Vader en zoon Groeneboom, huisartsen te Oosterbeek
Cornelis Groeneboom en zijn zoon Joannes Willem Groeneboom waren
beiden huisarts van beroep (1). Zij waren afkomstig uit Friesland, maar
woonden en werkten eind 19e eeuw enige jaren in Oosterbeek (Afb.1).

Afb.1: Cornelis Groeneboom (links) en zijn zoon Joannes Willem Groeneboom
(rechts).

Cornelis Groeneboom (1833-1899) werd geboren in het Friese Schoterland
en heeft meer dan 35 jaar als huisarts en verloskundige gewerkt in Echten,
gelegen aan het Tjeukemeer. In 1859 trouwde hij met de in Bolsward
geboren Marijke Westerbaan (1828-1906). Zij kregen twee kinderen, zoon
Joannes Willem en dochter Maria Leonarda. Deze laatste was leerling
apotheker toen zij op 18-jarige leeftijd overleed.
Behalve huisarts was Cornelis Groeneboom ook een van de kerkvoogden
van de Hervormde Gemeente van Echten. In die hoedanigheid moest hij in
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1879 een besluit nemen over de bouw van een nieuwe kerktoren. In 1883
viert hij zijn 25-jarig jubileum als geneesheer te Echten, ter gelegenheid
waarvan hij wordt vereerd met een zilveren theeservies en een paard met
wagen. In 1895 vraagt hij eervol ontslag aan en verkoopt hij zijn huis in
Echten. Vervolgens verhuist hij met zijn vrouw naar Oosterbeek, waar zij
gaan wonen aan de Benedendorpsweg schuin tegenover de Oude Kerk. Zij
doen dit om dichter bij hun zoon te kunnen wonen, die op dat moment
huisarts is te Heteren. Slechts een paar jaar later, in 1899, overlijdt Cornelis
echter op 65-jarige leeftijd, waarna hij begraven wordt op de Oude
Begraafplaats van Oosterbeek. Op zijn grafsteen staat: “Cornelis
Groeneboom, geneesheer te Echten”.
Zoon Joannes Willem Groeneboom studeerde geneeskunde aan de
Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1888 promoveerde op een
proefschrift over de behandeling van Empyeem. Een jaar later trouwde hij
met de in Woudsend geboren Johanna Martina Tromp (1862-1951). Zij
kregen vijf kinderen, waarover onderstaand meer gegevens. Korte tijd
ondersteunt hij zijn vader in de praktijk van Echten, maar in 1891 vestigt hij
zich als zelfstandig geneesheer in Heteren. In 1896 vraagt hij aldaar ontslag
aan, om zich vervolgens als huisarts in Oosterbeek te vestigen. Daar vindt
hij woonruimte in huize “Vredehof” aan de Weverstraat, op de hoek met de
toenmalige aansluiting van de Fangmanweg. Als zijn vader drie jaar later
overlijdt, besluit hij echter om samen met zijn gezin en zijn moeder terug
te keren naar Friesland, waar hij arts wordt in Oudkerk.
In 1908 verhuist Joannes Willem vervolgens naar Apeldoorn, waar hij zijn
artsenpraktijk combineert met het voorzitterschap van de plaatselijke
afdelingen van de “Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose” en de
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. Ook treedt hij op als
secretaris van het Apeldoornse Groene Kruis. Daarnaast vindt hij tijd om
zich uit te leven in zijn grootste hobby, het schaakspel. Hij organiseert
toernooien blindschaken en wint zelf prijzen bij concoursen van het
“Apeldoornsch Schaakgenootschap” (Afb.2).
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Afb.2: Prijzen gewonnen door Dr. J.W. Groeneboom bij toernooien van het
Apeldoornsch Schaakgenootschap (1911 en 1915/16).

Afb.3: Joannes Willem Groeneboom en zijn vrouw Johanna Martina Tromp in
hun tweede Oosterbeekse periode.
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Maar zijn Friese wortels blijft hij toch ook trouw. Zo is hij jarenlang
eigenaar van huize Domi in Oosterzee, alsmede van de nabijgelegen
houtmolen “De Veteraan” (2).
Als arts in ruste verhuist hij in 1933 met zijn vrouw Johanna terug naar
Oosterbeek, waar hij afwisselend heeft gewoond aan de Pieterbergseweg,
Schelmseweg en Stationsweg (Afb.3). In 1942 verhuist hij naar Velp, waar
de meeste van zijn kinderen wonen. Daar overlijdt hij al enige maanden
later op 81-jarige leeftijd, waarna hij wordt begraven op Heiderust WorthRheden.
Joannes Willem Groeneboom en Johanna Martina Tromp hadden vijf
kinderen, te weten (Afb.4):
- Grietje, geboren in 1890 in Lemsterland. Zij bleef ongehuwd en
overleed in 1961.
- Cornelis Marius Leonardus, geboren in 1891 in Heteren. Hij had een
houthandel in Dieren en was gehuwd met apothekersassistente
Anna van Althuis. In 1961 verhuisden zij naar de Valkenburcht in
Oosterbeek, waar Cornelis in 1964 overleed en zijn vrouw in 1986.
- Baudina (Baukje), geboren in 1893 in Heteren. Zij bleef ongehuwd
en overleed in 1968.
- Maria Joanna Wilhelmina, geboren in 1895 in Heteren. Zij was
lerares van beroep en gehuwd met Lambert Nijhoff, eigenaar van
een ijzerhandel. Lambert overleed in 1974 en Maria in 1977.
- Wigle Klaas, geboren in 1897 in Oosterbeek. Hij hielp zijn broer
Cornelis in de houthandel en was werkzaam bij antiekveilingen. Hij
bleef ongehuwd en overleed in 1969.
Alle vijf kinderen liggen begraven op Heiderust Worth-Rheden.
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Afb.4: De kinderen van Joannes Willem Groeneboom en Johanna Martina
Tromp, van links naar rechts: Grietje, Marie, Wigle, Cornelis en Baudina.
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