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Bij de voorkant.
Op de voorkant een uitsnede uit de naaststaande foto.
Behorende bij het artikel in gesprek met
Jo Schepers in deze Driepas.
De Leuvensedijk tussen Kandia en Groessen (Jezuitenwaay) aan dit stuk dijk komt
een monument te staan voor de twee
broers Jan en Piet Meuwsen.
.
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Colofon
Driepas is een uitgave van de Historische
Kring Duiven-Groessen-Loo en verschijnt drie a vier maal per jaar.
Losse nummers € 3,00.

Beste Lezer,

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.

Het nieuwe jaar is al weer een maand oud als ik dit schrijf. Dat betekent dat goede voornemens vaak al weer onder aan de stapel met
ideeën zijn komen te liggen.

Redactieadres:
redactie@hkdgl.nl of
Remigiusplein 9
6921 BL Duiven

Als bestuur houden we vast aan onze prioriteiten die we enige tijd
geleden hebben vastgesteld. Deze vaststelling is ingegeven door het
feit dat we meer plannen en werkzaamheden hebben dan mankracht
om ze uit te voeren.
De eerste prioriteit is het toegankelijk maken van zaken en gegevens,
die wij nu reeds hebben. Het actief verzamelen van nieuwe zaken en
gegevens is niet aan de orde.

Redactie:
Vacant

Het tweede waar we ons op richten is de Driepas. We streven er naar
driemaal per jaar ons blad te laten verschijnen.

Secretaris:
secretariaat@hkdgl.nl
P. Bus

In het kader van de eerste prioriteit zijn we onlangs begonnen onze
kast met archiefstukken (opnieuw) te inventariseren. Voor de
meeste van de huidige vrijwilligers is dat zeer leerzaam. Zij zijn nog
niet zo lang bij de vereniging en hebben vaak geen idee welke mooie
zaken er zijn.
Aanwinsten van de laatste jaren waren, door gebrek aan mankracht,
niet opgenomen en worden nu ingevoerd. Zeker is dat wij nieuwe
bronnen hebben voor interessante artikelen in de Driepas.

In deze Driepas worden alle stukken voor de aanstaande jaarvergadering opgenomen. Bij het lezen van de agenda zult u zien, dat onze
voorzitter zijn taak neerlegt. Dit betekent voor onze vereniging een
grote verandering. In de jaarvergadering zullen wij aangeven hoe wij
verder gaan. Nieuwe bestuursleden zijn altijd welkom.
Zoals gebruikelijk hebben na de pauze van de jaarvergadering een
lezing gepland. Deze keer zal de heer Leo Salemink spreken over een
boerenfamilie in de 20e eeuw.

In het kader van de tweede prioriteit maken we het ons dit jaar “gemakkelijk” door zelf maar twee Driepassen te schrijven. We hebben
het goede voornemen om in plaats van de Driepas van juni iedereen
het jubileumboek Grenzland 200 te geven.
Ik wens u veel leesplezier en zie u graag bij onze jaarvergadering.
Piet Bus
secretaris
Driepas - jaargang 34 - nr. 1

Bestuur:
bestuur@hkdgl.nl
Voorzitter:
G.H. van Hunen (0316-52 73 66)

Penningmeester:
E.Scheeres
penningmeester@hkdgl.nl
IBAN: NL54RABO0315407484
BIC: RABONL2U
Public Relations:
G.H. van Hunen
Lid:
M. Hagenaar
Secretariaat:
secretariaat@hkdgl.nl of
Remigiusplein 9
6921 BL Duiven
Internet:
www.hkdgl.nl

Oplage: 300 stuks

Het lidmaatschap van de Historische
Kring kost €14,00 per jaar; het partnerof gezinslidmaatschap € 5,20 extra 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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In gesprek met: Jo Schepers uit Duiven
Een persoonlijk verhaal …..
over de executie van zijn twee ooms Jan en Piet
Meuwsen op 19 september 1944 en over de plaatsing van een monument.

Aanleiding
Al in 2015 had Jo Schepers (geboren augustus 1944)
contact gezocht met wethouder Sjef van Groningen.
Jo had vernomen dat er een initiatief van Van
Groningen is een monument te plaatsen ter nagedachtenis aan de executie van zijn ooms Jan en Piet
Meuwsen uit Groessen. Van Groningen wordt nu nog
als Groessenaar vaak aangesproken door mensen,
die getuigen waren geweest bij de noodlottige gebeurtenissen op 19 september 1944; vandaar zijn
initiatief. Jo wil graag als familie (zoon van de
oudste zus Mieneke Meuwsen) aanwezig zijn bij de
onthulling.
Jo had in De Driepas jaargang 31 nummer 2 van
oktober 2014 het artikel over de oorlogsperikelen
in Groessen in september 1944 gelezen. Al direct
waren er passages in het artikel geweest, die hem
tegen de borst stuitten. In zijn jeugd had hij jarenlang verhalen over de executie in zijn familie gehoord, die niet strookten met het verhaal in die
Driepas. Jo wilde graag zijn kant van het verhaal
vertellen aan de Driepas.
Via Sjef van Groningen kwam zijn verzoek bij de
Historische Kring terecht.

Jo Schepers, januari 2017

Ontmoeting
Op maandag 16 januari 2017 werd ik hartelijk
ontvangen bij Jo Schepers thuis in Duiven. Zijn tafel
lag al vol met onder andere foto's, oude legerkaar-

Gebroeders Meuwsen.
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ten, boeken en printen. Jo is al jaren bezig om met Moeder is nooit over het verlies heen gekomen.
behulp van historisch materiaal te achterhalen wat Vader leed in stilte, hij praatte er nooit zoveel over.
er precies gebeurd is met zijn ooms op 19 september 1944. Jo stak meteen van wal…..
Juiste toedracht volgens Jo
Jarenlang gepraat
gebeurtenissen

