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Bij de voorpagina
Op de voorpagina een foto van het nieuwe fietspad op de Leuffensedijk.
Een onderzoek naar de geschiedenis van de Leuffensedijk ten behoeve van de
opening van dit nieuwe fietspad leverde een artikel op van de heer Staring
over de gang van zaken in 1944 in Groessen. In dit artikel ook een uitgebreid
verslag over de, op de foto, in het midden zichtbare vechtwagenversperring.
Aan de linkerkant in het midden is nog net een stukje te zien van de Jezuitenwaay.
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Voorwoord

Colofon
Driepas is een uitgave van de Historische
Kring Duiven-Groessen-Loo en verschijnt drie a vier maal per jaar.
Losse nummers € 3,00.

Driepas is een begrip uit de bouwkunst:
drie elkaar snijdende cirkels die samen
een driehoek vormen, veelvuldig toegepast in gotische kerkvensters. In profane
zin gebruikt als symbool voor de samenwerking van de kerkdorpen Duiven,
Groessen en 't Loo.

Geachte leden, abonnees,

Ondanks een sterke onderbezetting in bestuur, redactie en bij de
vrijwilligers hebben we in september weer een speciale monumentenroute gemaakt en is met ieders medewerking er weer een Driepas
samengesteld. Ons doel om er dit jaar nog een uit te brengen is sterk
afhankelijk van de aangeleverde artikelen en een aanvulling van de
redactie.
De verhuizing waarover u in dit nummer het een en ander aantreft
heeft behoorlijk wat energie gekost van de vrijwilligers en het bestuur.
Helaas lukt het ons niet om dit jaar een symposium samen te stellen
van de kwaliteit die u van ons gewend bent en daarom hebben we
besloten alle energie te gaan steken in een goed symposium in 2015.
Gelukkig heeft een van de vrijwilligers toegezegd om het penningmeesterschap op zich te willen nemen en een tweede vrijwilliger om
een bestuurstaak te gaan vervullen. Verder zijn er nieuwe ideeën
geopperd voor de Driepas en andere activiteiten binnen de Historische
Kring. Ook zijn er twee nieuwe vrijwilligers bij de werkgroep beeld en
geluid volop bezig met het registreren van namen bij de fotocollectie.
Inmiddels is ons computersysteem weer werkbaar op de nieuwe locatie en zal binnenkort de server geïnstalleerd worden. Wel blijven
we op zoek naar versterking binnen bestuur, redactie en vrijwilligers.
Door een onderzoek naar de geschiedenis van de Leuffensedijk ten
behoeve van de opening van het nieuwe fietspad kwam ter sprake dat
het dit jaar 70 jaar is geleden dat de gebroeders Meuwsen in de buurt
van die dijk zijn gefusilleerd en heeft de heer Staring een uitgebreid
artikel samengesteld over de gang van zaken in 1944 in Groessen.
Wij wensen u veel leesplezier.

G. van Hunen
Voorzitter
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Het lidmaatschap van de Historische
Kring kost €14,00 per jaar; het partnerof gezinslidmaatschap € 5,20 extra per
jaar. Een abonnement op alleen de Driepas kost € 7,50 per jaar. Leden en abonnees buiten de gemeenten Duiven, Zevenaar en Westervoort betalen € 3,50 als
bijdrage in de verzend- en portokosten.
Opzeggen van lidmaatschap of abonnement uitsluitend schriftelijk voor 1 december van het lopende jaar. Uit de
uitgave mag niets worden overgenomen
zonder schriftelijke toestemming vooraf
en zonder bronvermelding.
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Oorlogsperikelen in Groessen
Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de bevrijding van
Nederland werd ingezet. De media hebben veel
aandacht besteed aan onder meer de herdenking
van de Operatie Market Garden. De bevrijding van
Nijmegen en de mislukte slag om Arnhem stonden
centraal. De gevechten hadden ook hun terugslag
op de dorpen in Overbetuwe, op het Gelders Eiland
en in de Liemers. Ook Groessen kreeg zijn deel.
Duitse soldaten, terugkerend van het front, werden
voor een "rustpauze" bij meerdere inwoners van
Groessen ingekwartierd. De verschrikking van het
slagveld, versterkt door alcoholgebruik, bracht
sommigen van hen buiten zinnen. Het tegenovergestelde kwam ook voor. Toen op zeker moment de
granaten wel erg kortbij vielen, rende een Duitse
soldaat bij ons thuis aan de molen in Groessen het
huis binnen, roepend "das Kind, das Kind", en hij
bracht mijn zusje van nog geen jaar oud in veiligheid.

De broers Meuwsen
In zijn aantekeningen aangaande de parochie
schrijft pastoor H.J.M. Schoemaker te Groessen het
volgende. '17 September 1944 had de "slag om
Arnhem" plaats. Onmiddellijk daarna bezetten de
Duitsche Soldaten ook ons rustige dorp en kwamen
zeer vele Arnhemmers hun toevlucht zoeken bij onze

Piet Meuwsen (foto: collectie Historische Kring Duiven Groessen
Loo).

parochianen. 19 September waren de gebroeders
Jan en Piet Meeuwsen door de Duitschers gefusilleerd, beschuldigd van "spionage". Een groote slag
voor ouders en parochie. Met toestemming van de
Ortskommandant te Zevenaar werden de lijken van
de 2 jongens die hun eigen graf hadden moeten
graven en op de rand van hun graf werden neergeschoten, van de "Pannerdensche Dijk" afgehaald,
nadat ze ter plaatse in 2 kisten werden neergelegd.
De gezongen Requiemmis werd door een groote
massa parochianen bijgewoond'.

