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      HEEMKUNDEKRING GROESBEEK 
NIEUWSBRIEF 16 

ACTUALITEITEN-ACTIVITEITEN 
 

Erfgoedberaad Berg en Dal (voorheen MUG) 2015 

In de vorige Nieuwsbrief (nr. 16) werd al melding 
gemaakt van een gestructureerd erfgoedoverleg 
tussen negen organisaties in de voormalige 
gemeenten Millingen a/d Rijn, Ubbergen en 
Groesbeek (MUG) en dat dit overleg een gevolg is 
van gemeentelijke herindeling per 1 januari 2015. De 
gemeente gaat weliswaar per 1 januari 2016 Berg en 
Dal heten, maar Groesbeek blijft Groesbeek! 
De betrokken negen organisaties zijn: 
de Stichting Monument en Landschap Ubbergen, 
Heemkundevereniging De Duffelt, Stichting van 
Steen en Natuur (industrieel erfgoed), Bond Heem-
schut/afdeling Gelderland, Millings Jaarboek, 
Heemkundewerkgroep van Ploeg tot H. 
Landstichting, Stichting Heemkunde Berg en Dal, 
vereniging Behoud Dorpsgezichten Groesbeek en 
onze eigen Heemkundekring Groesbeek.  

Dit jaar is het erfgoedberaad driemaal bijeen geweest en is er een wensen/-
projectenlijst opgesteld voor de komende jaren zowel voor projecten die gere-
lateerd zijn aan het onlangs door de gemeenteraad vastgestelde “Landschaps-
OntwikkelingsPlan (LOP) 2015-2025” als voor erfgoedprojecten in de diverse 
dorpskernen. Deze voorstellen hebben er toe geleid dat bij de behan-deling van 
de gemeentebegroting voor 2016 25.000 euro extra is vrijgemaakt voor 
erfgoedprojecten (monumenten, archeologie etc.) in dorpskernen. Een klein 
lobbysuccesje dus! 
Wij hebben echter (tot onze teleurstelling) van de gemeente begrepen, dat de 
komende twee jaar als hoofdactiviteit qua monumentenbeleid slechts de 
opstelling van de gemeentelijke monumentenlijst voor het grondgebied van de 
voormalige gemeente Millingen a/d Rijn absolute prioriteit geniet. 
De komende jaren participeren vertegenwoordigers uit de hiervoor genoemde 
negen organisaties in ieder geval in project- en werkgroepverband bij de 
voorbereiding van een aantal LOP- en andere erfgoedprojecten. 
Het is voorts de bedoeling om begin volgend jaar richting gemeente te komen 
tot een prioriteitenoverzicht met in potentie succesvolle erfgoedprojecten. We 
houden jullie in volgende nieuwsbrieven hiervan op de hoogte. 
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MONUMENT  Burgers Groesbeek in WO II’ 

Eind 1993 verspreidde de Werkgroep Vredesinitiatieven Groesbeek een 
informatiefolder waarin aandacht werd besteed aan ‘Vluchtelingen door de 
eeuwen heen’. Het accent in de folder lag op de Groesbeekse vluchtelingen 
tijdens de evacuatie begin oktober 1944. In de folder werd gewag gemaakt 
van een initiatief om te komen tot een monument dat een blijvende herin-
nering moest worden aan het lot van de burgerbevolking in deze zwarte 
periode. Een werkgroep nam het initiatief over en eind december 1994 werd 
de Stichting ‘Monument Burgers Groesbeek in WO II’ notarieel bezegeld en 
startte de inzamelingsactie. In januari 1995 dienden drie kunstenaars: Ellen 
Barendse, Emmanuel Houben en Greet Norp Nieuwhof  hun ontwerpen in. 
Na een openbare presentatie van de ontwerpen kon de bevolking middels 
een stembiljet, in combinatie met een bescheiden bijdrage, een keuze maken. 
De plek, waar het monument geplaatst zou worden, was toen reeds bekend. 
De Mooksebaan leek daartoe geëigend, daar via deze weg vele evacués het 
dorp verlieten. In februari 1995 werd de uitslag van de stemming bekend; 
bijna driekwart van de ongeveer duizend stemmen vielen het ontwerp van 
Greet Norp-Nieuwhof ten deel. Op 16 december 1995, vijftig jaar na de 
bevrijding, werd de bronzen beeldengroep onthuld. In de sokkel van het 
monument werd een koker met oorlogsherinneringen van Groesbekers 
geplaatst. Pikant detail is dat aan de vooravond van de onthulling bleek dat 
natuurstenen plaat met de voorgeboorde gaten verkeerd lag. Het in brons 
gegoten droeve gezelschap zou zo niet Groesbeek uit trekken, maar 
Groesbeek in. Het werd net op tijd hersteld, maar gaf symbolisch wel aan: 
Groesbekers wilden helemaal niet weg. Ze moesten!	  

Bron:	  Documentatiemap	  Ontstaan	  Monument	  Burgers	  Groesbeek	  WO	  II,	  Greet	  Norp-‐Nieuwhof	  	  

 

 
Onthulling van Het monument 
door ooggetuigen uit de kerk-
dorpen: An v.d. Berg-Thijssen 
(De Horst), Herman de Bruin 
(Breedeweg), Door Driessen-
Liebers (Stekkenberg), Henk 
Meijers (H. Landstichting) Ria 
Zweers-Leenders (Berg en Dal) 
en Frits Verheij (Groesbeek Dorp) 

	  
Jan Norp en Theo Giesbers 
plaatsen de koker in sokkel 

	  
	  

	  

