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Activiteiten in 2005
o De Voorjaarsbijeenkomst met de tweejaarlijkse uitreiking van de Monumentenprijzen, is op maandag 14 maart

2005 om 20.00 uur in zaal De Vink in Oo'rj.

. 0p zaterdag 9 april is er een tocht langs de kerken van Kranenburg, Zyfflich en Leuth, georganiseerd door de

Heemkundekring De Duffelt, naar aanleiding van Operatie Veritable, 60 jaar geleden.

o De presentatie van het boek L|ïTEKENS VAN Iv'ïARKEï-OARDENop zaterdag 23 april in hotel 't Spijker in Beek.

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

gehouden op zondag 3 juli.

o De Open Monumentendag is op zondag 1 
'l september en heeft als thema Religieus Erfgoed.

o De Najaarsbijeenkornst zal plaatsvinden op maandag 14 november en gaat over'Leuth en Kekerdom zoals het

is en hoe het was'.

De Voorjaarsbijeenkomst op maan dag 14 maart 2005 in zaal, De Vink,
Koningin Julianalaan 20 in Ooij

De tweejaarlijkse uitreiking van de monumentenprijzen van onze stichting staat weer voor de deur. Voor de
negende keer zullen dan de prijswinnaars bekend worden gemaakt. De winnaars dingen mee naar een prijs in
een van de drie categorieën: de aanmoedigingsprijs, de eervolle onderscheiding, of, de hoogste prijs, de Ton
G ij s b ers M o num en te np rrj s.

Dit jaar heeft de door het Stichtingsbestuur benoemde jury a1

monumentale panden, landschapselementen en organisaties

onder de loep genomen. Hieruit zijn 23 nominaties voort-

gekomen die mee zullen dingen naar een van de pr'rjzen,

Programma
o De avond begint om 20.00 uur met een optreden

van het Ensemble "Yflfls"
. Opening door de voorzitter van onze Stichting,

Govert iansseno Lezing over ensembles van huizen en boerderijen in

de gemeente Ubbergen door Marc Wingens. Optreden Ensemble "YNZIS"
o Pauze
o De voorzitter van de jury Ron Willems geeft de

motivering van de keuzen uit de nominaties en reik
de prijzen uit, afgewisseld door het Ensemble
"YMZIS"

o Afsluiting door Goverl Janssen om 22.00 uur

o Nazit en qeleqenheid om de laureaten te feliciteren

Ton Gijsbers Monumentenprijs
De meest eervolle prijs is de ïon GÍ1'sbers Monunentenprilb.

Deze is in hetjaar 2000 ingesteld en wordt voor de derde maal

uitgereikt. De vorige keer is deze hoogste onderscheiding toe-
gekend aan het kleine Bartholomeuskerkje te Beek.

De ïon Qi/sbers luíonunmtenpnjszalworden uitgereikt aan een

van de prijswinnaars in de categorie Eervolle Onderscheiding, die

naar het oordeel van dejury op een bijzondere wijze een

bijdrage heeft geleverd aan de instandhouding van een voor de

Gemeente Ubbergen waardevol monumentaal pand of land-

schapselement.

Nominaties

Dejury heeft 21 objecten genomineerd. Negen nominaties voor

de aanmoedigingsprijs en twaalf voor de eervolle onder-

scheiding. Met deze pr'rjzen zijn geen grote geldbedragen

gemoeid. Men moet ze zien als een stimulans en beloning voor
eigenaren die actief en met respect voor de historie met hun

bezit omgaan. Niettemin heeft de Stichting voor de winnaars

toch een aardige geste in petto.
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Presentatie'Heerenheibel' groot succes!

Op zaterdag 6 november 2004 konden wij ruim 100 belangstellenden verwelkomen bij de presentatie van
onze nieuwste uitgave Heerenheibel in dr Heerlijkheid Beeh. De bijeenkomst werd georganiseerd in
samenwerking met de Heemkundevereniging Berg en Dal.

