , . en

een aantrekkelyke prys

ln oktober 2002 vragen wij een
uitgever om een calculatie, Zonder
subsidie is het boek niet uit te
geven. Het bestuur neemt op zich

geen ultgever?

ln de loop van dit jaar blijkt dat de

teruggetreden, schenkt ons een
mooi bedrag voor de uitgave van

overgenomen door een andere

het boek, Het bestuur hakt op aan
wijzing van Paul Remy de knoop

uitgeverij, het boek niet in 2003 zal

over de oplage door, nu wij het

kunnen uitbrengen. Wat nu?

boek in eigen beheer uitgeven,

uitgeverij, die inmiddels is

te zorgen voor de ontbrekende

kunnen wij de oplage van 1,300

middelen. Getukkig had het oude

Wijvinden Paul Remy uit Ooij, actief

naar 2.000 exemplaren verhogen

bestuur al een bedrag gespaard en
was er een oude toezegging van
het Prins Bernhard Cultuurfonds,
die al een paar keer is verlengd,

lid van Heemkundekring De Duffelt

zodat het boek veel langer

en werkzaam bij een uitgeverij,
bereid de praktische uitvoering van

leverbaar zal zijn dan wanneer een
commerciële uitgeveríj het uitgeeft.

maar op 31 december 2003 zal

het uitgeven van het boek te
verzorgen. Met hem en met Marc

lk schrijf dit op 21 oktober, Over

eindigen, over een jaar moet het

Wingens hebben we twee uitgevers

twee dagen moet het manuscript bij

boek dus in de boekhandel liggen.

de drukker liggen! Dat gaat lukken,

Wij spreken intern af dat wij het

in huis en daarom durft het bestuur
het aan het boek in eigen beheer

boek op zaterdag 1 5 november

uit te geven, mits het project

dank zij de inspanning van velen,
Het wordt een heel mooi boek,

2003 zullen presenteren. In 2003

financieel haalbaar wordt. Door

Hans Fun

Vissen naar de parels lran het verleden
Op donderdagmiddag 16 oktober j.l. was het feest in het kerkje van Persingen. Jan van Eck uit

euth kreeg de rweejaarlijkse prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland uitgereikt door
de Gelderse Commissaris van de Koningin de heer J. Kamminga. De prijs wordt elk oneven jaar
toegekend aan "een persoon of instelling die zicb bijzonder uerdienstelijk heefi gemaakt op het gebied uan
cubuur of het natuurbehoud in Gelderland."
T"

cultuur- en /andschapshistorie van het
Nede rlan ds
zy'n

- D u lts e

g re nsgeb ied, lvlet

bljdnge aan de Qelderse kadas-

trale atlassen en die van de gemeente
tlbbergen ln het bljzonder, heeft hii op
een zeer verdienstelljke wrlze de
/a n ds ch apsg esch ieden

is

voo r

en

breed pub/iek toegankelyk genaakt "

kadastrale kaaft van Ubbergen in
1

832.

Voor velen van ons is Jan van Eck een
goede bekende. Wie kent niet de twee
kadastrale atlassen van z'rjn hand,
waarin de perceelverdeling van 1832
van de gemeente Ubbergen wordt
weergegeven? 0nlangs verscheen het
boekje

Jan van Eck
De onderscheiding is aan Jan van Eck

toegekend "vanwege zifn grote en
enthouslasmerende inzet voor de

De pr'rjs bestaat uit een geldbedrag

en een prachtige, speciaal voor de
gelegenheid, door Cor Litjens

GEMEENTE UBBERGEN

IN

1955, dat hijsamen met Hans
Giesbertz samenstelde. Vorig jaar
heeft hij voor onze Stichting de aftrap

ontworpen, bokaal, opgebouwd uit in

gegeven voor de Open Monumenten-

metaal vormgegeven delen van de

dag.
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We laten Jan nog even zelf aan het

woord met een kenmerkende
uitspraak uit een interview dat de
journalist John Bruinsma met hem had,
"lk loop door het landschap en de
vragen komen vanzelf op, lrlaarom
liggen alle boerdenjen in de Duffelt op

die vragen en wil dan ook per se de
antwoorden weten,"

liet de verschillende karakters die het
orgeltje kent, prachtig uitkomen,

De bijeenkomst in het kerkje van
Persingen werd onder meer

Het bestuur van de Sticl-rting tor

opgeluisterd met een concertje door
de befaamde organist Cor van

een pol? ll/aarom liggen er drjken om
a//e ko/ken? lrl/aaron hebben alle

Wageningen op het vorig jaar
verworven orgel. Dit orgel is werkelijk
een juweeltje en de gekozen muziek

kerken in de Duffelt torensprtsjes en
die van Leuth een zadeldak? lk ste/

behoud van monumenr en
Iandschap in de gemeente
Ubbergen feliciteerr Jan var-r Eck
van harte met deze rveiverdiende
prijs.