noodlottige Pas in 2014 heeft hij definitief helderheid gekregen
over de juiste toedracht. Hij had gepraat met Theet
Dominicus, de overbuurman van het oudershuis van
Volgens Jo is er de eerste tien jaar na de executie zijn vader Jan Schepers (broer van Toon Schepers,
bijna bij elke gelegenheid in de familie wel gepraat Lijkweg 22). Jo vertelde mij:
over de executies. Bij vijf van de tien familiebijeen- “Op 19 september 1944 werden er Duitse vliegtuikomsten kwam het wel weer ter sprake. Zo heeft gen neergeschoten bij de uiterwaarden van Groeshij als kleine jongen al die verhalen gehoord.
sen ter hoogte van de Vossendel en Huttenhoek
(later Oldenhoek en nu Rijnstrangenweg).
De omwonenden hadden ook allemaal wel wat gezien die dag. “Er waren die dag drie vliegtuigen Daar gingen mensen die dat waarnamen, wel even
neergehaald in de uiterwaarden”, werd er verteld… naar kijken. Zoals dit keer ook mijn ooms Jan (23
jaar) en Piet (17 jaar) Meuwsen, maar ook Theet
Het intense verdriet van de vader en moeder van Dominicus, die nu nog aan de Lijkweg woont, Hent
Jan en Piet was altijd voelbaar. Moeder was erg Palm en Jan en Piet Steenkamp. Oom Piet was daar
verbitterd en had veel behoefte om erover te praten. al in de buurt om de koeien van zijn vader, die in
de uiterwaarden liepen, te gaan melken. Jan
Familie Meuwsen, foto uit 1938 ter gelegenheid van het dertig Meuwsen kwam er vanuit Loo, waar hij had gewerkt,
jaar huwelijk van de heer en mevrouw Meuwsen-Stevens.
op weg naar zijn ouderlijk huis aan de SchrouwenRij boven van links naar rechts staand vanaf links: Lei, Herman,
burg (een zijweggetje van de Lijkweg) ook naar toe.
Jan, Wim, Riet, Mieneke, Gerrit en Anna.
Rij beneden zittend van links naar rechts Piet, Vader Theet Als door een toeval hebben ze elkaar getroffen in
Meuwsen, eerste kleinzoon Jan Schepers zoon van Lei, Moeder
de buurt van Huttenhoek, waar Theet Dominicus (17
Meuwsen - Stevens, Dina
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jaar) hen ook heeft gezien. De Duitsers die volgens
bewoners daar bij Vreeman in de Pannerdense
Waard gelegerd waren, kwamen ook op de plek van
de crash af en begonnen volgens Theet Dominicus
(ooggetuige) te schieten. Hij zei letterlijk: “De kogels floten hen om de oren”. Hij is naar de woning
van Max Wolters aan de Huttenhoek gerend en naar
binnen gegaan. Mijn ooms Jan en Piet hebben zich
verscholen in een duiker van een sloot. Aangezien
de Duitsers vanaf de dijk goed zicht hadden, wisten
ze waar ze zaten en hebben hen op gepakt en
meegenomen naar hun legerplaats. Dit is, zo vertelde Dominicus mij, door hem vanuit de woning
van Wolters gezien. Toen het rustig was is hij alsnog
naar huis gegaan. Hij heeft hen niet meer in levenden lijve gezien”.
Jo vertelde verder: “Bij ons thuis was de versie van
het verhaal altijd dat de ‘dronken’ Duitsers erachter
kwamen dat ze hun eigen vliegtuigen uit de lucht
hadden geschoten. (Dit klopt met wat Jan te Witt
schreef op bladzijde 26 van de Extra Driepas uit
1995: ik herinner me: Als represaille op hun eigen
falen zouden de Duitsers in de avond (rond 20 uur)
mijn ooms hebben gefusilleerd. Dit werd gedaan
nadat ze hun eigen graf hadden moeten graven bij
het zandgat van de Raayhof en daar volgens zeggen
een nekschot hebben gekregen).
De Duitsers wilden de lichamen niet vrijgeven om
te begraven. Op zondag 24 september 1944 was er
een gezongen requiemmis voor de broers. Door de
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intensieve bemiddeling van kapelaan Westerman
van de Groessense Andreas-parochie is het gelukt
de lichamen vrij te krijgen om te kunnen herbegraven op maandag 25 september. Zie aantekening
vanuit de parochie.”
Zeer waarschijnlijk bracht pastoor Schoemaker het
slechte nieuws bij de ouders van Jan en Piet.
Jo liet mij een stukje lezen uit het boek “Ons
laatste halfjaar oorlog (achter Arnhems front)“ van
F. J. Wahlen, F.J.W. :
Even buiten Groessen werden dezen middag de twee
gebroeders Meuwsen (18 en 20 jaar) door Duitsche
Luftwaffe-officieren in het veld aangehouden en
summier doodgeschoten, omdat ze bij een noodlanding van een der Duitsche piloten (op grondgebied
van Pannerden) wat neergevallen munitie ter
plaatse hadden opgeraapt. Het waren beste jongens, ik heb ze goed gekend.- R.I.P.

Sperrgebiet of niet?
Soms wordt nu nog gezegd: “Jan en Piet waren op
de verkeerde tijd op de verkeerde plaats.” Of: “Ze
hadden daar niets te zoeken, want het was daar
Sperrgebiet”. In De Driepas van oktober 2014 wordt
beweerd, dat het gebied waar de twee broers zich
Hierbij een gedeelte van de kaart met daarop aangegeven:
Pijl 1, de bovenste pijl, plaats waar Jan en Piet gevangen zijn
genomen.
Pijl 2, de onderste pijl, plaats waar de executie plaatsvond.
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bevonden Sperrgebiet was en dat ze zich daar niet
mochten ophouden. Dit is tot nu nooit bewezen. Uit
geen enkel document blijkt, dat het wel zo was. Er
kan nu gesteld worden, dat die conclusie voorbarig
was. Volgens Jo was de plek waar de jongens
moesten melken, geen Sperrgebiet. Hij heeft nooit
ergens een document kunnen vinden, waarin staat
beschreven, dat de plek waar de koeien graasden
Sperrgebiet was. In dat gebied waren de huizen in
september 1944 ook nog steeds bewoond door families. Jo zou graag willen, dat voor eens en altijd
duidelijk is, dat de jongens zich gewoon in dat gebied
mochten ophouden……….
De onduidelijkheid over dit gegeven heeft de familie altijd veel extra pijn gedaan…..
Gedwongen evacuatie van Groessen naar Varsseveld vond pas later,op 18 en 19 november 1944,
plaats.

met zijn parachute.
Jo maakt graag gebruik van de documenten, die de
Argagroep in bezit heeft.
Hierin heeft hij nog nooit een bewijs gevonden, dat
De Huttenhoek op 19 september 1944 Sperrgebiet
was.

ARGA research group Achterhoek
Jo had ook contact met de Arga group via Roel van
Beurden, die helaas is overleden.
De Arga Research group Achterhoek houdt zich
bezig met het onderzoek naar de luchtoorlog in
onder andere de Liemers en de Achterhoek gedurende de Tweede Wereldoorlog. Op professionele
wijze doen zij onderzoek naar de gebeurtenissen
van die tijd. Zij houden zich bezig met locatieonderzoek, vliegtuigbergingen, conserveren van vliegtuigonderdelen. Ze beheren foto's, kaarten en documenten. Volgens overlevering zijn er twee Duitse
en een Engels vliegtuig neergehaald op 19 september 1944. De Arga group heeft nog steeds geen
bewijs gevonden voor het Engelse vliegtuig.
Theet Dominicus heeft aan Jo en aan Roel van
Beurden de plek gewezen waar de twee Duitse
vliegtuigen zijn neergestort. Dit strookte volledig
met de uitgravingen van Arga op het terrein van
Steenkamp in 2006. Dat was aan de huidige Rijnstrangenstraat in Groessen binnendijks.
Twee stukjes informatie, die ik van de website van
de ARGA group (www.arga-nl.nl ) heb gebruikt:
Op 22 april 2006 heeft de ARGA de resten opgegraven van een Messerschmitt 109G-14 bij Groessen.
Het toestel is in de roerige septemberdagen van
1944 neergestort achter de boerderij van de familie
Steenkamp aan de Rijnstrangenweg in Groessen.
De piloot kon zich redden met zijn parachute.
Net na de berging van de Me109G-14 in Groessen
april jongstleden kreeg de ARGA deze tip van dezelfde landeigenaar, de heer Steenkamp. Op een
andere akker was ook een toestel gecrasht. Op
zaterdag 12 augustus 2006 heeft de ARGA een Focke
Wulf Fw190A-8 geborgen. De piloot kon zich redden
Driepas - jaargang 34 - nr. 1

Uit dit boek Duiven, Groessen, Loo uit de historie van drie Liemerse dorpen, haalt Jo graag zijn informatie vandaan.