Na het welkomstwoord van voorzitter Govert Janssen zette de

auteur van het boekje, Prof. Mr. Leon Verstappen uiteen, hoe hij

in zijn studietijd - jaren tachtig - gefascineerd is geraakt door
verhalen die de ronde deden over een ruzie tussen de bewoners

van 't Huis te Schengen en villa Hooghorst in de jaren '30 van de

vorige eeuw. Deze burenruzie leiddetot eenjarenlang slepend

juridisch conflict, dat twee belangwekkende arresten van de Hoge

Raad opleverde, die bekend staan als de Berg en Dalse

watertorenarresten. Deze arresten zijn tot op de dag van vandaag

verplichte kost voor elke rechtenstudent. Aan het slot van z'rjn

betoog gaf de heer Verstappen de archivalia van wijlen jonkheer

H. van der Goes, één van de partijen van de burenruzie, terug

aan de heer J.J. van der Goes van Naters, die ze namens de

familie ten behoeve van de publicatie aan de auteur beschikbaar

had gesteld.

Vervolgens sprak Theo Merkus, oud-boswachter van het

Geldersch Landschap, over het gebied waarin het conflict zich

afspeelde en over de betrokkenheid van zijn grootuader en vader

bij de verwikkelingen.

Daarna gingen onze gasten, groepsgewijs, onder leiding van v'rjf

gidsen de terreinen van Ce r,í!la's 't Huys te Schengen en

Hooghorstop om daar aan de hand van allerlei

herkenningspunten zelfte aanschouwen hoe en waar de

burenruzie zich heeft afgespeeld. 0m de rondgang

aanschouwelijker te maken, hadden Theo Merkus en Godfried

Beek, de huidige bewonervan de Hooghorst, palen met lappen

geplaatst in het uitzicht vanurt. 't Huys te Schengen, en wel op

dezelfde plaatsen als waar ruim 70jaar geleden, de heer Van

Stolk, de bewoner van de Hooghorst, dat gedaan had. Deze palen

waren de aanleiding voor de eerste rechtelijke stappen van de

heer Van der Goes.

Na terugkeer van het gezelschap in Val Monte overhandigde

voorzitter Govert Janssen het eerste exemplaar van het boek

Heerenheibel in de Heerliikheid Beekaan de heer Verstappen.

Het tweede exemplaar werd uitgereikt aan de heer Van der Goes

van Naters,

Vermeldenswaard is nog, dat de familiefundatie Van der Goes Van

Loghem onze Stichting een schenking heeft gedaan van 1000

Euro als blijk van waardering voor de inspanningen tot behoud

van monument en landschap in de gemeente Ubbergen. Wrj

hebben deze schenking in dank aanvaard en zullen het geld een

passende bestemming geven.

Govert Janssen

Kerkentocht door De Duffelt
Toen de bewoners in april en mei 1945 terugkeerden van de evacuatie lagen hun huizen, boerderijen en ook
hun kerken in puin. In Beek, \Wyler, Zy{Ílich, Leuth, Millingen, Niel, líranenburg en noem maar op, waren
de kerken onbruikbaar geworden. AIle dorpen waren zo hun geestelijk centrum kwijt geraakt.

ln Íebruari 2005 is het zestig jaar geleden dat de Geallieerden in

de Duffelt de grote aanval op Duitsland openden. Voor de Heem-

kundekring De Duffe/t/Die Dtiffe/ aanleiding om terug te kijken,

niet alleen naar de verwoesting, maar vooral naar de opbouw in

de jaren daarna. De kerken, toen zwaar getroffen, staan er nu

weer in volle glorie bij.

Hoe troífen de bewoners het gebouw aan, wat voor akties hebben

zi ondernonen on de kerken te herbouwen, wanneer werden

deze weer ln gebrulk genonen en hoe hebben de gelovigen in de

tussenllggende periode hun geestelik leven georganiseerd. ll/aar
werd gedoopt, getrouwd en begraven, waar glngen zi ter kerke?

0p zaterdag 9 april 2005 organiseert Heemkundekring De Duífelt

/Die Diiffel bijeenkomsten in Kranenburg, Zyfflich en Leuth waarin

aandacht wordt besteed aan de venvoesting en de wederopbouw

van de kerken en het kerkelijk leven na de oorlog.

De Heenkundekring De DuffelÍ/Die Dtiffelheeft de zuster-

organlsatÍes van harte ultgenodlgd voor deze blizondere dag.

