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Komende activiteiten
o Voor de Najaarsbijeenkomst op maandag 18 november ?A02 om 20.00 uur in hotel 't Spijker in Beek hebben wij prof.

Brus uitgenodigd een Íezing te houden over zijn speunruerk naar een Romeinse waterÍeiding voor Nijmegen.

. De Voorjaarsbíjeenkomst is op maandag 17 maart 2003 in De Waard van Kekerdom. Onze Stichting zal dan de

tweejaarlijkse Monumentenprijzen uitreiken, waaronder de Ton Gijsbersprijs voor de beste restauratie.

. De Open Monumentendagen op 1 3 en 14 september 2003 hebben als thema Landelijke Bouwkunst.

. ln de Najaarsbijeenkomst 2003 zullen wij het boek over de monumenten in Ubbergen feestelijk presenteren.

De Najaarsbijeenkomst op maandag 18 november a.s. om 20.00 uur in hotel't Spijker,
Rijksstraanveg 191 in Beek. Het thema is De ontdekking van een Roneinse waterleiding voor Nijnegen

Het Kerstendal bij de Kleefse Baan in Berg en Dal is onmis-
kenbaar geen natuurlijk dal, maar is gegraven. De Beekse

amateur-archeoloog prof. Brus heeft zich de vraag gesteld

wat de reden kan zijn geweest om dit dalte graven. Bij zijn

wandelingen in de omgeving stuitte hijvervolgens 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 0udheidkundig

Bodemondezoek (R0B) het bestaan van zo'n waterleiding-

stelsel 'aannemelijk', hoewel de ROB er voozichtigheidshalve

aan toevoeqt dat het definitieve harde bewijs nog ontbreekt,

zie de Gelderlander van 14 en 21 maart j.l. Onze Stichting

heeft prof. Brus uitgenodigd om tijdens onze Najaars-

bijeenkomst een lezing te geven. Hij zal het verhaal van zijn

opzienbarende speurtocht illustreren met tal van dia's.

OPEN Monumenten DAG zondag 15 september 2002
*Smokkel 

en handel in de grensstreek'
Zeker 50 mensen waren aanwezig bij de officiële opening van de Open Monumentendag in
Hotel/Restaurant "de Möschenberg" in Beek. Het carnavalskoor "de Hofbrouwers" rrad op en de heer Toon
\7iebe uit Beek liet zijn poëtisch licht schijnen over de vroegere Beelcse wasserijen, dat ook een vorm van
handel v/as en de handel "die het licht niet verdragen kon". (voor de tekst ziebb,.3)
De streekhistoricus Jan van Eck uit Leurh vertelde hoe de douane en commiezen opereerden in "her Laag" en
waar de smokkelweggetjes v/aren. De voormalige buurtschap "de Thornsche Molen" was een echt
smokkelaarsnest. Zijn inleiding vindt u op blz. 2.

Een van de smokkelliederen die werden gezongen stond gedrukt

op noodgeld dat in 1920 in Kranenburg gedrukt was. Deze

bankbiljetten lagen op de expositie uitgestald, temidden van

allemaal smokkel en douaneattributen, zoals kraaienpoten, een

weg-eg, douanepetten, een stopbord en nog veel meer.

Wim Ebben had een duik genomen in zrjn collectie oude Íoto's en

ansichtkaarten. Er waren vergrote aÍbeeldingen te zien van o.a. de

grens in Beek en de voormalige buurtschap "de Thornsche

Molen'. Er huamen zelÍs mensen langs die daar gewoond hadden

en de Íoto's niet kenden.

De twee wandelingen over de Rijksstraatweg in Beek, waar op de

even nummers tot 1949 de Duitsers woonden en op de oneven

nummers de Nederlanders, was met het prachtige weer een waar

genoegen. Beide keren haalden de deelnemers herinneringen op,

Lees uerder op bl^z 4
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Openingstoespraak voor de Open Monumentendag 2002
Door lan van Eck, streekhistoricus, Leuth

'Handel en koopmansgeest" is het thema van de landelijke organisarie van de Open Monumenten Dagen.
De Monumentendag die gisteren reeds muzikaal is geopend mer een gezellig conceft bij Oortjeshekken door
onze 1O0-jarige fanfares DES uit Leuth en UNA uit Kekerdom; monumenren in de muziek.
DeStichting tot behoud van Monument en Landschap in de gemeenre Ubbergen heeft voornoemd thema
verfijnd tot'Smokkel en handel in de grenssueek'.

'frechte hemeldage'
Voorsmoktelis een grens nodig. Zuidelijk
grenst de gemeente Ubbergen over de volle

lengte aan de Duitse gemeente Kranenburg.