Brief Wilhelmina
In augustus 1946 ontving de heer T. Meuwsen een
brief van Koningin Wilhelmina.
Hierin betuigt ze haar medeleven met het verlies
van Jan en Piet. In deze brief spreekt zij over het
neerhalen van een Engels vliegtuig. Maar dat het
een Engels vliegtuig betreft, is tot op de dag van
vandaag nog niet zeker.

Monument voor Jan en Piet Meuwsen
Jo is blij verrast, dat er een monument voor zijn
ooms in Groessen wordt opgericht.
Maar hij vindt dat met de huidige informatie geen
vermelding kan worden gemaakt dat Jan en Piet zich
in Sperrgebiet bevonden. Door zijn zoektocht in de
geschiedenis heeft hij ook wel een voorkeur voor de
plaats. Doordat de Leuvensedijk in Groessen tegen7

Persoonlijk brief van Koningin Wilhelmina 16 augustus 1946 aan
de familie Meuwsen.
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woordig als fietspad is opengesteld en vanaf daar
overzicht is over een plek langs zowel de plek waar
ARGA twee vliegtuigwrakken heeft geborgen als
zicht op de plek waar het drama van de executie
heeft plaatsgevonden, lijkt hem een plek aan die
dijk ter hoogte van de bocht bij de Jezuïetenwaai
perfect. Daar kunnen belangstellenden het gebied
uitstekend overzien ter oriëntatie met een informatiebord als leidraad. Hij is blij verrast, dat deze plek
ook definitief gekozen is.

Locatie monument
Op de foto is in de verte de Wellinghoeve te zien.
Het was even zoeken om een geschikte locatie te
vinden. De voorkeurslocatie kon niet gehonoreerd
worden. Regiegroep Natura 2000 die natuurgebieden beheert en beschermt, gaf geen toestemming.
Bij de tweede keus had men wel succes. Leisurelands
gaf als eigenaar toestemming om bij een verbreed
stukje dijk van het nieuwe fietspad (in het verlengde van de Leuvensedijk richting Kandia gemaal) het
monument te mogen plaatsen.

Dit is de plek, waar het monument geplaatst zal worden.

denking, zal in de middag het monument worden
onthuld. Wie het monument gaat onthullen, is nu
nog niet bekend.
Schoolkinderen uit de hogere groepen van de Joannes basisschool worden hierbij betrokken.
Een van de medewerkers van het Liemers Museum
gaat vooraf bij de kinderen vertellen over de gebeurtenissen op 19 september 1944. De FRoS
hardloopgroep zal het bevrijdingsvuur ophalen in
Wageningen en langs het nieuwe monument komen,
om daar het licht te brengen. Dan staat er op 5 mei
een mooi monument op een mooie plek!!!!!!
Agnes van Beurden, Duiven.

Wim Rutten, maker van het monument
De Duivense beeldhouwer in hout Wim Rutten heeft
de opdracht gekregen om een monument te maken
ter herinnering aan de gebroeders Meuwsen. Hij
gebruikt hout van een oude eik, die altijd aan de
Rijksweg in Duiven heeft gestaan. Hij heeft al een
schets gemaakt van hoe het eruit gaat zien. De Arga
groep geeft een deel van de motor van het neergestorte vliegtuig aan Wim, zodat hij het kan verwerken in het monument. Wim is momenteel nog bezig
het monument te maken.

Onthulling monument
Op 4 mei 2017, de dag van de nationale dodenherDriepas - jaargang 34 - nr. 1

Wim Rutten met zijn ontwerp en de houten balken voor het
monument
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Over tantes en treinen
De broers en zussen van opa Frans Nijsen vormen
een bont gezelschap. Kostschoolhouder Eduard
Nijsen en zijn kinderen komen we in allerlei plaatsen
en goede functies tegen. Kleermakers Willem, Frans
en Jan bedienden vanuit hun winkels klanten tussen
Duiven en een groot gebied langs de IJssel. Ook de
ondernemende zussen Elisabeth en Rieka waren
behoorlijk actief in hun Doetinchemse winkel. Deze
bijdrage gaat over hun oudste zus Everdina Katharina Nijsen. Naast Frans en Eduard heeft zij voor
een aanzienlijk nageslacht gezorgd.
Het verhaal over onze oudtante Everdina Katharina
is echter gauw geschreven: ze werd in 1848 in
Duiven geboren, trouwde in 1882 met Christiaan
Meurs en stierf in 1917. Het echtpaar kreeg 5 kinderen.

Handtekening C. Meurs en E.C. Nijsen onder de huwelijksakte.

Veel meer dan een handtekening onder de trouwakte(1882) en de boedel- en verdelingsakten
(1879,1898) van haar vaders eigendommen, heeft
ze niet nagelaten. We weten niet hoe ze onder
vrienden genoemd werd. Haar doopakte geeft
Everdina Katharina als naam, maar soms wordt ze
als Dina Catharina omschreven, soms als Catharina,
al dan niet met “C” of “K” beginnend. We zullen hier
Catharina gebruiken.
Catharina groeit op in het hechte gezin van onze
overgrootouders: Arnoldus Sebastianus Nijsen en
Everdina Theodora Beekman aan de Woerdstraat in
Duiven. Ze heeft de lagere school gevolgd, want ze
schrijft zwierig haar naam.
De Nederlandse samenleving in de laatste helft van
de 19e eeuw onderging de gevolgen van de enorme
technische vooruitgang. De standenmaatschappij
maakte plaats voor de klassenmaatschappij: niet je
afkomst was belangrijk maar wat je bereikte. Zo is
het ook met onze overgrootvader Arnoldus Nijsen
gegaan. Als buitenechtelijke zoon van een militair
uit Bergen op Zoom en Nijmeegse wasvrouw, werd
hij een respectabele kleermaker in Duiven.
Vanaf 1870 leidde het onbegrensde optimisme over
de nieuwe ontwikkelingen in transport, landbouw en
industrie tot speculatie en daarmee raakte de Europese economie in een financiële crisis. Na de Amerikaanse burgeroorlog (1861-65) werd Nederland
overstroomd door goedkoop graan. De onvermijdelijke recessie werd zeker in de grensstreek de Liemers goed gevoeld en kleermaker Arnoldus Nijsen
10

