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Activiteiten in 2004

. De Wylerbergdag op zaterdag 5 juni, zie hieronder.

o De jaarlijkse fietstocht door de Duffelt, georganiseerd door de Heemkundekring De Duffelt, wordt dit jaar

gehouden op zondag 4 juli, zie pag. 4.

o De Open Monumentendag op 12 sept. 2004 heeft als thema "Merck toch hoe sterck" en gaat over

verdedlgÍngswerken, zie pag.3.

e De Najaarsbijeenkomst op maandag 15 november heeft als thema: de sporen aan gebouwen en in het

landschap als gevolg van Operatie Market Garden in septemb er 1944, dit jaar 60 jaar geleden.

De'§Tylerbergdag op zaterdag 5 iuni in Beek

Deze middag zal geheel in het teken staan van één van de doelen van onze stichting: het behoud van het
Iandschap. \tr ,rrii.r, een bezoek brengen aan de bekencie Beekse vereniging Das&Boom, gevestigd in villa
\flylerbeig in naruurreservaat De Duivelsberg. Deze vereniging richt zich nu vooral op het behoud en de

verfraaiing van het Nederlandse cultuurlandschap.

laap Dirkmaat, directeur van Das&Boom, zal een uitgebreide bijbehorende tuinaanleg. Vervolgens zullen we een

rondleiding verzorgen door het nieuwe lnformatiecentrum wandeling maken door een deel van natuurreservaat

Nederlands Cultuurlandschap en langs de acht nieuwe De Duivelsberg, 'Palland' genaamd, waar Das&Boom zich de

miniatuurlandschappen, waaronder cultuurhistorisch laatste jaren heeft ingezet voor het herstel van het

waardevolle gebieden als de Friese Wouden en de cultuurlandschap. Hier is bovendien een keur aan heggen en

Brabantse Maasheggen, T'rjdens de rondteiding zal er tevens houtwallen aangelegd die horen bij de verschillende

aandacht zijn voor de architectuur van villa Wylerberg en de Nederlandse landschapstypen.

Programma:

14,00 uur 0ntvangst in het lnformatiecentrum Nederlands Cultuurlandschap, R'ljksstraatweg 178 te Beek

14.1 5 uur Rondleiding onder leiding van Jaap Dirkmaat, directeur van Das&Boom, door het inÍormatiecentrum, Iangs de

miniatuurlandschappen en over het terrein van villa Wylerberg

1 5.45 uur Wandeling door het herstelde heuvelweidelandschap van Palland met aandacht voor de verschillende typen

levende perceelsafscheidingen die daar z'rjn aangelegd

16,45 uur Einde
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De Voorjaarsbijeenkomst van de Stichting tot Behoud van Monumenr en Land-
schap op 1 3 maarr 2004 in de Kleine Bartholomeuskerk in Beek

Eind 2002 is de restauratie van de Kleine Bartholomeuskerk in Beek voltooid. Voor de voorbeeldige wijze waarop
dat is gebeurd, heeft de Stichting tot Behoud van Monument en Landschap vorig jaar de beheerscommÍssie van het
kleine kerkje onderscheiden met de Ton Gljsbersmonumentenpr'rjs 2003. Vanwege deze bijzondere prijs werd de
Stichting op haar beurt uitgenodigd om de voorjaarsbijeenkomst 2AO4 in het kerkje te houden.

Prachtige pastels met als onder-

Xrp h:r,landschap van d5
Ooijpolder en de ituwwal van
Beek en Ubbersen. Tuweelties

zijn de kunsrwerken geen
miniatuurties geworden eminiatuurtjes geworden en nier
pietepeuterís. Ziin eisen.

zijn het, gemaakr
Beek en Ubbergen. Juweeltjes
ziin her, gemaakr, zoals de

p ietepe uter íg. .Zij n ei gen,
persoonlijke,, impressfu heeft hijPersoonirJKe,_ lmPresste neeft hu
in zijn geheei kunnen weergeven.

Deze bijeenkomst viel -
toevalliger- en gelukkigerwijs -
samen met de jubileumexposirie
van de in Ooij'wonende à
werkende kunstenaar Harry van
Kuyk. Ter gelegenheid van zijn
75"' verjaardag had Van Kuyk
deze weken een renroonsrelling
ingericht van recenr werk ondèr
de titel " De aoijpolder in pastel".

Een bewogen verleden

uitzonderlijk klein van formaar,

ku,rstenaàr ir-r zijn toelicl-rting zei,
met liefde en mer angsr. Dezè
m,ee emoties horen bij r.erliefd-

in de pauze was er gelegenlieid
om Van Kuyk's werk re bekijken.
De presentaties na de pauze
waren in Sous les Eglises.