Grens genoeg en dus volop smokkel. Smokkel

is van alle tijden.

Reeds in de 1 5e en 16e eeuw is het
gerechtshoÍ * juist met het oog op smokkel -
nog dichter bij de grens en de smokkelaars

aanwezig. ln de Gouwvan de Duffelt -
waartoe dan ook de dorpen Leuth en

Kekerdom behoren -wordt op drie plaatsen

rechtgesproken: Duffelward, Keeken en

Bimmen hebben samen een rechtbanl<" verder
een in Mehr alsmede een te Niel tot wells
gebied Leuth en Kekerdom behoren. Beeken
Groesbeek kennen elk zelÍ een Schepenbank

met richter.

De rechtbankte Niel was gevestigd in de

Homische M0hle destijds gelegen op de grens

met Keeken, aan Hollandse kant grenzend

aan het grondgebied van Millingen. ln deze

Homische Milhle werden maandelijks de
zogeheten'rechte hemeldage' gehouden. Een
'hemeldaeg 'was een op geregelde tijden te
houden rechtszitting. Hermandad trok dan

met de wetsovertreders te voet naar deze

rechtszitting. De grote witte boerderij aan het
eind van de Molenstraat in Millingen draagt
nog steeds de naam Homische Mtihle.

Grensuijz$ing in 18í5
Later tijdens de Bataaíse Republiek eind 1 8e

eeuw, wanneer Leuth en Kekerdom deel

uitmaken van het koninkijk Pruisen, worden

pogingen ondemomen om deze dorpen aan

Nederland toe te voegen. Hun ligging geeft

namelijk veel aanleiding tot smokkel.

TevergeeÍs echter, dat zal nog duren tot het

Y{ener Congres in 1 81 5, wanneer beide

dorpen aan het koninkijk Nederland worden

toegevoegd.

ls daarmee de smokkel van de baan?

Geenslns, Ubbergen blijft grensgemeente.

Vooral in de jaren twintig en dertig van de

vorige eetrw bloeit de smokkel in de
grensstreek van Ubbergen met Duitsland weer
volop. Crisistijd, armoede en grote gezinnen;

omstandigheden die niet vragen oÍ iets mag of
niet mag. Het gaat erom de kost verdienen.

Letterlijk. Dat maakt mensen inventief. De

streek kent dan ook veel zogenoemde

broodsmokkelaars. Aan beide ljden van de

grens ljn dan veel grenscommiezen

gestationeerd. ln de Duitse grensdorpen

Zyfflich, Wyler, Niel, Mehr en Bimmen zijn de

dubbele commiezen woningen nog aanwezig

en in hun stijl herkenbaar. De tralies wijzen op

de keldercellen waarin de gesnapte

smokkelaars een nachtje mochten

doorbrengen alvorens naar de Zwanentoren in

Kleef te worden opgebracht. 0m daar te

worden ondervraagd, het vonnis aan te horen
en te worden opgesloten. Menig Ubbergse

smokkelaar heeft de Zwanentoren om die

reden van binnen gezien.

Het Groene straatje en de Thomsche Boog

onder Leuth, de Thomsche molen in

Wercheren op de grens met ZyÍflich,

grenshotel De Grote Möschenberg in Beek

(toegankelijk zonder paspoort, zo vermeldt

een ansichtleart) hebben voor smokkelaars

geen geheimen.

Vanuit Beek kon ook per voertuig worden

gesmokkeld: voerman met kar en paard, de

auto en later ook het tnmmetje.
ln Leuth moest het via doorwaden r,,an de

Otterlei - beter bekend als de Duitse wetering

- die daar de grens vormt. Of over de

ïhomsche Boog -een brugveóinding over
dezeffde Otterlei ter hoogte van boerderij'De

Snap', de naam spreel( voor zich. Smokkelen

in het Laag geschiedde te voet. Verschil moet

er ljn.

Met de vandaag door de stichting Monument

en Landschap te organiseren fietstocht kijgt u

de genoemde locaties allemaal te àen.

De ïhornsche lvlolen
Als gevolg van de grens'wijzigingen na de

Franse ïjd worden bij KB van 5 augustus
1817 de nieuwe'íiantoren van expeditie of in-

en uitklaringen aan de grenslinie'ingesteld.

De overgang van Leuth en Kekerdom naar

Holland leid tot instelling van een dergelijk
kantoor te Millingen en een in de buurtschap

De ïhornsche Molen. Daarmee wordt deze

kleine buurtschap een levendig

ontmoetingspunt voor passanten,

veehandelaren en ...... smokkelaars. ln de

boerderij ter plekke wordt een gelagkamer

ingericht. Omzet genoeg! De ïhomsche molen

zou een roem-ruchte grensovergang voor

smokkelaars worden, zo bleek later. Ondanks

de daar gestationeerde Duitse zowel als

Nederlandse grensrrvachten en commiezen.