moest zich steeds verder in de schulden steken. In
1877 en 1878 verlieten drie dochters het ouderlijk
huis om als dienstbode te gaan werken. De 30-jarige Catharina ging naar Leuven, Dordrecht, Arnhem
en Oosterbeek om als dienstmeid geld te verdienen.
Een jaar later stierf haar vader, nog geen 57 jaar
oud. Hij liet een stevige schuld na. De oudste broer
Willem nam de vaderrol over.
In Oosterbeek ontmoette Catharina de twee jaar
jongere Christiaan Meurs. Hij was de zoon van Derk
Meurs, een timmerman in Heteren. Christiaan
werkte als arbeider in de papierindustrie, stroopfabrieken of rubberverwerking (de latere Hevea)
rondom Oosterbeek.
De eerste twee kinderen, Theodora en Geertruida,
werden in Oosterbeek geboren en misschien had
het gezin daar in tamelijk armoedige omstandigheden kunnen blijven wonen. Maar inmiddels was het
nodige gebeurd.
Nederland heeft na de gouden eeuw nooit meer
voorop gelopen met innovatie. De introductie van
de spoorwegen verliep hier veel trager dan in de
buurlanden. In 1860 kon je met de trein een rondje rijden langs Amsterdam, den Haag, Rotterdam
en Utrecht en vandaar langs Arnhem naar Duitsland.
Pas in 1870 verscheen de eerste spoorbrug over een
grote rivier.
In die tijd legde de staat de spoorwegen aan, die
geëxploiteerd werden door particuliere maatschappijen. De Nederlandse RhijnSpoorwegMaatschappij
(NRS) exploiteerde vanaf 1856 de route van Amsterdam via Utrecht, Arnhem, Duiven, Zevenaar
naar Duitsland. De Staatsspoorwegen (SS), de
Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij (HSM of
HIJSM) en nog wat maatschappijen waren de grote
concurrenten. De aanleg van nieuwe spoorwegen
was een traag proces met weinig visie en veel regels.
Gelukkig kwam daar in 1878 een drastische wijziging in. De “Locaalspoor en tramwegwet” bepaalde
dat op lokale spoorwegen geen personeel nodig was
bij elke spoorwegovergang(!) en dat er op zicht
(zonder seinen) gereden mocht worden. De snelheid
van de treinen op lokaalspoorwegen werd beperkt
tot 30 km/uur evenals de maximale asdruk.
Grote ondernemers zagen hier een kans om hun
producten via deze lokaalspoorwegen veel sneller
naar de grote steden te vervoeren. Zeker 40 tramen spoorwegmaatschappijen werden kort na de
invoering van die wet opgericht.
Nadat een concessie in 1881 was verleend aan de
Winterswijkse textielfabrikant J. Willink werd de
Geldersch-Overijsselsche Locaalspoorweg Maatschappij, kortweg GOLS, opgericht. Er was voldoende startkapitaal ingelegd om alle grond aan te kopen
en dus startte de bouw van het GOLS netwerk. Op
15 juli 1885 ging de lijn van Zevenaar naar Winterswijk en de lijn van Doetinchem naar Ruurlo open,
later dat jaar volgde de rest. De GOLS was de eigeDriepas - jaargang 34 - nr. 1

naar van het spoor, echter de uitbating moest plaats
vinden door de Staatsspoorwegen of de HSM. De
Staatsspoorwegen wilde hun lijn van Rotterdam, via
Elst, Zevenaar en Winterswijk naar Duitsland doortrekken. De realisatie van dit plan is pas in 2007
voltooid: de “Betuweroute”. Echter de regering
vreesde de toenemende macht van de Staatsspoorwegen en verplichtte de GOLS om de verbinding te
laten verzorgen door de concurrent HSM.
Dat was natuurlijk tegen het zere been van de
Staatsspoorwegen, die vervolgens de aansluiting
van het spoor in Zevenaar, Hengelo en Winterswijk
op het overige net blokkeerde. Zo kon het gebeuren
dat deze plaatsen tientallen jaren twee treinstations
hadden. In Zevenaar moest je een stuk lopen van

GOLS lokomotief nr 1 in 1894.
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Dit is slechts een deel van de spoorwegen die tussen 1885 en
1930 door de Achterhoek liepen. Afgezien van een paar kilometer spoor bij het museum in Haaksbergen is alleen het GOLS
traject van Zevenaar via Doetinchem naar Winterswijk nog in
gebruik.
Samengesteld op basis van o.a. kaarten door Dick vd Spek en in
Aold Hoksebarge, november 1970.

het station aan de route Arnhem-Duiven-ZevenaarEmmerik naar het GOLS station voor de route Zevenaar-Winterswijk. Pas in 1918 werd besloten het
station aan de route Arnhem-Emmerik ook te gebruiken voor de route naar Winterswijk. Het station
GOLS dat zo’n station 200 meter in de richting van
Didam lag, werd in de oorlog zwaar beschadigd is
rond 1970 afgebroken.

Het GOLS station Wehl in 1966. In de tijd dat de familie Meurs
er woonde zat de bovenverdieping er niet op (bron: www.stationsweb.nl).
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Christiaan Meurs zag een kans in die spooruitbreiding en werd volgens zijn personeelsakte op 1 juli
1885 ladingmeester van de GOLS in “Deutinchem”,
zijn gezin verhuisde in september. Christiaan verdiende ongeveer 360 gulden per jaar. Arbeiders,
knechten en ambachtslieden verdienden toen 500
gulden/jaar, middenstanders en ambtenaren tot
1000 gulden/jaar en alleen hoge ambtenaren, leraren en grote kooplieden kwamen op 2000 gulden/jaar. Tussen 1813 tot na de 1e wereldoorlog bestond
nauwelijks inflatie.
In Doetinchem werd de eerste zoon Petrus Arnoldus(Piet) geboren. Het gezin bleef 2 jaar in Doetinchem
wonen want in juni 1887 werd Christiaan bevorderd
tot haltechef in Wehl. Gevolgd door promotie tot
stationschef 4e klasse in 1891 (660 gulden/jaar) en
in 1894 tot stationschef 3e klasse (900 gulden/jaar).
Volgens de dienstregeling uit 1891 kwamen in Wehl
8 personentreinen per dag in de richting Zevenaar
langs en evenveel treinen de andere kant op. De
eerste trein uit Wehl vertrok om 6.25 uur en de
laatste om 21.22 uur.
Daarnaast was er natuurlijk het goederenvervoer,
dat uiteindelijk de hoofdreden was voor het aanleggen van de spoorweg. Een stationschef had nog
meer taken. Zo lezen we in de Graafschapsbode uit
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Station Haaksbergen in 1962 (bron: www.stationsweb.nl).