In.de vorige Nieuwsbrief hebben wij bericht dat het boekje Smokkel in Beek en De Duffett
mer de
gebundelde smokkelverhalen die zijn verteld
Open Monumentenda gin 2002, nu te koop is. Her
.d.
"p d.
boekje bevat tientallen smokkelhistories, die in
.orrt.*t van de tijd worien geplaarsr en het is rijk
geÏliustreerd. Het is samengesteld door Joke Meulenveld-de Koning en Annie ï.i.*d. Haard.
Enige mooie verhalen uit het
boekje die wij u niet willen
onthouden.

uit Friesland komende commiezen was

'De Eerste Wereldoorlog was een
bloeiperiode voor de smokkelhandel.
De smokkelwaar bestond uit alles wat

hier (in Nederland) te koop was:
fietsbancien, boier, zeep, tabak,

dat heel rnoeilijk; die waren heel

werden de zakken gevuld met de
bedoeling ze via Erlecom en Leuth

plichtsgetrouw en stug. Toch hadden
we op een bepaald moment 12 van 1 3
commiezen omgekocht", aldus Wim. Al

over de Wetering te smokkelen. Na
een uur lopen, waren we hongerig
geworden en hadden zin in een

enkele weken nadat het gezin Van Eck
in 1915 in Leuth was neergestreken,

chocolaatje, Wat bleek . . , de zakken
zaten vol met houten blokjes in het
formaat van een chocoladereepl Wie

reden hij en zijn vijf broers allen op
een nieuwe fietsl "En dat in de crisist'rjd, daar snapte niemand iets van,"

'Kwatta' (chocolade), vooral zwarte
peper was geliefde contrabande.
"We waren soms wel met veertig
man", vertelt Wim van Eck zaliger uit
Leuth. "leder nam een baal peperkorrels op de nek en dan ging het
dwars door de weilanden naar de

ons beet had genomen, zullen we
nooit weten." '
'Piet Verbeet uit Beek, ging als jonge
jongen zijn vader achter in de
Smorenhoek in het café afhalen, kreeg
een glaasje limonade en mocht dan,
na enig zeuren, welvast vooruit op

Wetering (een brede sloot tussen
Leuth en het Duitse plaatsje Zyfflich
die de grens vormde). Zwaar? Ja,

vaders fiets naar huis gaan. Jaren later
kreeg hij pas te horen dat de
smokkelopbrengst in de vorm van
goudmarken in de stang van de fiets
was verstopt'

natuurlijk was het zwaar, maar je was
jong en kon wel wat hebben. De tocht
vanaf de Waal naar de Wetering nam
gemiddeld zo'n twee uur in beslag.
Dwars door sloten, over half ondergelopen weilanden, door bosjes en

Het boekje kosr € 2.50 en is te
koop bij:
De Postkoets

bongerds en langs nieuwsgierig

Rijksstraarweg

1

snuivend vee, Vaak barre tochten in

pikdonkere nachten. Hoe donkerder
hoe liever, dan konden de commiezen
ons niet zien. De weg kenden we

59 Beek

Antiquariaat Supplement
Wim Keukens vertelt: "Soms ging het

ook wel eens mis, We kregen bericht
dat er een schip voor anker lag in de

blindelings, De kunst was om die
grenscommiezen om te kopen, B'rj de

Waal,

J

volmet'Kwatta'. 's Nachts
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3 Beek