A1s eerste vertelde Jan van Doorn, bestuurslid van
de Stichting Kleine Barthoiomeuskerk, over de
lange geschiedenis van het kerkje. Over de oudste
periode bestaat er veel onzekerheid. (woorden als
"waarschi.inlijk" en i,mjsschien" werden dan o_ok

vaak gebruikt). Op grond van archeologische
vondsten mag men aannemen, dat er al in de
Romeinse tijd sprake is geweesr van enige
bebouwing op deze plaats. Vervolgens zou er
omstreeks 800 na Chr. hier ook al een kerkgebouw
gestaan hebben. Meer zekerheid is er over larere
periodes van de kerk, als we beschikken over
schriftelijke verslagen van de plaatselijke schout.
Maar dan zijn we al aangeland in de tijd van en nà
de reformatie, in de 17e en 18e eeuw. Een
bijzondere periode voor het kerkje waren de
beginjaren van de 19" eeuw, toen de kerk diensr
deed als simulraankerk: rooms-karholieken en
protestanten hielden 's zondags om de beurr hun
eigen dienst. Zo gaat er het verhaal, dat de pasroor
vóór de aanvang van een protesrantse dienst iemand
in de toren liet smokkelen, die midden in de diensr
de torenkloklcen ging luiden! Het is allemaal goed
gekomen tussen beide religies. Nu kunnen
bruidsparen van alle gezindten hun burgerlijk en/of
kerkelijk huwelijk laren sluiren en/of laten
inzegenen.

De restauratie
Verontrustende scheuren vooral bij de aansluiting
van de toren aan de kerk moesren dringend worden

heid. En verliefd is hij op de Ooij
en op de polder. Hoewel meesral'en op de polder. Hoewe ral

hersteld. Voor onderzoek van de constructie -de
muren, de kap etc.- is de kerk geheel ontpleisterd.
Alle vroegere ingrepen werden daardoor zichtbaar.
Bij de restaurarie van 1950 vanwege de
oorlogsschade is in de wand tussen de roren en het

_ sclrlp van_de k-ertq eqlr€rore_openiqg gem.a}t om
het orgel een nieuwe plaats re geven. De wand is
daardoor zo verzwakt dat deze is gaan scheuren. A-l
eerder, bij de resraurarie van 1909 zijn de
trekstangen die de zijwanden van de kerk aan de
bovenkant bij elkaar moeren houden, verwijderd.
Bovendien was de kap niet juist verankerd. AI mer al
was her constructieve verband sterk verzwakt.. De
kap op de toren stond min of meer los en bleef
alleen nog uit ge\Moonre sraan. Dit alles is nu
hersteld onder leiding van de bouwkundige Pieter
Kamps die een boeiende, mer veel bouwkundige
vaktermen doorspekte, uireenzeting gaf over de
restauratie. Constructief gezien kan de kerk weer
heel lang mee.
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Bron: lan Blankesterln, Ben van Elzen en Willem Ormel, oude Bartholomeuskerk Beek
gemeente Ubbergen, juli 2002
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De bouwgeschiedenis
Voor de archirectur-irhisroricus Ben van der Elzen
was de uitgepelde en ontpleisrerde kerk een
prachtige geleeenheid om de bor,nvgeschiedenis re
onderzoel<en. Aan de hand van historische afbeel-
dingen, de oudste dateert r.,an 1570 (de bekende
kaart van Wirteroos) en van details die rijdens de
restaurarie te voorschijn kwamen, komr van der
Elzen ror de volgende dateringen.
De toren is Romaans en is gebourvd in de l2e -l4e
eeuw. Het scirip en het koor ztjn ï7e eeuws, u,aarbij
her huidige schip is voorafgesaan door een smaller
schip, de sporen van de verbredins zijn naasr de to-
ren te zien. Toren en koor zijn rurvrveg even breed,
aangenomen wordt dat het schip oorspronkelijk net
zo breed rvas. De koorsluiting en de cànsisrorie-
kamer zijn russen 1906 en 1909 gebouwd. Ook bij
deze resrauratie heeft het bouwwerk niet al zrjn
geheimen prijs gegeven. Het blijft bij voorbeeld een
raadsel waar de nu loze muurankers in de noorde-
lijke schiprvand voor hebben gediend.

De middag werd besloten mer een rondleidingen
door de inleiders. Voor velen is het kerkgebo,i*
deze middag ror leven gekomen, dank zif de
presentaties door de drie restauratoren.

OPEN MONUMENTENDAG 2 OO4
Í 2 september

Het landelijk thema in Nederland is "Merck toch hoe srerck" en heeft alles met VERDEDIGING te
maken..Het is dit jaar3.00 jaar geleden dat Menno van Coehoorn stierf (1641-L704). Deze Nederlandse
vestingdeskundige, gaf in de oorlog met Frankrijk (1672-1678) blijk van zijn behvaamheden als arrillerist
door de uiwinding van de ,og.roàde Coehoornmo*ier. Na de í.d. 