1896 dat “indien men aan de halte Stillewald in of
uit wil stappen, moet men zulks vooraf aan den heer
Stationschef te Wehl of Didam verzoeken.” Stillewald is een 150 ha landgoed waar toen al gerecreëerd werd maar ook veel houtproductie plaats
vond.
De familie Meurs-Nijsen tussen 1906 en 1912 voor het station
van Haaksbergen. Achter Christiaan Meurs en Catharina Nijsen
staan: Theodora, Jan Christiaan, Arnold en Piet (Bron: collectie
mevr L. Cranen).
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GOLS kende twee typen stationsgebouwen: groot
en klein. Het station van Wehl was klein. De foto
toont het station nadat er in 1916 een verdieping
bovenop geplaatst is. Het gezin Meurs-Nijsen
woonde in de benedenverdieping want dat hoorde
bij de functie. De laatste twee kinderen werden hier
geboren: Johan Christiaan en Arnold.
Na 15 jaar de treinen rond Wehl geregeld te hebben,
verhuisde Christiaan en gezin op 15 april 1902 naar
Haaksbergen. Dat is een groot GOLS station en
daarom werd Christiaan op 1 juli 1904 bevorderd
tot stationschef 2e klasse met een salaris van 1320
gulden per jaar. Christiaan, Catharina en hun gezin
bleven tot 1 mei 1914 in Haaksbergen en verhuisden
daarna naar Doetinchem-Oosseld.
De kinderen zijn dan al deels het huis uit. Ook in dit
Nijsen gezin zien we een sterke katholieke drang:
Geertruida gaat vanaf 1905 als kloosterling naar
Den Haag. Later (1951) zal ook haar zuster Theodora het klooster ingaan.
De oudste zoon Petrus Arnold (Piet) zit van 1901 tot
1905 op het seminarie te Culemborg studeert verder
voor boekhouder. Hij haalt in 1912 zijn boekhoudexamen en trouwt in 1915 met Hendrika Johanna
Tönis. Zij is op de laatste dag van 1919 in Rotterdam
overleden. Piet hertrouwde in 1922 en maakte
carrière als procuratiehouder bij de ABTB (Aartsbisschoppelijke Boeren en Tuinders Bond). Hij werd in
1946 op zijn fiets aangereden op de Velperweg in
Arnhem en overleed 60 jaar oud. Een van zijn vijf
kinderen werd pastor in Arnhem en Eindhoven.
Tweede zoon Johan Christiaan Meurs volgde zijn
vader naar GOLS en begon in 1903 als leerling-klerk
voor een jaarsalaris van 180 gulden, zes jaar later
verdiende hij al bijna 500 gulden als klerk in Arnhem.
Het noodlot trof hem. Op 25 juli 1912 overleed hij,
24 jaar oud, aan een epileptische aanval.
De jongste zoon Arnold leerde voor horlogemaker
en vestigde zich in 1914 in Geldrop om vanaf 1920
in Heerlen actief te zijn als technisch beleidsambtenaar. Hij trouwde in 1915 met Margareta Heintzberger. Het gezin kreeg negen kinderen waarvan twee
een religieuze roeping volgden.

wordt door zijn kleinkinderen omschreven als een
dominante, wat autoritaire man. Typisch een stationschef.
En hoe ging het verder met de spoorwegen?
De GOLS bleek een zeer succesvolle investering en
keerde rijkelijk dividend uit. HSM als hoofdgebruiker
van die spoorweglijnen, wilde maar wat graag die
rails opkopen. Steeds lag de politiek dwars om allerlei moeilijk invoelbare redenen. Maar in 1920 was
het zover: de GOLS ging op in de HSM en werd in
1928 opgeheven. In 1938 fuseerden de laatste grote
spoorwegmaatschappijen in Nederland tot de Nederlandse Spoorwegen.
Tijdens de crisis van 1929-1940 daalde de aantallen
reizigers en het goederenvervoer over de GOLS
lijnen dramatisch. De ene na de andere lijn werd
gesloten, totdat uiteindelijk alleen het enkelbaans
lijntje van Zevenaar naar Winterswijk overbleef. Van
de 19 GOLS stations staan nog 4 grote en 2 kleine
exemplaren. Het oude GOLS station in Haaksbergen,
waar een stukje familiegeschiedenis heeft plaats
gevonden, doet dienst als spoormuseum. De enige
trein die er vertrekt vervoert toeristen.
M.Pelgrom, Helmond.
bronnen:
Historische Kring Haaksbergen: Aold Hoksebarge,
november 1970
Utrechts archief: Spoorwegpersoneelsarchief, inv
71A, folionr 8
C.F.M. Nijsen, “familie Nijsen 1796-2003” uitgave
in eigen beheer
Foto’s en verhalen van verschillende familieleden.
Koninklijke bibliotheek: online kranten en tijdschriftenarchief,
Gelders Archief: Burgerlijke stand en bevolkingsregisters van Duiven, Doetinchem, Wehl, Haaksbergen.

Op 6 februari 1917 overleed Catharina: “geheel
onverwacht” meldde de overlijdensadvertentie.
Volgens de Memorie van Successie liet ze niets na.
Christiaan kreeg na pensionering wel een uitkering,
maar besloot op 70-jarige leeftijd om in 1921 een
sigarenwinkel te openen aan de Terborgscheweg
C268 in Doetinchem. Zijn inwonende dochter Theodora gaf knip- en naailes voor een modevakschool.
In 1925 verkocht Christiaan de zaak en ging met
Theodora en het gezin van Piet, inmiddels hertrouwt
met Johanna Frederika Reichman, naar Velp.
Zes jaar later verhuisden ze naar een nieuwe woning
aan de Vondellaan in Arnhem. Hier overleed Christiaan Meurs begin 1943 op 92-jarige leeftijd. Hij
Driepas - jaargang 34 - nr. 1
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Parels uit het Liemers Museum
Kunstwerk! Liemers Museum heeft dit jaar een vitrine ingericht met uitsluitend privé-parels die we
voor een jaar in bruikleen hebben.
Onder privé-parels verstaan we voorwerpen die
mensen thuis hebben liggen en waar ze speciale
herinneringen aan hebben. Het hoeft helemaal geen
kostbaar object te zijn, zoals je zelf in de vitrine in
het museum kunt zien. Deze objecten hebben
veeleer een emotionele waarde.
De verhalen die schuilgaan achter deze voorwerpen
staan in de map ‘privé-parels’, die je in het museum
kunt inzien.