Corruptie in Ubbergen
Per mobieltje elkaar een SMSje doorseinen ter
waarschuwing kon nog niet. "De kunst was",

aldus mijn oom Wim van Eck zaliger, "om die

grenscommiezen om te kopen. Bij de van

Friesland komende commiezen was dat heel

moeilijk. Die waren heel plichtsgetrouw en

stug. Toch hadden we op enig moment l 2 van

de 13 commiezen omgekocht", aldus Wim.

Samen met zijn vijf broers reden ze alle zes -
slechts enkele weken nadat ze in '191 5 rnet

hun ouderlijk gezin in Leuth waren

neergestreken - op een nieuwe fiets. En dat

in crisistijd. "Daar snapte niemand iets van",

zei ildim.

Hij is 101 jaargeworden. Een ongezond

beroep was smokkelen dus niet.

De Thomsche molen,rrnarop drie generaties

Vierboom hebben gemalen is gedurende de

oorlogshandelingen van W0 ll in februari

I945 totaal verwoest. Samen met de

gelijlmamige buurtschap. Ter plekke is niets

herbouwd. MolenaarJan Vierboom zette het

molenaarsbedrijf na de oorlog voort in Ooy en

dreef daar onder de naam Thornsche Molen -
rryelk naam heden ten dage nog is vermeld in

het telefoonboek- een elektrisch

aangedreven molen.

ln dit verband vermeld ik graag dat er door de

Stióting De Ihomxhe l4olen plannen

bestaan tot herbouwvan de molen. Het betrof

een unieke kokerkorenmolen.

U hoort daar nog meer van.

Een mooi initiatief van de stichting Monument

en Landschap om deze voormalige molen en

de locatie randaag in de schijnwerper te
zetten.
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Rijke cultuurhistorie
Naast de initiatieven en activiteiten van de
Stichting voert de gemeente Ubbergen een
actief monumentenbeleid. Terecht uant de
alom erkende en gewaardeerde cultuurhistorie
verdient beschermd te worden.

Echter naast kansen tot behoud ljn er ook
bedreigingen tot verlies zoals de voomemens
van de rijkoverheid tot aanwijs van de

0oypolder als retentiebekken of
wateropvanggebied.

Waakzaamheid is noodzaak

Wie het verleden vergeet, verliest de
toekomst. De Stichting tot behoud van
Monument en Landxhap in de gemeente
Ubbergen vergeet het verleden niet en laat
ons vandaag een bijzonder aspect daaruan
horen en zien,

lk wens u allen een aangename dag, de
stichting veel vruchtbare aóeid voor de
toekomí, met hetjaar 2003 alsjaarvan de
boerderij in het vooruitzicht, eveneem een
mooie uitdaging.

0nder dankzegging voor ur aandacht verklaar
ik hieröijgr:aag de Monumentendag Z}}Zin
Ubbergen voor geopend.

ïhena HAnCeltelst uitgesproken bíjde opening van OMD 2002
door A. Wiebe, publicist in Beek

Vat re denken rondom her lande$ke rhema Hand.elals u hier in
dit unieke stukje Nederland terechtkomt.
Het woord wandÀ zou hier al veel eerder tot haar rechr komen.
En wat de geschiedenis ons leen van dit dorp en haar landelijke
omgeving, dan zou het woord handel met.en li.hqe r. roeken
àjn.

!9t dorp Beek heeft lang als huisarbeid de wasserij gekend.
§7e mochren zelfs in onze dorpskern enkele stoomwasserijen
herbergen.
Zelfs een machinefabriek voor wastommels en niet te vergeren de
cenrifuges.
Dit alles werd mogelijk omdat wij hier in Beek een eigen
elekuicireirscenrale kenden onder de naam (Jnion,
Verder werd hier kleinschalige lanöouw bedreven.
Op. ou{5 ansldltkaarten van de smeek hier kunnen wij het een en
ander tërugv'rnden.

AIs we nu het Keteldal op wandelen, her weggetje was ooit Duirs
grorrdgebied lei rechts van dir weggerje de lÀdsgrens en aan uw
linkerhand vindr u de Vossenberg en de vossenhit.
Met een flinke rappardj vanuit het Keteldal bereikte men boven
ook nog een uitkijktoren.
In de goede oude tijd en dit russen haakjes, een toerisdsó
evenement van de bovenste orde.