Jan Meuwsen (foto: collectie Historische Kring Duiven Groessen
Loo).
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Het boek "Oorlog over het Gelders Eiland" belicht
het gebeuren uitvoerig. 'Tijdens een luchtgevecht
op 19 september 1944 sprong ter hoogte van de
Pannerdense waard een Duitse of een Amerikaanse
vlieger met een parachute uit zijn getroffen toestel.
Over de daaropvolgende gebeurtenissen gaan verschillende verhalen rond. Volgens ooggetuige Th.
Vreman uit Pannerden kwam hij neer aan de zuidkant van de Ooijse dijk. Een viertal Duitse soldaten
gingen op onderzoek uit. Plotseling vielen er schoten, waarschijnlijk afgevuurd door de parachutist.
Deze vluchtte naar de andere kant van de dijk en
hield zich daar schuil. Tijdens dit incident waren de
Driepas - jaargang 31 - nr. 2

gebroeders Meuwsen bezig met koeien melken aan
de Groessense kant van de waard. Op een of andere manier zijn ze in de schotenwisseling beland
geraakt en zochten toen dekking in een duiker. Daar
werden ze door zoekende Duitsers gevonden. Voor
hen was de zaak duidelijk, ze waren door hen beschoten. De broers werden over het Stokmansbruggetje meegenomen naar het huis van Vreman op de
Pannerdense waard, waar de soldaten gelegerd
waren. Daar werden ze hardhandig verhoord en
ofschoon er geen bewijs was dat ze geschoten
hadden, er werden immers geen wapens bij hen
aangetroffen, werden zij standrechtelijk ter dood
veroordeeld. De beide broers werden afgevoerd
naar de drenkplaats bij het bruggetje en moesten
daar hun eigen graf delven. Maar, omdat de grond
te hard was, werd uitgeweken naar het zandgat bij
de Raayhof. Hier moesten zij opnieuw beginnen aan
het graven van een tweepersoonsgraf. Na voltooiing
werden ze na elkander geëxecuteerd. Het was 20.30
uur'.
Wat er verder gebeurde, daarover spreken de
bronnen elkaar tegen. Hoe het zij, twee onschuldige
jongens waren vermoord. Op zondag 24 september
1944 werd in de kerk te Groessen een requiemmis
Driepas - jaargang 31 - nr. 2

Gedeelte van kaart 23 uit de atlas van L.A. Reuvens (Archief
Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem); aan de bovenkant de
grens tussen de gemeente Duiven en de gemeente Pannerden,
ongeveer in het midden het houten bruggetje; links van de
Raaihof bevond zich de woning van Th. Vreman, in 1945 Pannerdensewaard 17, later afgebrand.

opgedragen. Door bemiddeling van de Groessense
kapelaan J.A.M. Weterman gaven de Duitsers toestemming de lijken op te halen onder voorwaarde
dat er tijdens de begrafenis geen ongeregeldheden
zouden plaatsvinden. Met enkele buurtbewoners
haalde de kapelaan de beide stoffelijke overschotten
op en zij werden op 25 september 1944 op het R.
K. kerkhof te Groessen begraven. Pas na de bevrijding werden op 2 juli 1945 ter gemeentesecretarie
te Pannerden de overlijdensakten opgemaakt. De
aangifte geschiedde door hun 67-jarige vader
Theodorus Meuwsen. Vervolgens werden de akten
doorgestuurd naar de gemeente Duiven en daar
begin augustus ingeschreven. De familie MeuwsenStevens woonde destijds Groessen G 226, thans
Schrouwenburg 5.

Meer slachtoffers
In de maanden vanaf september 1944 tot en met
april 1945 vielen als slachtoffers van de wrede
5

Bidprentje van Jan en Piet Meuwsen (collectie: Hugo van den Bogaard te Pannerden).

Grafzerk van Jan en Piet Meuwsen op het
kerkhof van Groessen (foto: Frans Staring
te Zevenaar, 11 oktober 2014).

oorlog de volgende personen uit Groessen.
Op 29 september 1944 omstreeks 10.10 uur overleed in de gemeente Zevenaar door verbloeding als
gevolg van een schotwond Albertus A.W. Rutjes,
geboren 6 september 1933, wonende in Groessen
G 284 (Kandiastraat 4). Op 13 oktober 1944 's
middags om 17.00 uur werden door granaten dodelijk getroffen Bernardina G. Stinesen-Roelofsen,
geboren 13 april 1889, en Hermina Ch.H.M. Stinesen, geboren 26 juni 1934. Zij woonden respectievelijk Groessen G 106 en G 105 (Zandweg 3 en
Zandweg 4). Op 30 oktober 1944 omstreeks 16.30
uur overleed in de gemeente Zevenaar als gevolg
van een granaatscherf Maria de Ruiter, geboren 4
6

De Duivense wethouder Sjef van Groningen wil een monument
ter nagedachtenis van Jan en Piet Meuwsen (De Gelderlander 26
september 2013, collectie Frans Staring te Zevenaar).