Babymutsje
Ineke Ackerman is samen met haar man in 1979 in
Duiven komen wonen, maar oorspronkelijk komt zij
uit Kampen. Ineke is in mei 1945, twee weken na
de bevrijding, geboren. Haar moeder was dus
zwanger in die laatste Oorlogswinter. En al was bij
Inekes geboorte de oorlog net beëindigd, er was nog
jarenlang een gebrek aan heel veel dingen. Kleding
werd in die tijd dus vaak vermaakt en hergebruikt.
Omdat het heel moeilijk was om aan roze baby wol
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te komen, gebruikte haar moeder een van haar
eigen wollen borstrokken.
Een borstrok is een extra warm kledingstuk dat in
de koude periodes over een hemd gedragen word,
maar dus onder een bloes of trui.
Haar moeder haalde het borstrok uit, waste het en
verfde de wol roze. Daarna haakte ze er een jasje
en mutsje van. Helaas is het jasje verloren gegaan,
maar het mutsje is er nog steeds. Op de erbij geplaatste foto is Ineke met haar mutsje op te zien.

Liemers Museum

Driepas - jaargang 34 - nr. 1

Zoekplaatje

In dit nummer een nieuw zoekplaatje wie helpt ons
aan de namen van de personen die op de bovenstaande foto staan?
U kunt de namen (bij voorkeur per email) sturen
naar redactie@hkdgl.nl of op woensdagavond afgeven in de Ogtent.

Driepas - jaargang 34 - nr. 1

Op het onderstaande zoekplaatje (Driepas nr. 3 van
2016) hebben we geen reacties mogen ontvangen.
Mocht u toch nog personen herkennen dan kunt u
deze sturen naar redactie@hkdgl.nl of op woensdagavond afgeven in de Ogtent.
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Waterput Parallelweg 26 te Duiven
Bij de Fam. Derksen aan de Parallelweg 26 te Duiven
is nog een waterput te vinden die dateert van 1706.
De put was voor het huis van de Fam. Derksen dat
gebouwd is in1706 en gesloopt in 1976. Het huis is
in 1925 door de vader van G. Derksen gekocht en
de waterput bevond zich in de voortuin van het huis.
De oorspronkelijke eigenaar was de Fam. Peters,
die in het huis woonde met de naam Eltingerhoff
(het hoogste punt van Duiven). Het huis is in 1899
gebouwd naast de boerderij van de Fam. Derksen.
De waterput is 1,50 meter in diameter en ruim 6
meter diep. Het was afgedekt met een koepelvormige deksel dat bestond uit halve stenen, gemetseld
met kalkzand cement en daaruit staken aan weerszijden twee lodenbuizen die aangebracht waren op
een diepte van 2.50 meter. Op het hoek van het
huis stond een grote koperen pomp die was aangesloten op de loden pijp en zo werd het water
opgepompt. De hele buurt kwam er water halen voor
de wekelijkse was. Vooral in de droge zomer van
1947 is er veel gebruik van gemaakt, het water was
van een goede kwaliteit en zo kon het gebeuren dat
de put helemaal leeg was. Maar na een paar uur
was die weer gevuld zo dat er weer voldoende water
was.

Programma 2017

Gerrit Derksen vertelt dat de put tot een bepaalde
diepte is gegraven en met een hoepel verder gestapeld is. De hoepel werd ondermijnd door er steeds
zand onderweg te halen en daardoor steeds verder
zakte. Vervolgens werd er dan steeds een laag
stenen opgestapeld tot de put op een diepte van
6 meter was en het grondwaterpeil bereikt was. In
de put staat nog steeds water maar het is nu afgedekt en daar overheen is zand op aangebracht zoals
de foto laat zien.
Gerrit Derksen zou het fijn vinden dat de put bewaard zou blijven als een stukje historie van Duiven.

zondag 24 september 2017
Centrum Duiven, aanvang 12:00 uur

DUUVE TE GEK

zaterdag 9 september 2017

OPEN MONUMENTENDAG
Thema: Boeren, burgers en buitenlui
oktober 2017
MAAND VAN DE GESCHIEDENIS
Thema: GELUK

16 november 2017
SYMPOSIUM
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Uitnodiging jaarvergadering

HISTORISCHE KRING DUIVEN - GROESSEN - LOO
(regnr. K.v.K. Midden Gelderland V 121961)

Geachte lid,
Het bestuur van de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo nodigt u uit voor de jaarlijkse
algemene ledenvergadering op:

Woensdag 29 maart 2017
aanvang 19.30 uur in de OGtent, zaal “bij Bert”, Remigiusplein 9, Duiven

De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Voor aanvang van de vergadering liggen de financiële stukken voor u gereed.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Opening en mededelingen.
Vaststellen notulen jaarvergadering 16 maart 2016.
Jaarverslag 2016.
Vaststellen financieel verslag 2016 van de penningmeester en verslag van de
controlecommissie.
(Her)benoeming controlecommissie.
Begroting.
Bestuurszaken.
- vervroegd aftredend de heer G. van Hunen (niet herkiesbaar)
- vacatures voor bestuursleden.
- vacatures voor een hoofdredacteur en een redactielid Driepas.
Rondvraag.
Sluiting.

PAUZE
Presentatie door de heer Leo Salemink, met als onderwerp: Een boerenfamilie in de 20e eeuw.

Met vriendelijke groet,
G.H. van Hunen

Driepas - jaargang 34 - nr. 1
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Notulen jaarvergadering 2016

HISTORISCHE KRING DUIVEN – GROESSEN - LOO

Notulen jaarvergadering 2016
16 maart 2016
1. Opening en mededelingen
De voorzitter, Gerard van Hunen, opent om 19.30 uur de vergadering. Hij heet iedereen van
harte welkom.
Vier leden hebben zich afgemeld. De voorzitter heeft vandaag nog gesproken met de heer
Dick Jonker, hij is ernstig ziek is. De heer Jonker is vorig jaar al gestopt als schrijver voor de
Driepas.
2. Notulen van 29 maart 2015
Mevrouw Mekkink en de heer Heebing melden dat hun namen niet correct zijn geschreven in
het verslag.
Voor het overige is de vergadering akkoord met het verslag.
3. Jaarverslag 2015
Het jaarverslag van 2015 staat in het laatst verschenen nummer van de Driepas. De
secretaris, Piet Bus, licht er een aantal punten uit. Er zijn geen vragen over het verslag.