"r,1 
Ni;*.gen in 167g legde hij zichtoe oP vestingbouw en schreef er een standaardwerk over: "Nieutae uestingbouw op íen natt, of lagï horisont,,.

ln onze streek zijn nog verdedigingswerken of overblijfselen
ervan te zien. Wat denkt u van "de Motte',; ,,de

Schenkenschanz" of "de lJsellinie"? We zijn druk bezig om
rond dit thema een interessante dag te organiseren,

Vanaf restaurant "de Duivelsberg" zullen er op drie
verschi//en de tijden rondleidingenworden verzorgd naar de
twee Motten, de kunstmatig opgeworpen heuvels waar een
Mergelp op gestaan heeft, Dit waren houten burchten. Deze
op de Duivelsberg gelegen burcht was van Balderik lvan
Zyfflich die daar rond het jaar duizend heeft gewoond,

Schenkenschanz worden twee rondleidingenverzorgd door
"Heimatverrein Schenkenschanz ".

Weer eeuwen later tijdens de Koude 0orlog, werden er in
Nederland verdedigingslinies gemaakt langs de grote
rivieren met als doel stukken van 0ost Nederland onder
water te kunnen zetten om zo de Russen tegen te kunnen
houden. ln de Groenlanden is in j 950 een gedeelte van de
llsellinie aangelegd, waarvan de overbl'rjfselen nog te zien
zijn. Ook hier worden drie rondleidingenverzorgd.

0p 1Z september a,s. víndt de Open Monumentendag plaats
Eeuwen later werden er stenen forten gebouwd. in de gemeente Ubbergen en de buffelt. Dit jaar wordt de
schenkenschanz, nu gelegen in Duitsland, was zo'n een fort, 0MD, net als vorig jaaiweer een samenwerkingsverband
Maarten Schenk vertrok hiervandaan over de rivier, in de tussen onze Stichting en Heemkundekring ,,de 

Duffelt,,/
Tachtigjarige 0orlog, met ziin leger naar Nijmegen om een Heimatverein ',Die Drjffel,', Dit jaar is de samenwerking
poging te doen de spanjaarden te verjagen. ln uitgebreid met Heimatverrein schenkenschanz uít Duitsland.

Nieuwsbrief nr 13 mei 2004



ls u geinteresseerd in onze

Nieuwsbrief en wilt u deze

voortaan ook ontvangen, dan

kunt u zich aanmelden bij het

secretariaat of een donatie

storten op onze rekening, zie het

Colofon,

Redactie

Regina Neve-Sprenger
Hans Fun

Verschijnt vier keer per jaar.

Donateurs ontvangen het blad gratis,

aanbevolen minimale donatie € 1 5,00
per jaar.

Bankrekening 1051 .1 1 .562 tnv Stichting
lV0nttmgrri en L,n,1s:h. p. PCmprtri3g 7.

Ubbergen.

De Stichting heeft ten doel

"het bevorderen van het behoud van mznu-

nenten van geschledenls en kunst

en van landschap voor zover het van posltieve

betekenls ls voor monunenten

dan wel om zrln inrichtlng en gebrulk

geschledkundige oí karakteristieke waarde

heeft. "

Secretariaat: mw Dr R.M. Neve-Sprenger

P.C. Hooftstraat 12

6573 CE Beek-Ubbergen,

tel. 024-684 31 58

e-mail:

monumentenlandschap@hotmail.com

Jaarlijkse fietstocht door de regio op zondag 4 juli 2004

De jaartijkse fietstocht door onze regio die in samenwerking met de Heemkunde-

kring De Duffelt wordt georganiseerd, heeft plaats op zondag 4 juli 2004.

Er wordt verzameld bij hotel-restaurant-huiskamercaÍé "0ortjeshekken" aan de

Erlecomsedam 4 te Ooij om 10.30 uur. De tocht gaat ook de Betuwe in. Wij

verwachteft omstreeks 16,00 uur weer ierug te zijn b'rj "0oftjeshekken",

Het boeK N4ONUN4ENT EN LANDSCHAP IS III- CEN4L.EN I'1. URBF-RCrI..S is

voor € 22,50 te koop bij de volgende adressen:

. Antiquariaat Supplement, Rijksstraatweg 213, Beek

o De Postkoets, Rijksstraatweg 1 59, Beek

. Spar Supermarkt, Reinier van Ooijplein ?1125, Ooij

o Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 59, Nijmegen

o Boekhandel Augustinus, Groesbeekseweg 62, Nijmegen

. Boekhandel Dekker van der Vegt, Marikenstraat 29, Nijmegen

o Boekhandel Roelants, van Broeckhuysenstraat 34,

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van

de Sricnrruc tot behoud van
MONUMENT EN LANDSCHNP iN dC
gemeente UasrRcrN.
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