december 1915, wonende te Groessen G 90 (Leuvensestraat 29). Tijdens de evacuatie viel als
slachtoffer van de oorlog door granaatvuur in
Varsseveld op 21 maart 1945 Jozef B. Bloemberg,
geboren 11 maart 1929. Hij woonde Groessen G 56
(Heiliglandsestraat 37). Wolterus (Wout) Willemsen, geboren 18 september 1881, was geëvacueerd
bij de familie Bodde in Nieuw-Dijk (Didam) aan de
Oldegoorweg. Bij gevechten tijdens de bevrijding
van Didam op eerste paasdag 1 april 1945 bleef hij
met de zoon Bernd Bodde achter op de boerderij.
In Nieuw-Dijk dacht men al bevrijd te zijn. Maar
Driepas - jaargang 31 - nr. 2

achter de spoorlijn boden de Duitsers nog tegenstand. Terwijl daar tientallen mensen in een schuilkelder opééngepakt zaten, werd bij Bodde de schuur
in brand geschoten en vervolgens brandde het huis
geheel af. De volgende dag, toen de Duitsers weg
waren, trof men Bernd Bodde dood aan en Wout
Willemsen, die zwaar gewond was, stierf later aan
zijn verwondingen. Pastoor Schoemaker noteerde
dat hij was omgekomen door een mijn. Hij woonde
in Groessen G 91 (Leuvensestraat 23).
Niet onvermeld mag blijven Frans Raasing. Hij
sneuvelde in de meidagen van 1940 op de Grebbeberg. Zijn ouders woonden Groessen G 92 (Leuvensestraat 25).

Evacuatie
Met het dichterbij komen van de frontlijn werd het
steeds gevaarlijker. Vanuit de Betuwe werden de
Duitsers aan de Liemerse kant onder vuur genomen.
Op 27 september 1944 werd bevel gegeven om Loo
te evacueren. De meeste bewoners trokken naar
Groessen. Aan de molen kwam Mieneke Verhoeven
en haar metgezellen. Mieneke woonde aan de
Husselarijstraat in Loo. In totaal waren er zeven
personen extra in huis. Er werd al wat angst geleden.
Een granaatscherf bleef in een wiek van de molen
steken. Vijf weken achtereen werd 's nachts in de
molen geslapen. Intussen kwamen er nog zeven
personen uit Winterswijk bij die voor de Todt
moesten werken. Totaal bestond het bewonersgetal
toen op 22. Op meerdere plekken in Groessen,
vooral boerderijen, verbleven wel zo'n 40 tot 50
geëvacueerden.
Groessen leed veel onder het voortdurende geschut.
Huizen werden stuk geslagen en vooral veel ruiten
Driepas - jaargang 31 - nr. 2

Overlijdensakte van Franciscus Cornelis Raasing, 23 jaar oud,
ingeschreven in de gemeente Westervoort, waaruit blijkt dat hij
op 13 mei 1940 's avonds 20.00 uur in de gemeente Rhenen
overleden werd bevonden.

gingen kapot. Op 15 november 1944 werd bericht
dat ook andere dorpen moesten evacueren. Vanuit
Groessen vertrok een deel van de bewoners op 19
november richting Achterhoek. Een enkeling bleef
achter. Er waren evenwel nogal wat families die zelf
elders een onderdak vonden. Zo ging het gezin
Staring vanaf de molen naar Netterden. Daar
woonden veel familieleden en het gezin trok in bij
een broer en zus van mijn moeder in het Netterdense broek. In het dorp zaten overigens ook evacués
uit andere gebieden, met name uit de Betuwe.
Vader Jan Staring ging bij tijd en wijle terug naar
Groessen om te zien hoe het erbij stond. Er was
geen aardigheid aan. Het water was hoog in die
periode en bleef op straat staan. Spullen die bij
vertrek moesten worden achtergelaten, waren kwijt
en 'ons prachtig H. Hartbeeld hebben ze
stukgeslagen'. De grootste zorg was wel de molen.
Vanuit Gendt waren evacués in Netterden. Zij vertelden dat daar in de hele streek molens waren
opgeblazen. Het overkwam ook de molen in Duiven.
Op 7 oktober 1944 werd die door de Duitsers vernield. Geen steen stond meer op de ander. Eigenaar
Leo Willemsen stond letterlijk bij de puinhoop te
huilen.
Op 6 december 1944 schreef mijn moeder vanuit
Netterden een brief naar haar broer in het klooster
te Rotterdam en verhaalde daarin het hele gebeuren. Gewone post ging er niet. "Co uit Wassenaar"
was met een bakfiets in Netterden om levensmiddelen te halen en hij nam op de terugweg de post
mee naar het westen. In een brief van 19 december
1944 staat vermeld, dat vader Jan Staring wegens
de kans dat je fiets onderweg werd afgepakt van
7