4. Vaststelling financieel verslag 2014 van de penningmeester en het verslag van de
controlecommissie.
De penningmeester, Eppo Scheeres, meldt dat dit zijn eerste jaar is als penningmeester. Bij
het opstellen van de stukken heeft hij hulp gekregen van de heren Kooy en Heebing.
In zijn toelichting op de stukken over boekjaar 2015 geeft hij onder meer aan dat er een
exploitatietekort van € 1443 is. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de verhuizing in
2015 en de betaling van achterstallige huur aan de bibliotheek en de vooruitbetaling van
huur aan de OGtent. In 2015 is de achterstand met betrekking tot inning van de
contributiegelden rechtgetrokken. Uiteindelijk zijn een paar leden geroyeerd.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd wat het fonds Loowaard is. De heer Scheeres
antwoordt dat de vereniging van de heer Peters boeken heeft gekregen om te verkopen, de
opbrengst daarvan wordt apart gehouden in dit fonds.
De heer Ben van Rijn leest het verslag van de controlecommissie voor. De commissie stelt
voor het financieel verslag over 2015 goed te keuren en daarmee het bestuur te
dechargeren. De vergadering stemt hiermee in.
5. Controlecommissie.
De heer Heebing geeft aan niet herkiesbaar te zijn. Mevrouw Agnes van Beurden meldt zich
als nieuw lid voor de controlecommissie. De heer Van Rijn zal ook volgend jaar de deel uit
maken van de commissie.
De heer Carel Smits blijft reservelid.
6. Begroting
De penningmeester geeft een heldere toelichting op de begroting 2017. Hij benoemt enkele
grotere verschilposten. Er zijn geen vragen.
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7. Bestuurszaken
Piet Bus is formeel aftredend en stelt zich herkiesbaar. Hij wordt unaniem herkozen.
Gerard van Hunen roept iedereen op om kandidaten aan te brengen als bestuurslid en voor
de redactie van de Driepas. Hij meldt dat niet alleen onze vereniging moeite heeft om goede
schrijvers te vinden. Ook de andere verenigingen in de Liemers kampen met dit probleem.
Na deze echte bestuurszaken meldt de heer Van Hunen dat er in het kader van de viering
van het feit dat de Liemers in 2016 200 jaar bij Nederland hoort een boek geschreven gaat
worden. Voor het hoofdstuk over de schutterijen wordt ook nog een schrijver gezocht.
Het bestuur is voornemens op 21 mei een excursie te organiseren naar de Loowaard.
Daarnaast meldt de voorzitter, dat de gemeenten Duiven en Zevenaar nu een gezamenlijke
monumentencommissie hebben. Deze commissie bekijkt nu de mogelijkheid de
monumentendag in Duiven en Zevenaar te verschuiven van september naar oktober.
De heer Van der Ark, die na de pauze een lezing zal geven, heeft twee ingelijste foto’s
meegenomen. Gerard van Hunen zegt dat deze leuk zijn om mee te nemen naar een
volgende editie van DAS Groessen.
8. Rondvraag
In aansluiting op het voorafgaande geeft de heer Hooijman de tip om bij het vastleggen van
Groessense namen, ook de geboortedatum te noteren. Dit omdat er veel “dubbele” namen
zijn in Groessen.
De heer Baars vraagt waarom het symposium ’s middags gehouden wordt. Dit is voor
werkende leden niet handig. De voorzitter zegt dat dit ontstaan is bij het eerste symposium
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging. Dit symposium werd toen
samen met de gemeente georganiseerd in het gemeentehuis. Aangezien daarop volgende
symposia ook in de raadszaal werden gehouden is de middag gebleven. Nu symposia in de
OGtent gehouden worden, zal het bestuur het tijdstip van het symposium mee in overweging
nemen.
De heer Stef Schaap meldt, dat 5 mei rond de OGtent feestelijk gevierd zal worden. De
Historische Kring zou daar ook een bijdrage aan kunnen leveren. Gerard van Hunen zegt dit
in het bestuur te zullen overleggen.
De heer Degen vraagt of er bij een volgende vergadering een geluidinstallatie kan zijn. Eppo
Scheeres zegt toe dit de volgende keer te zullen regelen.

9. Sluiting
Even na half negen sluit Gerard van Hunen de vergadering en dankt allen voor de
aanwezigheid en de inbreng.
Na de pauze houdt de heer Van der Ark een lezing over de geschiedenis van het onderwijs in
Nederland vanaf de 17de eeuw.
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Exploitatieoverzicht
Uitgaven Begroting
2016

2016

2016

Organisatiekosten:
bestuurs- en secretariaatskosten

664

500
50

abonnementen/lidmaatschappen

100
413

250

publiciteitskosten

58

50

administratiekosten

93

50

1228

1000

centrale organisatie

119

inschrijfgelden voor activiteiten

119

300

1086

1500

3300

10
10

Verkopen:
48

50

1134

1550

Driepas

50

Foto's/boekwerk

77
77

50

1660

1660

500

500

2160

2160

21

100

21

100

5497

5610

Subsidies:
800

1500

WA en Inboedelverz

322

250

afschrijvingen

720

720

71

50

1913

2520

146

150

35

90

Overige kosten:
post onvoorzien/donaties

50

3229

excursies en lezingen

huur

kosten bank

reklame/sponsoropbrengsten Driepas

100

Vaste lasten:

kantoorautomatiseringskosten

3250

42

200

Publicaties:
reis en portokosten

3187

donaties

Activiteiten:

aanschaf boeken/documentatie

drukkosten Driepas

contributie/abonnementen

0

Activiteiten:
excursies en lezingen

2016

Bijdragen:

onkosten werkgroepen
representatiekosten

Inkomsten Begroting

gemeentelijk
extra subsidie monumentendagen

Overige inkomsten:
rente/bank
afrondingsverschillen
bijdrage portokosten
overige opbrengsten
181

240
Totaal

4575

5610
Batig Saldo

20

922
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Begroting
Begroting 2018
Uitgaven

2016

Begroting
2017

Inkomsten

2018

2016

Organisatiekosten:
bestuurs- en secretariaatskosten

664

1000

700

50

abonnementen/lidmaatschappen

100
250

58

50

60

administratiekosten

93

50

100

0

0

1228

1500

1310

119

200

200

100

50

300

250

119
Publicaties:

inschrijfgelden voor activiteiten

2900

10

10

10
Verkopen:

1200

1200

50

50

1134

1250

1250

huur

800

900

900

Gemeentelijk

assuratie premie WA

322

250

250

Extra activiteiten

afschrijvingen

720

720

71

50

430

1913

1920

1580

Vaste lasten:

Driepas
Foto's/boekwerk

50
77

50

77

50

50

1660

1660

1610

500

500

2160

2160

1610

21

50

20

50

20

5210

4580

Subsidies:

Overige kosten:
post onvoorzien/donaties

2950

excursies en lezingen

48

kosten bank

50

3229

1086

kantoorautomatiseringskosten

2900

Activiteiten:

aanschaf boeken/documentatie

reis en portikosten

2900

42

450

Activiteiten:

drukkosten Driepas

3187

reklame/sponsoropbr. Driepas

413

centrale organisatie

contributie/abonnementen
donaties

publiciteitskosten (Web site)

excursies en lezingen

2018

Bijdragen:

onkosten werkgroepen
representatiekosten

Begroting
2017

Overige inkomsten:
146

150

150

35

90

40

Rente/bank
Afrondingsverschillen
Bijdrage portokosten
Overige opbrengsten

181

240

190

21

4575

5210

4580

5497

Saldo over

0
Batig Saldo

922
4575
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Verenigingsnieuws
Jaarverslag 2016
Het jaar 2016 kende vooral rust,
alle spullen liggen op een nieuwe,
maar vaste plaats. De computers
werken naar behoren.
Het in het vorige verslag genoemde ruimtegebrek is door een interne verhuizing in de OGtent
opgelost. Het betekende wel, dat
we van de dinsdagavond naar de
woensdagavond verhuisd zijn.

als volgt uit:
Donderdag 16 maart Jaarvergadering
Zaterdag 21 mei zijn bestuur en
werkgroepleden op excursie geweest naar de Loowaard.

