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OPEN Monumenten DAG
*Smokkel

zondag 15 september

en handel

in

de grensstreek'

Ook dit jaar organiseert de Stichting tot Behoud van Monurnent en Landschap weer de Open Monumentendag;
echter niet, zoals eerder aangekondigd, met de Nederlandse en Duitse buurgemeenten. (Misschien zal dat volgend
jaar weer het geval zijn)
Het door de landelijke orgurisatie
'§fonende

OMD

gekozen thema is: Handel/ Koopmansgeest.
in dt grensstreek"

aarr de grens hebben we gekozen voor"Smohkel en handcl

PROGRA.MMA
10.30

uur

Opening in Hotel Restaurant De Möschenberg, Rijlsstraatweg 154 te Beek
Kofte bachouwing door de Heer T. Wiebe, publicist uit Beek
Offrciële opening door de Heer J, van Eck, streekhistoricus uit Leuth.
S

uur
12.00 uur
1

1.00

14.00
1 5.00

uur
uur

nokkelliederen gezongen het Carnavalskoor De Hofbrouwers Beek-Ubbergen

ln de Möschenberg is een kleine atpositieingericht, met o.a. enkele smokkelattributen en Íoto's van smokkeíwaar.
VanaÍ de Möschenberg rondleiding langs de oude grens met uitleg door loke Meulenveld
Fietstocht vanaÍ de Möschenberg naar de woegere buurtschap 'De Thornse Molen' (Thornse straat bij de Querdam).
Onderweg worden herinneringen opgehaald over het (smokkel)leven aan de grens
VanaÍ de Möschenberg rondleiding langs de oude grens met uitleg door Joke Meulenveld
Fietstocht vanaÍ de Möschenberg naar de vroegere buurtschap 'De Thornse Molen' (Thornse straat bij de Querdam).
0nderweg worden herinneringen opgehaald over het (smokkel)leven aan de grens.

VanaÍ I ï.00 uur, elk uur tot ï 6.00 uur
Vanaf de Thornse molen rijdt er elk uur een koets van de "Kasteelse Hof". Steeds kunnen er 20 personen mee en
luisteren naar de smokkelverhalen van vroeger die verteld worden door Jan Boon van theater Quispel uit Beek.
Maar let op vol is vol!!

VanaÍ I ï.00 uur tot 17.00 uur
Staat bij de "ïhörnse Molen" "De Groene Wagen" van Yvette Hexspoor
met heerlijke biologische hapjes en dran$es.
'16.00
uur.
Het WV agentschap Beek aan de van Randwijckweg 2 is 1 5 september geopend van 10.00 uur

IVilt u meer informatie?
Joke Meulenveld, bestuurslid Stichting

tot Behoud van Monument en Landsóap en coördinator

OMD in Ubbergen,

Tel: 024 6632075; e-mail hf,meulenveld@chqllo.nl
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Smohkel en handel in Beek en de D"ffrb
Koffie, boter, jenever en vee werden op ailerlei vindingrijke manieren over de grens gesmokkeld. In Beek, met
zijn bebouwde Rijksstraanveg als grens, verliep de smokkelhandel uiteraard anders dan in het Laag, met zijn
weilanden en'§7'etering.

Voor de gewone export was Beek yan groot belang, in 1960 ging ruim 600/ovan de export van groenten en
fruit naar Duitsland bij Beek-\7yler de grens over.
export van groenten en fruit naar

Eerste Wereldoorlog en in de jaren na

Duitsland. ln 1960 bedroeg de totale

de Tweede Wereldoorlog.

Nederlarrdse uifuoer van deze waren

ln Beek, met zijn bebouwde Rijksstraat-

de Rijksstraatweg en vandaar door het

423.000 ton. Ruim 607o hiervan ging bí

weg als grens, verliep de smokkelhandel

Keteldal naar Berg en Dal. Bij de laatste
grenscorrectie -in 1964- werd de grens

Beek-![ler de grens over.

uiteraard anders dan in het Laag, met

verplaatst tot buiten Beek, bij het Duitse

Waaron

dorp Wyler. Het oude aan de Rijksstraat-

ln de eerste plaats bestonden hier korte

weg in Beek gelegen Duitse douane-

en goede verbindingswegen tussen de

gebracht. Vaak werd er gebruik gemaakt

kantoor en de Duitse douanewoningen
in de "Smorenhoek" lsvamen daarmee

overladingsplaatsen in het westen van

van jutezakken, z.g, pungels. Soms

het land en het Duitse achterland.

werden er twee aan elkaar geknoopt,

op Nederlands grondgebied te liggen.