Programma

12.00 uur St. Peter und Paul Kirche en de Evangelische

Kirche in Kranenburg, inleidingen en

fototentoonstelling

14.00 uur St. Martin Kirche in Zyfflich, inleidingen en

doorlopende dia-presentatie

16.00 uur St. Remigiuskerk in Leuth, lnleiding door Jan

van Eck, streekhistoricus. Fototentoonstelling

met foto's uit de collectie van Wim Megens

over de venvoestinq en de
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Littekens van Market-Garden, een voorpublicatie

0p zaterdag 23 april om 1 4.00 uur organiseert onze Stichting een b'rjeenkomst in de Panoramazaal van hotel ,t Spijker, Rijksstraatweg
I 91 in Beek, over de nog zichtbare sporen van de gevechtshandelingen die in het najaar van 1944 in de gemeenie Ubbeigen in het
kader van operatie Market-Garden hebben plaats gevonden. Hierbij zil tevens gepresenteerd worden het boek ,Littekens 

rian Market
Garden'van de hand van ons bestuurslid Hans Fun, die ondezoekheeft gedaan naar de gebeurtenissen van 1944 in onze gemeente.
Onder leiding van enkele gidsen zullen een aantal locaties bezocht worden, waar nog spoàn van de strijd zichtbaar zijn.
ln de voigende Nieurarsbrief komen drj uitgebreider op dit programma terug.
Hieronder een fragment uit het te presenteren boek.

De Smorenhoek
"Mijy aadzr hoord.e scltietm aan dz ouerÈant,_ltij schoof het gordijn een beetje opzij om te kunnen zien uat
er glbeurdct Meteen mffft schoot een Amerihaàn met'één tit o in gl^ io Loi io"hu boumlicht en hrt gà
in de uoordcur aa.n Jkrden. Ook het huis uan Van Benthum on , oï, kreeg de *il, Lng.

Henk Hendriks (1934) woonde toen in het huis dat nu nummer 309 heeft,'bi;rr" r..ii't.genover de oprit naar huisvtflerbYs; Het is maandagavond 18 september 1944. Een Amerikaanse pat ouiile van een man of twaalf dook ineens
op in de Smorenhoek en joeg de Duitsers uit hergrote huis onder aan-de oprit (nu huis De Eknd,ni;f.rri.*.*.gisol.
Duitsers die probeerden te vluchten werden ,rrr-h,rr, fiets geschoten. Iederè verd.achte beweging lokte e.n salrro?a' de
Amerikanen uir, zelfs het bewegen van een gordijn.

De Smorenhoek ligt langs noordkant van

de Rijksstraatweg, toen alleen Straatweg
genoemd, terwijl de officiële naam

Musschenbergschestraat was. De grens
met Duitsland liep langs de westkant van

het Keteldal en langs de noordkant van

de Straatweg. Het begin werd gemarkeerd
door het befaamde hotet 'De Grote
Musschenberg'op de hoek van het

Keteldal; het einde door café-restaurant
'Startjeshof'aan de voet van de Teufels-

berg. De wegen waren Duits grondgebied.

De Duitsers hadden in 1939 een hek van

twee meter hoog gaas op de grens ge-
plaatst, De bewoners konden daardoor
niet meer door hun voordeur het huis

verlaten. ln 1940 heeft de gemeente

Ubbergen aan de achterkant van de
huizen een verharde ontsluitingsweg

De Amerikanen hadden zich ingegraven in de ,4skuul op het pailand (de
helling russen de kleine Musschàberg en huis ryyt rb"rg), van daaruit
openden zij maandagavond de aanval op d. D,ritr..r.-M* lie zelfcle avond
kwamen er drie Duitse panrserw€errr ,rit d. polder naar de smorenhoek.uTtpee kuamen uia een boomgaaid en één uia een

poldapaadje, uaar na d.e plataaruitraat is, maar die bestond
toen ruog niet. Alle drie werden ze uitgeschakeld. Een uan dz
pdntsenuagens reed door het heh en rznr links afdc straítfil)e?
ap, keerde een eindje acrdzr orn, l,oïuiAa*ry'tegen hei heË,
»ok een heel stub mee en reed terug richting Bohl I" het huis
o? de hoeh a*n de huidige HermeÈjnstraat zat een
Ameribaanse bazookaschutter, die de .rgro i, brand schoot.
Deze 

.reed nog eln stuÈje door, ktuam íegen de beuk bij de
Spoelput tot stilctand en brandd.e daai helernaal uit. De
beschadiging aan de boom is nu nog te zien.
Toen wij in 1945 tentgkutarnen uan de euacuatie, stond dr
uitgebrande pantseruagen er nog, dc twee uerbrande Duitse
rnilitairen z'aten er nog in. Duiise beutoners aan dc ouerkant
aan de straat taerden gedwongen de tijken op te raimen. Met
mestuorken werdcn de aerbrandr en aerrotte resten uit dt
wagen gehaald."