Groessen uit teruggelopen was naar Netterden.
Om de gang van zaken in goede banen te leiden
werd voor de evacués in Varsseveld een "contact-bureau" ingericht. Dat werd gevonden bij de meubelfabriek "DECO". Allerlei zaken werden van daaruit geregeld. Bij de Varssevelders was veel vraag
naar dienstboden, bakkers, timmerlieden, enzovoort. Personeel van de centrale keuken werd vervangen door evacués. Dokter Visser werd assistent
bij een van de plaatselijke huisartsen. Er waren een
achttal paarden en wagens van evacués in Varsseveld en daarmee werd onder meer een colonne
opgezet om vanuit Groessen groenten en andere
goederen naar Varsseveld over te brengen. Met het
georganiseerd vertrek, verblijf en terugkeer kwamen de evacués ondanks alle ellende toch redelijk
goed door de wintermaanden.
Over de evacués in Varsseveld staat een passage te
lezen in het boek "Er op of er onder". 'Dat in Varsseveld, waar hoofdzakelijk de bevolking van Duiven,
Groessen en 't Loo gehuisvest was, wat sinds 350
jaar niet gebeurd was, in de Ned. Herv. Kerk en ook
in het kerkgebouw van den Ned. Protestantenbond,
de Katholieke gasten de H. Mis konden bijwonen.
Het strekt deze kerkbesturen zeker tot eer, dat zij
zich op het ruime standpunt plaatsten, dat hier aan
de Katholieke landgenoten gastvrijheid verleend
moest worden in den ruimsten zin van het woord'.
De hele periode wordt in het boekje "Het kerspel
Groessen door de eeuwen heen" samengevat in de
volgende passage. 'Toen kwamen de najaarsdagen
van 1944, waarin de Rijn frontlinie werd. Zes personen door granaatvuur gedood, twee door de
Duitsers op beschuldiging van spionage gefusilleerd.
Wat is er toen vurig om de voorspraak van Sint
Andreas gebeden. De evacuatie kwam toch. Varsseveld was het oord waar de Groessenaren over 't
algemeen terecht kwamen. Het was er goed bij de
Achterhoekers, ondanks het verschil in religie. De
toen door de Varssevelders betoonde Christelijke
naastenliefde heeft vriendschapsbanden geknoopt.
Maar toch: men was hier evacué met al het deprimerende, al de kleine, dagelijkse miseries van dien'.
Dat de evacuatie ook een andere kant opleverde,
vertelt de volgende historie. Het gezin van Herman
Salemink uit de Molenstraat evacueerde vanuit
Arnhem naar Apeldoorn. Omdat daar geen eten
genoeg was en de IJssel dicht zou gaan (afgesloten
werd) ging dochter Wilhelmien Salemink met haar
zusje Lies achterop de fiets richting Zutphen en
vandaar verder naar Ruurlo. In Ruurlo, dat overwegend protestant is, vroeg men haar of ze protestant
was. Nadat zij vertelde dat ze katholiek was, werd
ze doorgestuurd naar het katholieke Zieuwent.
Wilhelmien belandde daar op de boerderij het Sloot
genaamd van de familie Penterman en zus Lies
ergens in de buurt. Een dochter van boer Penterman
8

met jonge kinderen woonde in Lichtenvoorde en
Wilhelmien Salemink ging als hulp in de huishouding
daar naar toe. Met de verjaardag van zoon Frans
Penterman op 1 maart moest zij naar Zieuwent een
kadootje brengen en wat eten mee terugnemen. De
jarige Frans bracht haar 's avonds terug naar Lichtenvoorde en de vonk sloeg over. Zij kregen verkering en trouwden. Het echtpaar vestigde zich in
Lichtenvoorde. Deze zomer op 9 juni 2014 overleed
Frans Penterman op 94-jarige leeftijd. Wilhelmien
Penterman-Salemink woont er nog steeds.

Bevrijding
In april 1945 kwam de bevrijding en langzaam
konden de mensen terugkeren naar hun gehavende
dorp. In een gemeentelijke notitie staat, dat de
bevolking op 15 april 1945 op eigen gelegenheid of
met legerauto's was teruggekeerd. Mijn moeder
schreef nog eens aan haar broer in Rotterdam.

Briefkaart van 17 mei 1945 (collectie Frans Staring te Zevenaar).

'Groessen, 17 Mei '45. Beste Broer. Van harte proficiat met de bevrijding. We voelen ons heel wat
opgelucht en we zitten weer gelukkig thuis! Wat een
heerlijk woord is het: thuis, en we hebben het er
goed afgebracht. De molen is behouden. Met een
kleine reparatie van een dag was het klaar. In de
meubels hebben we een granaat gehad. 't Is wel
wat geschonden, maar och, het zijn maar meubels
en we kunnen het nog gebruiken. Of er wat gaten
in een kast zitten - er kan nog wat in hangen. Wie
afgebrand zijn, hebben niets meer. Na een flinke
schoonmaak en wat timmeren is het huis weer klaar.
Heel de parochie is weer thuis. De kerk is ook ongeschonden. Ook krijgen we weer omdracht. Later
meer, als er weer eens een brief gaat. Hartelijke
groeten van Jan, Anneke en de kinderen'.
De gemeente Duiven inventariseerde d.d. 16 mei
1945 wat er zoal aan munitie en andersoortige
projectielen was achtergebleven. Voor Groessen
staat bovenaan de lijst een mijnenveld in de weide
van Driessen buitendijks; granaten en andere
Driepas - jaargang 31 - nr. 2

Op 23 maart 1946 schreef de burgemeester van
Duiven aan de commandant van de opruimings- en
bergingsdienst te Breda, dat sinds de bevrijding van
Duiven herhaaldelijk was aangedrongen op verwijdering van niet ontplofte projectielen. Ondanks
toezeggingen was dat nog altijd niet gebeurd. Ten
einde ongevallen te voorkomen had hij de granaten
laten opslaan in de garage achter het gemeentehuis
en verzocht die eindelijk eens te komen ophalen.

Versperringen
Op 10 september 2014 werd met enig ceremonieel
het nieuwe fietspad over de Leuvensedijk in gebruik
genomen (zie elders in dit blad). Passanten kunnen
daardoor een restant tegen het dijktalud zien, dat
is overgebleven van wat eens werd aangeduid als
een "vechtwagenhindernis". Het wordt ook wel
"aspergeversperring" genoemd. In het betonnen
lichaam staan stukken spoorrails, met een schuine
punt, die schuin naar voren zijn gericht.