Belangrijk was ook dat het Duitse

zodatze makkelijk om de nek konden

Bij de grensovergang in Wyler was

kantoor te Wyler volledig was toegerust

worden gedragen. Smokkelaars werden

inmiddels een nieuw Duits-Nederlands
douanekantoor gebouwd. Vanaf Wyler

voor de specifieke problemen die zich

daarom ookwel pungelaars genoemd.

6eschiedenis
Tot 1949 liep de grens met onze
oosterburen door het dorp Beek langs

juist hier?

voor konden doen bij transport en
invoer van producten die snel aan

loopt de Nederlands-Duitse grens over

bederf onderhevig waren. Nederlandse

de Querdam, langs het voormalige
buurtschapje "de Thornse Molen', door

zijn weilanden en Wetering. Koffie, boter,
jenever en vee werden op allerlei
vindíngrijke manieren over de grens

Controle
Tot 1 946 werd de grenscontrole

douanebeambten boden hun Duitse

uitgeoefend door commiezen van de

de Wetering, langs Leuth naar Millingen

collega's de helpende hand door dage-

Douane en de Dienst Grensbewaking.

aan de Rijn. Daar is eveneens een

lijks een globale opgave te geven van

Vr

n..:l^!-.-.J
cl iruvui gai iq- -..r
iilcL UUlL>ldl lu.

hei aantai te verwachien vrachtauto's.

lllegale handel
De illegale handel, ook wel smokkelen

genoemd is zo oud als er grenzen zijn;
er wordt gesmokkeld als er in de landen
aan beide zijde van de grens grote prijsverschillen zijn voor bepaalde producten
zijn en als er vraag en behoefte en
vraag is naar bepaalde goederen.

Groene grens

bij 4frlich

Schaarste vanwege oorlogsomstandigEen kommies of douanebeambte hield

heden oÍ vanwege armoede was ook
vaak een dr'rjfueer om te gaan

toezicht op de in- en uitvoer van

Met de voltooiing van de lnterne Markt

smokkelen. Langs de gehele Nederland-

goederen en deviezen en had de

eind 1992 vielen alle binnengrenzen in

se grens, d.w.z. langs de oost- en langs

de landen van de EU weg. Daarmee
werden de grensovergangen in de

de zuidgrens, werd er door mensen

bevoegdheid om smokkelaars op te
pakken. De grenswachtsoldaten en

betrokken EUlanden opgeheven, de
grenskantoren gesloten en de vele

met België was het "big business". Het

politie zorgden voor het opsluiten van
de smokkelaars en de juridische afrvikke-

woord smokkelen komt waarschijnlijk van

ling van het begane delict. Per 1 januari

douanebeambten vertrokken naar
andere bestemmingen.

"smukkelen oÍ sluiken". ln l815, aan de
grens tussen Nederland en Pruisen

1946 ging de Dienst Grensbewaking
over naar de Koninklijke Marechaussee.

sprak men over economische

Wilt u meer weten over handel en

criminaliteit en 'de strijd tussen

smokkel langs onze grens, neem dan

Ë,tn nieuwe grcngaal na

Het grensverlrrer

dz

grenroncctie

gesrnokkeld; vooral aan de zuidgrens

bij de overgang Bek-

Wyler

sluikhandelaren en de grunen".

deel aan het programma dat voor Open

Het grenskantoor Beek-Wyler was een

Langs de grens van onze gemeente is

Monumentend ag 2AAZ is samengesteld.

belangrijke post, met name voor de

er ook flink gesmokkeld, vooral in de
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De landelijke Stichting 0MD geeft in augustus een rnagazine
uit met alle O[vlD activiteiten in heel Nederland, die tijdens het
0MD-weekend van 14 en 1 5 september 2002, worden

Wij hopen dat u nieuwsgierig bent geworden en

dat u in
groten getale naar Beek komt en naar "de Thornse Molen"

georganiseerd. Dit magazine is te verkrijgen bij alle VVV
kantoren, ANWB kantoren, Gemeentehuis en bibliotheek. Ook
kan men terecht op de website van de OMD:
www,openmonumentendag.nl