Een tafereel waar Hendriks nog steeds met afschuw over spreekt.
op woensdag 20 september deden de Duimers een nieuwe en veel laa$1ser tegenaanval op Beek. Eerst bestookten zij
met al hun wapens de Amgrikanen op de Teufelsberg (toen nog Duits). fï.. àU lr"., het Britse landleger, darin de
loop van.de:*iq. dp biJ Nijmegen was gearrireerdlo.,o.*.rr"d. Amerikanen .p à. a;;, die anders fr"i ,1.r..gi*lr.
positie niet hadden kunnen houden. Deze tanks zijn de eerste die tijdens de Àele T*lede -Wereldoorlog 

"fb"i.,grondgebied in actie zijn geweest. De smorenhoek rnaakt daarmee historie.
Bijna alle huizen in de Smorenhoek hebben schade opgelopen, zie bijvoorbeeld het blokje huizen nr. 309 dm3Z3. Op
last van de Duitsers moesten de bewoners donderdafochtend 21 ,.pt.*b.. hun sch,rílplaatsen verlaten. De àmilie
ging richting.de polder- In de verte zagdetieniarige Éenk HendriË.Srartjeshofbrand..rlH.t caÍë-restaurant is na d.e
oorlog door de omwonenden ontdaan vr" btuikbai. materialen, *or*r, íi1nËun beschadigde woningen fr""ir.rir.f,herstelden' Uiteindelijk zijn de gekannibaliseerde restanre n van Startjesho/afgebroken. C;;" aan de vier linden aan het
eind van de Rijksstraarweg is nog te zienwau her caft-resta,rr*t h.Jft goró.

Hans Fun
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Redactie
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Verschijnt vier keer per jaar.

Donateurs ontvangen het blad gratis,

aanbevolen minimale donatie € 15,00
per jaar.

Bankrekening '1051 .1 1 .562 tnv Stichting

Monument en Landschap, Pompweg 7,

Ubbergen.

De Stichting heeft ten doel

"het bevorderen van het behoud van monu-

nenten uan geschiedenis en kunst

en van landschap voor zover het van

positíeve betekenís is voor nonunenten

dan wel on zii,t nrichting en gebruik

geschiedkundige of karakteristieke waarde

heeft."

Secretariaat mw Dr R.M. Nève-Sprenger

P.C. Hooftstraat 12

6573 CE Beek-Ubbergen,

tel. 024-684 31 58

e-mail:

monumentenlandschao@hotmail.com

ls u geïnteresseerd in onze

Nieuwsbrief en wilt u deze

voortaan ook ontvangen, dan

kunt u zich aanmelden bij het

secretariaat of een donatie

stoften op onze rekening, zie

het Colofon.

Bij deze Nieuwsbrief
ontvangt u onze jaarlijkse
acceptgiro waarmee u uw
donatie kunt overmaken.

OPEN MONUMENTENDAG 2AO5 : RELIGIEUS
ERFGOED

Op zondag l1 september a.s. organiseert onze Stichting, net als voor-
gaande jaren, sa-men met Heemkundekring "de Duffelt", de Open
Monumentendag in onze gemeente en de naburige Duffelt en Duitse
Diiffel.

§7e zijn druk bezig om rond bovenstaan thema een interessante dag te

organiseren. Dus zet u alvast in uw agenda:

zondag 11 september 2005 Open Monumentendag

Brand in kabouterboom

De brand die onlangs de monumentale, ruim 400 jaar oude kastanje in
het Kastanjedal in Beek, beter bekend als "de Kabouterboorn", ver-
nielde, is het gevolg van een zinloze daad van vandalisme. AIs uiting van

onze gevoelens van zorg en machteloosheid bij deze wandaad heeft het
Stichtingsbestuur besloten mee te doen aan een gezamenlijke actie van

de vereniging Das en Boom, de stichting Nederlands Cultuurlandschap
en de stichting wAarde door een krans te leggen bij de vernielde boom
op de avond van de brandstichting.
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