Molen te Groessen 1936 (foto: collectie Frans Staring te Zevenaar).

springstoffen. Een eerdere omschrijving zegt:
'mijnenvelden in Groessen in Leuven achter de dijk
tussen Stokman en Gerritzen' (Stokman is bij de
dijkafrit naar de Leuvensestraat en Gerritsen bij de
dijkafrit naar de Aa). Verder bij J. Bosman, 18
mortierprojectielen in de boomgaard bij zijn woning;
Van Schie, verspreid liggende munitie in de weide
bij zijn woning; J. Sanders Leuven, granaten; Rutten
Huttenhoek, vliegtuig en verspreid liggende munitie; Gertsen Leuven, een tankmijn in de woning;
Stokman Groessen a.d. dijk, drie tankmijnen nabij
de woning; J. Wiggers, fosforbommen in het grind;
H. Bruins, verschillende granaten achter zijn woning; W. Jeurissen, kist met Engelse handgranaten
in de tuin; G. Neijenhuis, projectiel achter zijn woning; J. Peters Schrale Weide, 25 granaten op het
erf; K. Aaldering, Duits vliegtuig met verspreid liggende munitie; J.A.A. Hoogveld dorp, doos met
slagdoppen achter zijn woning.
Op 25 oktober 1945 meldde de gemeente de nog
steeds niet opgeruimde projectielen. Th. Hermsen,
munitie aan huis, J. Peters, idem; G. Uffing, idem;
J. Holland, handgranaat in de schuur bij huis; bij J.
Brouwer aan de Plak granaten langs de weg.
Driepas - jaargang 31 - nr. 2

Restant van de oorlogsversperring op de Leuvensedijk te
Groessen (foto: Frans Staring te Zevenaar, 28 september 2012).

Eenzelfde stuk versperring is te zien aan de dijk van
Babberich naar Elten. Het is aangelegd in 1939.
Op 10 februari 1939 bespreekt de dijkstoel van het
toenmalige polderdistrict Lijmers een ingekomen
brief van de Commissaris van de Koningin in Gelderland. Gevraagd werd 'vergunning tot het uitvoeren van werken; dit zijn het maken van vechtwagenhindernissen in den Rijndijk onder Babberich'.
Gelet op de landsverdediging en de alom heersende
dreiging van oorlog kon de dijkstoel niet anders dan
instemmen. Wel werd later, om precies te zijn op 8
juni 1939, door de Provinciale Waterstaat een beperking afgekondigd met betrekking tot ingraving
in het dijktalud. In de onderhavige constructie was
het meer op dan in de dijk, beter gezegd: dwars
over de looprichting van de dijk werd een hindernis
gelegd. Dat er zo'n hindernis kwam in de weg vanaf
Elten, is niet zo verwonderlijk. De dreiging kwam
immers van die kant. Maar, waarom zo'n zelfde
constructie achter in Groessen op de Leuvensedijk
9

Passage uit de notulen van het polderdistrict Lijmers d.d. 10
februari 1939 (Archief Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem).

werd aangelegd, valt nergens uit op te maken. In
de notulen van het polderdistrict wordt ook alleen
Babberich genoemd. Wel is sprake van "hindernissen", meer dan één. Achteraf blijkt, dat het versperringswerk in Groessen in aansluiting op die in Babberich zonder meer in 1939 door Nederlandse militairen werd uitgevoerd.
De versperring op de Leuvensedijk is niet de enige
hindernis die in 1939 op meerdere plaatsen in
Groessen werd opgericht. Een en ander valt op te
maken uit ingekomen klachten bij de gemeente
Duiven. Een schrijven d.d. 16 september 1939 van
de burgemeester aan de legercommandant vermeldt: 'Inwoners van Groessen, vooral landbouwers, ondervinden den grootsten last van de ver-

sperring aangebracht op den weg naar Zevenaar.
Geruimen tijd is door het leggen van een houten
noodbrug (bekostigd door belanghebbenden) aan
de moeilijkheden een – zij het provisorisch – einde
gemaakt. Deze brug is onlangs wederom verwijderd,
zoodat mij herhaaldelijk klachten bereiken over het
ondervonden ongerief. Naar aanleiding daarvan
verzoek ik U dringend de brug wederom te doen
leggen. Een spoedige beslissing zal ik zeer op prijs
stellen. Ook over andere versperringen krijg ik geregeld klachten. Deze zaken kunnen door mij
moeilijk beoordeeld worden, doordat alles zonder
mijn voorkennis is aangelegd'.
Drie dagen later volgt er een brief van de burgemeester aan Th. Meijer in de Helhoek. 'De door mij
doorgegeven klacht betreffende de barricade bij Uw
woning heeft tot gevolg gehad, dat is toegestaan
dat de belanghebbenden een trapje over de barricade heen maken, echter zoodanig, dat dit in een
minimum van tijd kan worden verwijderd. Blijft U
derhalve bezwaar maken tegen het feit dat men om
Uw huis heen loopt (welk bezwaar mij zeer overdreven voorkomt), dan kan op voren omschreven wijze
daaraan worden tegemoet gekomen. U gelieve dan
de omwonenden hiermede in kennis te stellen'.
De gemeenteveldwachter Th. Vermeulen, surveillerende op de Heiliglandsestraat, bracht d.d. 23 november 1939 rapport uit omtrent activiteiten in de
boomgaard van P. Smits, waar precies in de bocht
een gebouw was neergezet, hinderlijk voor het
verkeer. Hem was ter ore gekomen, dat het om
militair werk zou gaan. Het zelfde werd geconstateerd aan de Plak waar eveneens een versperring
werd aangebracht.
De boven genoemde versperringen waren aangebracht door de Nederlandse genietroepen. Uit correspondentie door en met het genoemde polderdistrict over het opruimen van deze werken, blijkt dat
de Duitse weermacht nog een betonnen versperring
had aangebracht op de Leuvensedijk bij hectometerpaal 97 nabij de afrit van de dijk naar de Aa.