Schrijft u het maar vast in de agendal Let op spandoeken,
vlaggen en raamaffiches, 't Wordt vast een geweldige dagl

Moruurnenttn in Muzieh
Stichting Kunst en Cultuur Gelderland organiseen in heel Gelderland, ook in de gemeente Ubbergen, ter gelegenheid
van Open Monumentendag muziekuiwoeringen onder het mofto "Monumen4fl ín Maziek'l

r

ïijdens de komende Open

Open Monumentendag in Gelderland

Monumentendag in Gelderland zal de
schijnwerper worden gericht op

hiervan te laten genieten zullen op tien
prachtige locaties, verdeeld over de
provincie, deze Monumenten in Muziek

bijzondere monumenten. Naast de vele
prachtige monumenten die bezichtigd
kunnen worden zal er bijzondere
aandacht zijn voor monumenten welke
als zodanig niet meteen worden
herkend.
De rijke culturele geschiedenis van
Gelderland leert ons dat op het gebied
vart muziek Gelderland voorop liep.
Musis Sacrum bestond al toen het
Concertqebouw nog moest worden

gebouwd en Het Gelders 0rkest is al in
1889 opgericht.
Ook op het gebied van de amateurmuziek heeft Gelderland een schitterende historie. ln Gelderland vinden we zo'n

zeventig orkesten die meer dan honderd
jaar oud zijn. 0m de bezoekersvan de

musiceren. Van de eerste toondichter
des Vaderlands, Louis Andriessen, zal
de mars 'Monuments of the Netherlands
- Nederland let op uw schoonheyt'op
alle locaties ten gehore worden
gebracht. De bezoekers kunnen zich
uitgebreid laten inÍormeren over de
unieke geschiedenis van het orkest, de
blaasmuziek in het algemeen en
natuurlijk over de locaties Deze dag
wordt georganiseerd dmr de Stichting
voor Kunst en Cultuur Gelderland en
financieel mogeli.ik gemaakt door de
provincie Gelderland, het Prins Bernard
Cultuurfonds Gelderland en de
deelnemende gemeenten

ln de geneente Ubbergen treden op
zaterdag l4 septenber twee
honderdlarigen op bij hetnonunen-

tale café 0ortjeshekken in 1orj.
's morgens van 10.30u. tot 12.00u.
Fanfare Uitspanning na Arbeid UNA

uit Kekerdon
en 's middags van 14.30u. - 16.00u,
de fanfare Door EendrachtSterkDES

uit Leuth.
Mocht u dubbel willen genieten van de
Open Monumentendag 2002 bezoek

dan het genoemde monument èn ervaar
hm de traditie van de blaasmuziek zich

tot in deze tijd heeft ontwikkeld. Wilt

u

meer inÍormatie, neem dan contact op

met de initiatiefnemer: Stichting voor
Kunst en Cultuur Gelderland (SKCG), tel.

026 - 351 90 29

De Najaarsbijeenkomst op naandag l8 novenber a.s.
Lezing door prof. Brus over "De ontdekking van een Roneinse waterleiding voor Nijmegen?"
Het Kerstendal bij de Kleefse Baan in Berg en Dal is
onmiskenbaar geen natuurlijk dal, maar is gegraven. De
Beekse amateur-archeoloog prof. B.T. Brus heeft zich de

Oudheidkundig Bodemondezoek (R0B), na opgravingen
gedaan te hebben, het bestaan van zo'n waterleidingstelsel
'aannemelijk', hoewel de R0B er voorzichtigheidshalve aan

vraag gesteld wat de reden kan zijn geweest om dit dal te
graven. Bij zijn wandelingen in de omgeving stuitte híj

toevoegt dat het definitieve harde bewijs nog ontbreekt, zie
de Gelderlander van 1 4 en 21 maart j.l. Ook de heer Brus
claimt niet het definitieve bewijs geleverd ie hebben.

vervolgens op het Louisedal, ook al door mensenhand
gemaakt, Hij kwam tot de veronderstelling dat dit wel eens

onderdelen zouden kunnen zijn van een waterleidingstelsel
om de Romeinen in Nijmegen van water te voorzien.
Nauwkeurig het terrein in de Meerwijk lezend, vond hij nog
meer aanwijzingen. En inmiddels noemt de Rijksdienst voor