Diversen
Zaterdag 8 oktober Open MonuHet bestuur heeft tweemaal deelgenomen aan het overleg van de
Liemers
Historisch
Verband.
Daarnaast is onze vereniging betrokken bij de viering Liemers 200
jaar bij Nederland in 2016, het
project Grenzland 2016.

Bij de werkgroepen hebben we
afscheid genomen van twee vrijwilligers en één nieuw lid kunnen
verwelkomen. De Driepas heeft er
een vaste schrijfster bijgekregen.

Bestuur
Het bestuur heeft dit jaar zeven
maal vergaderd. De algemene
ledenvergadering werd gehouden
op 16 maart 2016. De samenstelling van het bestuur was in 2016
als volgt:
Gerard van Hunen (voorzitter)
Piet Bus (secretaris)
Eppo Scheeres (penningmeester)
Maurits Hagenaar
Tjitte Kooy woont de vergaderingen van het bestuur bij en brengt
zijn computer expertise in.

Aan de vernieuwing van de website wordt nog steeds gewerkt.
Echter door beperkte menskracht
is het tempo lager dan we graag
zouden zien. Daar waar nodig is
de website geactualiseerd.

mentendag. Het thema was: “Iconen en Symbolen”.

Activiteiten

Zondag 25 september Duuve te
gek

Symposium

Oktober Maand van de geschiedenis met als thema “Grenzen”
Op vrijdag 18 november vond ons
symposium weer plaats met de

Vrijdagmiddag 18 november jl.
heeft de Historische Kring haar
jaarlijks symposium gehouden.
Om half drie verrichtte wethouder
Johannes Goossen de opening
met een korte toespraak. Daarin
gaf hij een korte opsomming van
de activiteiten die de Historische
Kring voor de gemeente als geheel uitvoert.
De heer Jacques Duivenvoorden
van de Stichting de IJssellinie ging

Leden
Aan het eind van het jaar stonden
er 258 leden/abonnees in de boeken.
Er waren 11 nieuwe aanmeldingen en 7 afmeldingen in 2016.

Jaarprogramma

volgende sprekers
De heer J.C. Duivenvoorden,
voorzitter van de stichting IJssellinie, sprak over: “De IJssellinie”.
Op woensdagavond 14 december
is het jaar 2016 afgesloten met
bestuur, werkgroepleden en de
Driepasbezorgers.

Het jaar programma 2016 zag er
Driepas
Zoals hierboven al genoemd kent
de Driepas geen redactie meer. Er
zijn dit jaar drie nummers uitgebracht.

Website
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vervolgens in op het geheel aan
waterstaatkundige werken, dat
begin jaren ’50 is aangelegd om
van de IJssel een verdedigingslinie te kunnen maken. Dit voor het
geval dat de Russen daadwerkelijk West-Europa zouden binnen
vallen.
Opvallend voor het gehele project
is de strenge geheimhouding, die
tot lang na de buiten gebruik
stelling in 1968, werd aangehouDriepas - jaargang 34 - nr. 1

den. Pas in 1990 verviel de geheimhouding en werd de omvang
van het gehele project duidelijk.
De 40 aanwezigen hebben genoten van een zeer interessante
lezing, naderhand werd in café Bij
de buren nog nagesproken.
Het volgende symposium staat al
weer gepland en wel op donderdag 16 november 2017.

Website
De afgelopen maanden is er hard
gewerkt om de website een nieuwe frisse "look en feel" te geven.
De huidige opzet van de website
is inmiddels achterhaald. Verder
is de nieuwe website overzichtelijker en is deze ook geschikt gemaakt voor tablet en telefoon.
De komende maanden zal de
website verder gevuld worden. Nu
zijn de eerste 10 jaargangen van
het tijdschrift Driepas te raadplegen. In de loop van het jaar zullen
diverse indexen op de site geplaatst worden denk hierbij aan
de aanwezige bidprentjes, bibliotheek, documentatie en artikelen
uit de Driepas. Deze indexen zullen regelmatig, zodra er weer
nieuwe gegevens zijn, aangevuld
worden.

Penningmeester
De Historische Kring DGL kampt
al jaren met een tekort aan vrijwilligers. Het afgelopen jaar hebben wij als bestuur besloten wat
prioriteit krijgt v.w.b. de werkzaamheden. Het samenstellen en
uitgeven van de Driepas (3 x p.j.)
en het “vullen” van onze website
hebben de hoogste prioriteit gekregen.
Op de clubavonden wordt dan ook
gewerkt aan het digitaliseren van
onze fotobibliotheek en overlijdens- en geboorteaktes.
Zoals ik al zei: Wij hebben een
tekort aan vrijwilligers voor de
vele werkzaamheden. Als penningmeester is het mijn zaak om
de financiën zorgvuldig te beheren. Bij het beheren hoort ook het
innen van de contributie. Veel
leden hebben hiervoor een automatische incasso afgegeven.
Toch zijn er nog 60 leden die geen
automatische incasso hebben afgegeven en een papieren nota van
mij thuis ontvangen.
De papieren nota’s moet ik
maken, verspreiden, de betalingen bewaken en handmatig verwerken in mijn boekhouding.

Vele handelingen welke zorgvuldig moeten worden gedaan en
veel tijd kosten.
DUS NOGMAALS MIJN OPROEP!
GEEF EEN AUTOMATISCHE INCASSO AF.
Voor 2016 zijn de nota’s reeds
gemaakt en met deze Driepas
meegestuurd. In de laatste Driepas van 2016 zal een formulier
worden opgenomen om een automatische incasso af te geven voor
diegene die het betreft.
Bij voorbaat dank,
E. Scheeres
Penningmeester

Ledennieuws
De afgelopen maanden hebben
we de volgende leden zich aangemeld als lid:
- T. Berendsen,
- M. Knuiman, Groessen
- B.G.J. Messinger, Duiven
- J.T. Schepers,
6 leden hebben zich afgemeld als
lid/abonnee

Fotoimpressie Symposium
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Remigiusplein 9, 6921 BL Duiven

Toen en Nu
Op de bovenstaande foto (afkomstig uit de fotocollectie van het
gemeentearchief) het uitzicht
vanaf de Voorbijstraat in Duiven
richting Arnhem in 1970. Aan de
rechterkant de eikebomen langs
de Rijksweg. Ook goed herkenbaar is Halfwegen. De kleurenfoto
is ongeveer op de zelfde plek genomen anno 2008.
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