Opruimen versperringswerken
De burgemeester van Duiven schreef d.d. 25 juli
1940 aan het bestuur van het polderdistrict en deed
een voorstel omtrent het opruimen van de versperring op de Leuvensedijk. Hij had al een berekening

Aspergeversperring op de zomerdam naar Grondstein. Het oorspronkelijk doorlopende middenstuk is er tussenuit geslagen
(foto: collectie Frans Staring te Zevenaar).
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Briefhoofd Polderdistrict Lijmers d.d. 7 november1940 (Archief
Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem).
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laten uitvoeren aangaande de kosten en trok een
vergelijking met de versperring bij Meijer. Die was
17 bij 1½ meter. Aan de opruiming daarvan was
840 uur gewerkt. De opruiming aan de Leuvensedijk
zou derhalve ongeveer 2100 arbeidsuren vergen.
Die was namelijk 36½ bij 1½ meter bestaande uit
beton met hout in beton. Uitgevoerd in werkverschaffing kwam dat op 660 gulden, waarvan 175
gulden niet voor subsidie in aanmerking kwam. Als
de polder de meerkosten aan de gemeente zou
vergoeden, dan zou de burgemeester in Den Haag
een aanvrage doen. Enkele brieven later blijkt, dat
'Het opruimen van nog intact zijnde versterkingen
is stopgezet. In bijzondere gevallen zou men zich
kunnen wenden tot den Wehrmachtsbefehlshaber
in den Niederländen'. Vervolgens richtte het polderbestuur zich tot Gedeputeerde Staten in Gelderland,
'dat over den Leuffenschen dijk, gemeente Duiven,
zich versperringswerken bevinden, die in de hoogwaterperiode het toezicht over den dijk en de aanvoer van noodmaterialen zeer zal belemmeren'.
Gedeputeerde Staten werden verzocht toestemming te verkrijgen bij de genoemde "befehlshaber".
De provincie kaatste de bal terug en liet weten, dat
het polderbestuur zich diende te wenden tot de Staf
der Genie in 's-Gravenhage.
Er ging d.d. 7 november 1940 een brief naar geniezaken in Den Haag. Op 6 maart 1941 kwam er
antwoord. De Duitse overheid gaf nog geen vergunning. 'Intusschen blijkt dit opruimen thans minder
urgent te zijn, aangezien de versperring uwerzijds
reeds zoodanig op eigen gezag ter zijde is gesteld,
dat daarvan geen bezwaren meer worden
ondervonden'. Uit die laatste zin mag worden geconcludeerd, hetgeen ter plekke is waar te nemen,
dat de kop van de versperring boven op de dijk eraf
was geslagen. Dat correspondeert met een naoorlogs schrijven van de ingenieur der genie te Arnhem,
gedateerd 13 februari 1951, waarin een beschrijving
wordt gegeven van de constructie. Met name de
lengte verschilt. Werd in 1940 een lengte aangegeven van 36½ meter, in 1951 is dat 30½ meter. 'De
nog aanwezige versperringgedeelten hebben een
gezamenlijke lengte van ongeveer 30,5 meter, de
breedte is plusminus 1,65 meter en de hoogte
plusminus 1,25 meter. Uit een opname ter plaatse
is met vrij grote zekerheid na te gaan, dat de versperring bestaat uit op het terrein geplaatste eivormige rioolbuizen van beton met enkele staven ijzer
aan elkaar verbonden; in de buizen zijn stalen rails
geplaatst; de rioolbuizen zijn volgestort met beton
en zodanig afgewerkt met beton dat de versperring
werd verkregen. De versperring is niet gefundeerd
en bestaat in hoofdzaak uit ongewapend beton'.
Verder werd er op gewezen, 'dat reeds een gedeelte, aanwezig op de dijkskruin, van de versperring is
gesloopt, zodat waarschijnlijk bij uw technische
dienst bekend is, wat bij het slopen werd
aangetroffen'.
In 1946 begon het polderbestuur opnieuw met
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De kopse kant van het nog aanwezige deel oorlogsversperring
op de Leuvensedijk (foto: Frans Staring te Zevenaar, 28 september 2012).