ï:g* d: helling lagen op de minder schuine delen ook akkenjes.
Men verbouwde daar, zo goed en kwaad als het ging, aardappíl*,
roge en haaer.

De minder vlakke srukken waren begroeid mer srruikgewas, en die
walletjes werden van tijd rot tijd gesàhoond, het hout in bundels
gebonden, en als handelswaaÍ aaÍr de bakkers verkoóc
De bakker stooke met de takkenbossen zijn oven wir, om zo

l1*p.. aanz$n klanten een zo goed mogelijk product aan te
bieden.
ps keelslag van die wdlerjcs was niet alleen om brandsrof re d.oen,
maar gold tevens om de zon, die toch wannte en groeil«acht
schenkt, ook daar haar best te laten doen.

De vredigeplaatjes op de oude ansichten zijn momenropnamen,
maar laren beslist niets zien over het leven op en in h.t ào.p.
In de wasserijwereld was het vaak *"". .rrrtàbb.rr.
Had men yeel eigen volk dan was daar nog wel her een en ander
aan re verdienen, maar dat hield ook in, dat men zoveel mogelijk

:1\ I*. eigen aardappelen> groenre en fruit trachtte re zorgen.
§7ilde men helemaal bovenjan zijn, dan was "eigen,,.r*rrrpó*...,
heiiig moeten. Ook d was dat maar voor her.Àr..o dubbele hit.
À{aa1 ook dezr éen p.h. trehkracht, met zweepslagontsteking kon
niet leven van de rvind.

Het was niet alleen haver, -rr. ook hooi en su.o.
Her zou mij veel te ver voeren om het leven van veel Bekenesen,
die zo in hun eigen besman voorzagen, nog nader uit re diepen.
\Vel was her zo dar her leven van de kleinàman in ons dorp nou
niet ddjd was om over naar huis te schrijven.
Vaak was het bimere armoede.

In het voorjaar en de herfsr was er zo hier en daar war bij re
snóbelen, maar daar kon de schoorsreen nier altijd van ioken.
At je zo hier en daar hand en spandiensten pLegr, d* kom je nog
al eens iem tegen.
Bos en veld geven zo vaak hun geheimen prijs.
Je weet de grens, en daar is handel, het spèl van vraag en aanbod.
Het is de zoerheid van de winst die je toelacht.
Vrouwe Fomrna laat niet met zich sporren en zal het uitersre van je
vergen.
Vriendschap mer een lichrende maan is uitgesloren.
Donkerre en srilre zijn .ie beste vrienden.

_Cogl4iezen moet je te wiendl1pq-{e,lL jeycgr maat noort.

! dg dgrdgu jaren laeeg de grens iets grimmigs als nooit revoren.
Ondanla de grimmigheid was er zo hier en dà, zo af en roe toch
wat te beleven.
Het is toen toch ook wel een uitdaging geweest, ondanks die
gimmigheid bleef er iets van wiendschap leven.
Smokkelen is en blijft een handel die altiJd met een w&§ van
geheimzinnigheid omgeven blijft .

Zij dte er nauw bij betrokken waren, wisren nooit iets, kenden
prakdsch niemand, geweldige toneelspelers, zo vast in hun rol.
Ze pasten in het dorpsleven, en dat geld de grenswacht ook, maar

!3n anders; zij ryerden gedoogd, zouden *. rrr', *gg..r.
Het is jammer dar er zoveel van die oude huizen iite Smorenhoek
en Keteldal verdwenen.
Alszij er nog stonden, en de muren hun verhalen kwijt wilden,
welke woorden zouden er gezegd zijn nadar men in di krant het
volgende vond:

Grenswacht te Beek
Dat het optreden van de grenswacht te Beek tegen het smokkel_
bedrijf geen sinecure is, blijkt wel uit de ons verstrekte mededeling,
dat zijvan 30 Mei tot 5 Juni in beslag nam
p .n. 1750 kg tarweneel, 3 paarden en pl.n. 50 kg /eder
Tegen 2 1 personen werd proces verbaal opgemaalrt wegens
verboden uitvoer.
Tegen 3 personen wegens omkoping van soldaten.

In deze week sloeg de grenswacht yoornoemd haar record.
Er zal best iers gezegd zijn, er was geen woordje Frans bij.