Spar Supermarkt
Reinier van Ooiple in 2I-25 Ooij
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Een nauwelijks opgemerkte opgraving aan de Pompweg in Ubbergen
Ik woon aan de Pompweg en werd onlangs geïntrigeerd door een opmerking in het boek
NIJMEGEN Legerplaats en stad in het achterland van de Romeinse limes over een opgraving
die aan de Pompweg is gedaan door archeologen van de KU in Nijmegen.
De Nijmeegse stadsarcheoloogJan Thijssen, één van de aureurs van hét boek, noemde mij de bron
waarin ik meer zou kunnen vinden, het artikel PROBLEMEN ROND HET KOPS PIATEAU van
J.E. Bogaers en J.K. Halebos. De opgravingen zijn gedaan in l97l en in 1972, roen er rwee huizen
hoog op de helling werden gebouwd, nu nr B en 10.

er

aanvankefilk

die wijst op "een
langs de helling, aan de noordzijde betrekkeliik weinE gestoord en
van het Kops Plateau in de
tamelyk dicht eikenbos
van de tijd een pakket van
esdoorn, berk, hazelaaö beuk
De onderzoekers ontdekten dat

loop
zeven
afuallagen naar beneden is
geschoven.
De ondergrond bestaat uit zand,

net

nog

en
hulst op de heuveb en elzen in de
vorm van een broekbos aan de
voet van de hellingl' , dus ongevee r
daarop is een eerste laag te vinden vanaf de huidige Rijksstraatweg. Al
Nieuwsbrief is een uitgave van
de Srrcnriruc tot behoud van
MONUMENT EN LANDSCHAP iN dE
gemeente UaerRcrN.
Deze
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Verschijnt vier keer per jaar.
Donateurs ontuangen het blad gratis,
aanbevolen minimale donatie € I 5,00
per jaar.

Bankrekening 1051,1 1,562 tnv
Stichting Monument en Landschap,
Pompweg 7, Ubbergen,

'het bevorderen uan het behoud van nonunenten van geschiedenis en kunst
en van landschap voor zover het uan positteve
betekenis is voor nonunenten

heeft,

of

scherven aardewerk kan de oudste
bewoning van het plateau "voorlopig het beste omstreeks / 0 v Ch,1
gedateerd worden".

De nieuwe bewoners ontbossen het gebied rigoureus, alleen het natte

laagland aan de voet van de helling blijft broekbos, Dan is er een grote
brand ongeveer 10 na chr,, waarvan de oorzaak onbekend is. Na de brand
neemt de landbouwbedrijvigheid op het plateau plotseling af. 0p de helling
herstelt de struikbegroeing zich enigszins. Maar dan zien we weer een

in6glTo raakt het gebied ontvolkt en neemt
de groei van hazelaars en berken trjdehlk toe totdat de bewoners na enige
tijd terugkeren en onder andere rogge gaan verbouwen. We weten dat
rogge in de Romeinse tijd grondstof voor de bereiding van bier is, pas in de
Na de opstand van de Bataven

Merovingísche tijd, na de 4e eeuw, wordt dit gewas ook gebruikt voor brood.
Hoelang er rogge is verbouwd, wordt uit het onderzoek niet duidelijk

ln de i

De Stichting heeft ten doel

dan wel on ziin inrichting en

0p grond van de gevonden

drastische-houtkap-de helling wordt geheel ontbost, behalve weer in het
natte laagland en wordt gebruikt voor veeteelt.

Hans Fun

geschiedkundige

deze boomsoorten en struiken zijn
nog steeds langs de pompweg te
vinden.

gebruik

karakteristteke waarde

"

en I 3e eeuw worden de elzenbroekbossen ontgonnen en gaan
dienen als weiland. De veeteelt verdwijnt van de helling. De oude vegetatie
herstelt zich en de helling is weer geheel bebost.
2e

uit andere bronnen, onder andere de Kadastrale Atlas van 1832, weten we
heel nauwkeurig op welke wijze het gebied rond de Pompweg de laatste
paar eeuwen in gebruik is geweest. De opgravingen

uit 197117?

hebben

door geavanceerd pollenonderzoek het grondgebruik daarvoor in beeld
gebracht.

Secretariaat: mw Dr R.M. NèveSprenger
'12

6573 CE Beek-Ubbergen,

Dank zij dit onderzoek weten we nu hoe de ontwikkeling van de helling aan
de Pompweg is verlopen.

tel. 024-684 3l 58
e-mail
monumentenlandschap@hotmail.com

Hans Fun

P.C. Hooftstraat
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