brieven te sturen aan diverse instanties om de nog
aanwezige versperringen te laten verwijderen. Een
antwoord van de Koninklijke Landmacht van 20
december 1946 vermeldt slechts, dat de gegevens
zijn geregistreerd en de onderhavige ruiming zou
worden geregeld. Een weliswaar doorgehaalde zin
daarin is opvallend. 'Ik moge U adviseeren het object
te doen bewaken door vertrouwd personeel, opdat
het aantal ongevallen zoo klein mogelijk gehouden
worde'. En daar bleef het bij. Een herinnering leverde een bericht op d.d. 19 augustus 1947 met een
verwijzing naar het ministerie van binnenlandse
zaken.
De burgemeester van Duiven richtte zich op 25
augustus 1947 aan het polderbestuur. 'Men beklaagt zich bij mij dat men hinder ondervindt van
de nog steeds niet opgeruimde versperring (beton)
op de dijk te Groessen bij H. van Onna-Nuland'.
Intussen werd het polderbestuur van het kastje naar
de muur gestuurd. Er werd verschil gemaakt tussen
de opgerichte versperring door de Nederlanders en
die door de Duitsers. Er werd ter plaatse onderzoek
ingesteld. Er werd aanvullende informatie opgevraagd. De ene keer was het ministerie van financiën
de aangewezen instantie, dan weer het ministerie
van oorlog en elk had weer een eigen bureau inza-

Situatietekening versperring bij het voormalige dijkmagazijn d.
d.11 oktober 1950 (Archief Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem).

11

bestuur antwoordde, 'dat wij betreffende de Nederlandse versperring op de Rijndijk onder Leuven
nimmer enige schadevergoeding hebben ontvangen, voor het plaatsen der versperring nooit vergunning is gevraagd en geen overdracht in eigendom van dit betonwerk aan ons heeft plaats gehad'.

Situatietekening versperring bij h.m. paal 97 nabij Van Onna d.
d. 23 juli 1951 (Archief Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem).

ke verdedigingswerken. Op deze wijze bleef het een
slepende zaak. In feite kwam het er op neer, dat
niemand voor de kosten van ruiming wilde opdraaien.
Over de hiervoor genoemde versperring bij de afrit
naar de Aa werd bij brief van 2 juli 1948 aan Gedeputeerde Staten van Gelderland de kwestie nog eens
onder de aandacht gebracht. Tijdens de hoogwaterperiode in de winter 1947/48 was over een lengte
van 2 kilometer, waarvan de betonmuur ongeveer
in het midden lag, circa 1200 kubieke meter grond
afgeslagen. Opgesomd werd welke instanties al
waren aangeschreven, doch steeds te vergeefs. De
ruiming zonder dat er springstof werd gebruikt, was
voor het polderbestuur onbegonnen werk.
Tegelijk werd gewezen op de betonnen constructie,
'die door de Nederlandse militairen in 1939 ongeveer
1 k.m. verder bij het dijkmagazijn, vanaf de kruin
tot aan de teen van de dijk, op de glooiing is gebouwd. Deze is ongeveer 1½ m. hoog en 1½ m.
diep. Voorzover deze op de kruin van de dijk stond,
is deze door ons destijds verwijderd. Deze betonmuur is deze winter door de golfslag totaal
ondermijnd'.
Een opvolgend bericht vanwege de minister van
oorlog vermeldt, dat er vanwege zekere schadevergoeding zonder toestemming geen wijzigingen aan
dit werk mochten worden aangebracht. Het polder-

12

Per 26 maart 1949 schreef het polderbestuur enkele aannemersbedrijven in de regio aan met verzoek
'voor 31 maart a.s. prijsopgaaf te geven voor het
slopen van de betonnen versperring, welke zich op
de Rijndijk onder Leuffen, gemeente Duiven, nabij
h.m. paal 97 bevindt. Slechts het gedeelte muur dat
boven de dijk uitkomt, moet worden opgeruimd, dus
niet de vloer. Voorts dient de uitgelopen glooiing
met goede kleiaarde te worden aangevuld. Bedoelde versperring moet vóór 20 April a.s. zijn
opgeruimd'. Blijkens bijgaande rekening d.d. 25
april 1949 was aannemersbedrijf Heijting er in geslaagd aan de opdracht te voldoen. In mei 1950 ging
er een brief naar het "Hoofd van het Bureau Registratie van Verdedigingswerken" te Amsterdam in
antwoord op diens schrijven d.d. 14 april 1950, met
de mededeling 'dat de voormalige Duitse versperring nabij h.m. paal 97 op de Rijndijk onder Leuffen
vorig jaar is opgeruimd'.

Rekening voor het Polderdistrict Lijmers d.d. 25 april 1949 (Archief Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem).