A^'§r.
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Monumentenbeleid, een boeiende zaak

Boerderijen zijn de mororen van het iandschap, aldus Prof, Fons Àselbergs, bijzonder hoogleraar 'Kunst en

Cultuur' op de 'Anton van Duinkerken-wisselleerstoel'van de KU Nijmegen, aan het begin van zijn
inleiding over monumentenbeleid in Nederland op 3 juni van dit jaar in de MOschenberg.

samenhang in het gwoerd beleid en - dat was eigenliik nog

belangrijker - aanknopingspunten voor aanpak voor de Stichting

Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen' Boerderijen

mochten dan wel de motoren van het landschap zijn, het behoud

van kasteler, kerken en ook de villa's langs de Rijksstraatweg

bleken voor Asselbergs bouwstenen voor een goed

monumentenbeleid. Zijn concrete benadering verschafte de

toehoorders en met name de vragenstellers meer inzicht in de

mogetijkheden voor de Stichting dan voonJien verwacht werd.

Geheel terecht dankte de voozitter Govert Janssen Prof.

Asselbergs uitvoerig voor diens boeiend betoog en de wijze

waarop hij de Ubbergse problemen had benaderd. Doch ook

daama onderhield Asselbags zich nog gen:ime tijd in{ormeel met

de mensen uit de ook voor hem zo bekende omgeving. Een ieder

ging na afloop voldaan huiswaarts. Deze inleiding is wederom een

goed initiatieÍ van het Stichtingsbestuur geweest.

Jan G. Smit, voozitter Heemkundekring "De Duffelt"

De titelvan zijn voordracht leek een wat duffe opsomming van

politiek-administratieve heldendaden van onze overheid te

suggereren, maar de talnjke belangstellenden kregen een

boeiend, ja bezielend betoog over het overheidsbeleid gedurende

de laatste twintrg jaar voorgesóoteld. Asselbergs, in het normale

leven directeur van de Rrjksdienst voor de Monumentenzorg te

Zeist, toonde kennis en inzicht over deze materie: hij maakte ons

duidelijk dat het jaar i 975 van doorslaggevende betekenis is

geveest. Toerr immers verschoof de aandacht voor monumenten

van de zorg voor het aÍzonderlijke object naar het behoud van

ensembles. Zo was '1988 een volgend ijkpunt. ln dat jaar werd

bewust begonnen de relatie tussen ruimtelijke ordening en

monumentenbeleid te leggen. Binnen dat kader werden door

Asselbergs de daarop volgende Rijlsnota's geplaatst, zoals de

Nota Belvedère, die een bouwsteen werd voor tal van provinciale

en lokale initiatieven, zoals de beleidsnota Belvoir van de provincie

Gelderland. De lijnen in het beleid die Asselbergs ons schetste

gaven de aandachtige toehoorders een duidelijk idee over de
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De Stichting heeft ten doel

"het bevorderen van het behoud van monu-

menten van geschiedenis en kunst

en van landxhap voor zover het van positieve
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dan wel on zifn innthtiog en gebruik
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uervolg uan bk I
nadaf Joke Mertlenveld iets verteld had over een grensovergang, een clouanekantoor of

hoe er vroeger gesmokkeld was in het Keteldal.

De twee fietstochten voerden langs de grens; vroeger was dat de Querdam; later de

Wetering. De tochten eindigden bij de voormalige buurtschap "de Thornsche Molen",

gelegen aan de Ïhornsche straat, niet ver van Leuth. Uit de verte zag je dat het er

gezellig moest zijnl 0p grasveldje omzoomd door hoge bomen stond de koets van

Stalhouderij "de Kasteelsche Hof" klaar om weer een ritje te gaan maken met 20

passagiers, zoals ze 6 keer zouden doen, De koetsiers waren helemaal in stijl gekleed en

Jan Boon van ïheater Quíspel vertelde over z'n oom Gradus die smokkelaarwas en de

broer van Gradus, Hent, die via een omweg commies geworden was en zo op een goede,

of kwade dag, tegenover elkaar kwamen te staanl

Er waren ook oud inwoners van de buurtschap; die naar aanleiding van een vergrote Íoto,

die op een ezel stond, vertelden hoe de situatie woeger was, voordat ze moesten eracu-

eren vanwege het oorlogsgarveld. 0Í toen ze weer terugkwamen na de oorlog en in een

houten hut moesten wonen totdat hun nieuwe boerderijen klaar waren, niet op deze plek'

De hele dag was het een komen en gaan van belangstellenden, die neer streken met een

heerlijk hapje of dran(e uit de Groene Wagen van Yvette Hexspoor.

Het uitzicht was prachtig, het weer was zomers en de Open Monumentendag geslaagd

Joke Meulenveld, bestuurslid Stichting Monument en Landschap

ls u gerhteresseerd in onze Nieuwsbrief en wilt u deze

voortaan ook ontvangen, dan kunt u zich aanrnelden bij het

secretariaat of een donatie storten op onze rekening, zie het

Colofon.
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