Onze Stichting heeft prof. Brus uítgenodigd om tijdens onze
Najaarsbijeenkomst een lezing te geven over zijn

opmerkelijke speurtocht. De najaarsbijeenkomst is op
maandag '18 noverrber a.s orn 20 uur in hotel t Spijker in
Beek.
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N[meegse Monumentenbeurs 26 oktober 2002
Het Bureau Architectuur en Monumenten van de gerneente

regelgeving en subsidiemogelijkheden. Tal van bedrijven,

Nijmegen organiseert een monumentenbeurs. Eigenaren,

organisaties, waaronder de Rijksdienst voor de

bewoners en gebruikers van monumenten andere

Monumentenzorg, en instellingen op het gebied van

geïnteresseerden kunnen op zaterdag 26 oktober a.s, van

monumentenzorg zullen acte de presence geven, Er

10.00

-

1

5.00 uur terecht in de Vereeniging aan het

Keizer Karelplein. Er is informatie te krijgen over wet- en

worden presentaties gegeven over onder andere
bouwhistorie en het verbouwen van een monument.

zich heeft aangemeld b'rj supermarkt

Sponsoractíe

de Witt. U kunt uw sponsorbiljetten

0nze Stichting heeft zich aangemeld

ten goede laten komen van onze

voor de sponsoractie "Spek onze

Stichting, door deze in te leveren bij

Clubkas" van supermarkt Nico de Witt

een van onze bestuursleden of

in Beek. ln de periode van maandag

tijdens onze Najaarsbijeenkomst op
18 november a.s.. De penning-

2 september tot en met zaterdag 23
november 2002 krijgen de klanten
sponsorbiljetten ter waarde vanl %

meesterwil ze ook bij u ophalen,
telefoon 024-3233 254.

van het bestede bedrag. De bonnen
kunt u ter beschikking stellen van de
vereniging van uw keuze, mits deze

Colofon

Níeuwsbrief is een uitgave van
S'm+r:ruc tot behoud van

Deze
de

MONUMENÍ EN IANDSCÏAP iN dC

gemeente userncEN.
Redactie
Regina Nève-Sprenger
Hans Fun

Verschijnt drie à vier keer per jaar.
Donateurs ontvangen het blad gratis,
aanbevolen minimale donatie € 15,00
per jaar.
Bankrekening 1 051 .1 1 .562 tnv Stichting
Monument en Landschap, Pompweg 7,
Ubbergen.
De Stichting heeft ten doel

"het bworderen van het behoud yan nonunenten van geschiedenis en kunst
en van landschap voor zover het van positieve
betekenb is voor nonunenten
dan wel on zilh iorichting en gebruik
gxchidkundlge of karakteristieke waarfu

Voor u gelezen:
Vereniging Bewoond Bewaard
Vereniging Bewoond Bewaard, de organisatie die eigenaren/bewoners
van rijksmonumenten verenigt met het doel die een stem te geven in
monumentenland, heeft een nieuw postadres. Herengracht 474, LfiLT CA
Amsterdam.
UitNCM DIGITAAL, Elektronische Nieuwsbrief - Nummer 3, juJli2002.
NCM is het Nationaal Contact Monumenten, onze stichting is lid van het NCM

Vraag en aanbod op Monumenten.nl
Monumenten.nl biedt aan iedereen de mogelijkheid om gebruik te maken
van het Prikbord voor vïaag en aanbod. Bent u op zoek naar die ene oude
deurkruk die er nog ontbreekt? Of heeft u er juist een zolder gevonden diq
u toch niet meer gebruikt? U kunt dit bekend maken op het Prikbord van
Momrmenten.nl de site die liefhebbers van monumenten bijeen brengt!
Kijk op wwwmonumenten.rd. (uit Digitale Nieuwsbrief Monumenten.nl,
mei"juni 2002)

htrft,'

ls u geihteresseerd in onze Nieuwsbrief en wilt u deze

Secretariaat: mw Dr R,M. Nève-Sprenger
P,C. Hooftstraat I2

voortaan ook ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij het

6573 CE Beek-Ubbergen,
tel. 024-684 3158

secretariaat of een donatie storten op onze rekening, zie het
Colofon.
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