Briefhoofd Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Arnhem d.
d.1 maart 1950 (Archief Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem).
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Op 6 september 1950 liet de provincie Gelderland
aan de dijkstoel van het polderdistrict Lijmers
weten, 'dat de Minister van Oorlog bereid is de
kosten van opruiming van de Nederlandse versperring op de Leuffense dijk onder Groessen voor rekening van zijn Ministerie te nemen'. Er moest een
begroting en prijsopgaaf van een aannemer (aannemingssom) worden ingediend. Het polderbestuur
stelde d.d. Zevenaar 16 en 17 oktober 1950 de
bepalingen op aangaande het uit te voeren werk
met een begroting van kosten welke op een totaal
kwam van 1.335 gulden. Er volgden vragen over de
constructie, kosten van een persluchtbetonbreker
(compressor met twee boren) met een huurtijd van
een maand en wat er verder zoal bij kwam kijken.
Verschillende aannemers dienden een prijsopgave
in die ver uitkwam boven de begrootte onkosten.
Op 1 maart 1951 berichtte de "Eerstaangewezen
Ingenieur der Genie te Arnhem", dat de aanbiedingen buitensporig hoog werden geacht. Hij zelf had
een prijsopgave gekregen van 975 gulden. Na een
nader onderhoud met bedoelde aannemer werd
duidelijk, dat zijn raming met 700 gulden moest
worden verhoogd, zijnde 600 gulden voor afvoer
van het puin en 100 gulden voor de ijzeren spoorstaven. De totale aannemingssom zou dan 1.675
gulden bedragen. Het leverde allemaal niets op.
Naarmate de tijd verstreek, stegen de kosten van
een ruiming. Per 1 september 1954 berichtte "Wegenbouw- en Aannemingsbedrijf Bisseling" de sloop
te kunnen uitvoeren voor 3.330 gulden. Maar ook
deze keer zonder resultaat. Op 8 maart 1956
kaartte het polderbestuur de hangende kwestie aan
bij het "Commissariaat voor Oorlogsschade". Wat
dat ook heeft uitgewerkt, feit is dat de versperring
voor het grootste deel nog steeds aanwezig is. Het
hieronder vermelde voorstel van de gemeente Zevenaar is wellicht ook iets voor de gemeente Duiven.
Onder de kop "Muurtje om vijand te weren" berichtte De Gelderlander op 8 september 2012 over de
versperring in Babberich. 'Eenvoudig zal het niet zijn
om dit muurtje in een Babberichs weiland te slopen.
En daar draait het precies om, want het betonnen
gevaarte is er in 1939 neergezet om de Duitsers
ervan te weerhouden Nederland met rollend materieel binnen te vallen. Het militaire object heet in
jargon een vechtwagenhindernis en is te vinden
langs de Emmerichseweg, niet al te ver van de oude
Driepas - jaargang 31 - nr. 2

Briefhoofd Wegenbouw- en Aannemingsbedrijf Bisseling d.d. 1
september 1954 (Archief Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem).

grenspost tussen Duitsland en Nederland. De hindernis is zo bijzonder dat hij een plaatsje verdient
op de gemeentelijke monumentenlijst, vindt de
gemeente Zevenaar'.
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Aspergeversperring in Babberich (foto: Frans Staring te Zevenaar, 28 september 2012).
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Historische Kring
Duiven-Groessen-Loo
Programma 2015

zondag 27 september 2015
Centrum Duiven, aanvang 12:00 uur

DUUVE TE GEK

maart 2015
Bibliotheek Duiven, aanvang 20.00 uur

JAARVERGADERING

oktober 2015
MAAND VAN DE GESCHIEDENIS
Thema nog niet bekend
zaterdag 12 en zondag 13 september
2015
november 2015
OPEN MONUMENTENDAGEN
Thema nog niet bekend

SYMPOSIUM

Vacatures
Voor de zeer noodzakelijke versterking van het bestuur zoeken wij:

2 bestuursleden
•
•

Algemene bestuurstaken
Meewerken aan grotere activiteiten, bv. Duuve te gek

Voor de redactie van de Driepas zoeken wij

3 redactieleden,
•
•
•
•

van wie 1 zal optreden als eindredacteur

Schrijven van artikelen
Houden van interviews
Maken definitieve blad, inclusief inbreng in programma Editoo
Zorg dragen voor de verspreiding van het blad

Informatie en aanmelding bij
Gerard van Hunen, voorzitter, telefoon 06 – 28 97 13 72
Piet Bus, secretaris, telefoon 0316 – 26 83 35
Of kom op dinsdagavond in de Bibliotheek
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: eilandplein 302, 6922 ER Duiven

Van Eilandplein naar
Rijksweg
Op twee juli was het dan zover.De
Historische Kring verhuist van het
cultureel centrum op het Eilandplein naar de bibliotheek aan de
Rijksweg.
Deze verhuizing kent een lange
aanloop. Op het Eilandplein hadden we als vereniging met steeds
wisselende verhuurders te maken
en een afnemende service. Zo
hadden we in de tweede helft van
het jaar geen toegang tot internet.
In de loop van 2013 bleek uit
contacten, dat de bibliotheek belangstelling en ruimte had voor
nieuwe gebruikers. Het bestuur is
daarop met de bibliotheek in gesprek gegaan met als resultaat
dat we per 1 juli 2014 een huurovereenkomst hebben met de
bibliotheek. We hebben veel meer
ruimte tot onze beschikking.Bo-

vendien zitten we weer in het
centrum van Duiven.
Op woensdag 2 juli stond een
groep vrijwilligers en bestuursleden al vroeg bij het Eilandplein.
Vier deelnemers van het Serviceteam de Liemers met een bestelbus hebben ons enorm goed geholpen bij de verhuizing.

Op de voorafgaande dinsdagen
was er al goed opgeruimd en ingepakt.
et een flink aantal ritten zijn alle
dozen, kasten en computers overgebracht naar de nieuwe locatie.
Sluitstuk en hoogtepunt was het
transport van onze brandkast. Het
leek er op dat het ons niet zou
lukken om deze kast zelf te verhuizen. Tot dat iemand in de gaten
kreeg dat de brandkast te demonteren was.
Om vijf uur was alles over en
stonden de kasten weer gevuld op
de goede plaats.
Inmiddels zijn we ingericht en
kunnen de werkgroepen op de
dinsdagavond zich weer met hun
gewone werk bezig houden.
Graag nodigen we alle leden uit
om onze nieuwe stek te komen
bekijken. Dat kan op elke dinsdagavond van 20:00-21:30 uur in
de bibliotheek aan de Rijksweg.
De deur is niet open, dus gewoon
even aanbellen!
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