KENT U HEM NOG?     ANTOON OOMEN 

Antoon Oomen werd op 9 mei 1906 in het gezin van een smid in de 
kom van het dorp geboren. Hij vestigde zich na zijn huwelijk met 
Anna Maria van Balkom als bakker op De Horst. Zijn latere 
bekendheid dankte hij niet zo zeer aan zijn bakkerskwaliteiten als wel 
aan zijn inzet tijdens zijn gehele werkzame leven voor de lijdende 
medemens. Tijdens de eerste oorlogsdagen streed hij in de slag op de 
Grebbeberg, waar hij als fourier verantwoordelijk was voor de 
uitrusting van de militairen. Later in de oorlogsjaren werd hij lid van 
de EHIO, de Eerste Hulp in Oorlogstijd. Gedurende enkele weken na 
de luchtlandingen in september 1944 bakte Oomen ’s nachts brood om 
de hongerige magen te vullen van enkele honderden Horstenaren die 
in de kelders van het Franciscanessenklooster wachtten op wat komen 
ging,. Na de oorlog bleef Oomen actief als voorzitter van de tot EHBO 
getransformeerde EHIO. In 1955 volgde de benoeming tot 
groepscommandant van de Groesbeekse Rode Kruiskolonne, die hij in 
1945 had opgericht.  
 Oomen leidde cursussen, jureerde bij oefenwedstrijden en ging als 

goed katholiek (hij zong vijftig jaar in het kerkkoor van zijn parochie) mee op ziekenreizen naar Rome, 
Fatima, Lourdes en Beauraing. Ook was hij een trouwe metgezel bij de reizen van de Groesbeekse 
Zonnebloem naar Mosterdveen. Op De Horst fungeerde hij tussen de krentenbollen als eerste vraagbak bij 
kleine verwondingen en medische klachten. De telefoon in huize Oomen, een van de eerste aansluitingen op 
De Horst, stond open voor de buurtschap. Nadat hij zijn bakkerszaak in de goede handen van zijn zoon Bert 
wist, vertrok Oomen met zijn vrouw naar Milsbeek, waar hij volop aanloop kreeg van zijn negen kinderen en 
zeventien kleinkinderen. Later verhuisde hij naar Breedeweg. Een verkeersongeval even over de Duitse grens 
werd hem noodlottig.  

Op 73-jarige leeftijd overleed Oomen op 20 juli 1979 in het Wilhelmhospital in Goch. Zijn laatste 
rustplaats werd, hoe kan het anders, het kerkhof op De Horst. 
 
	  

	  

	  
 
Antoon Oomen ontving op 22 mei 
1969 de eremedaille in zilver van 
verdienste van het Rode Kruis. 
Deze werd hem opgespeld door 
burgemeester Van Grotenhuis 
(uiterst links). Oomen wordt 
gefeliciteerd door tandarts Witte, 
bestuurslid van het Rode Kruis 
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100 JAAR GELEDEN de mobilisatie van 1914-1918

	  

Grenswacht te Groesbeek, september 1915. De manschappen poseren op het 
Wilhelminaplein, voor Hotel–Café Gelria. aan de Dorpsstraat. Dit is te zien aan 
het naambordje ‘Th. Braam’, links boven. Op het witte bord in het midden van de 
foto staat rechts LANDSCHE DOUANE   (NEDER zal op de rechtse helft staan) 
met daaronder een hand die naar rechts wijst. De tekst van het achterste 
bord is niet te lezen. De boom in het midden is voorzien van het 
verkeersplaatje: RECHTS HOUDEN, waarschijnlijk bedoeld voor voerlieden van 
een gespan en koetsiers van rijtuigen met goede ogen. De kaart is verstuurd op 21 
september 1915 door Herman Bouwman met de tekst: ‘Gisteren zijn we weer van 
Groesbeek naar Nijmegen vertrokken. Ik denk dat we nog een maand hier 
blijven, en dan vermoedelijk weer naar Ede’.  Hij ondertekent als zijnde militair 
van het 1e Corps–2e Bataljon-11e Regiment Infanterie. Van dit legeronderdeel 
poseren acht manschappen, te herkennen aan nummer 11 op hun uniformpet. De 
overige mannen dienden in drie andere legeronderdelen, er zijn vier verschillende 
uitmonsteringen te ontwaren, waarvan één militair per rijwiel en twee te paard. 
 	  

	  
Deze foto is op dezelfde plek gemaakt, maar dan richting Hoflaan. Links van de 
barak de voorgevel van de eeuwenoude boerderij De Kasteelse Hof, in 1944 
verwoest. Nu staan er de winkel Heinz van Benthum en Brouwerij d'n Drul. 
   Bron: G.G.Driessen Mannen in uniform en te wapen in Groesbeek,2001 p.. 127 

MOBILISATIE 
 

Eind juli 1914 werd dui-
delijk dat een grote 
Europese oorlog tussen 
enerzijds Duitsland en 
Oostenrijk-Hongarije en 
anderzijds Frankrijk, 
Rusland en Engeland 
onvermijdelijk was. Op 
31 juli om 15.00 uur 
precies luidden in op-
dracht van de regering 
overal in het land de 
kerkklokken, waarmee 
de bevolking werd 
gealarmeerd. Tegelijker-
tijd werden in alle 
gemeenten affiches met 
mobilisatieoproepen 
aangeplakt. De gevolgen 
van de mobilisatie waren 
in Groesbeek direct 
voelbaar en zichtbaar. 
Groesbeekse mannen 
werden onder de 
wapenen geroepen en dat 
gaf ongemak. Niet alleen 
vielen ze weg als 
arbeidskrachten, ook het 
verenigingsleven 
ondervond hinder. Zo 
raakten de concerten van 
Fanfare Wilhelmina in 
de knel door een acuut 
gebrek aan muzikanten. 
Daarnaast werden 
honderden militairen in 
Groesbeek ingekwar-
tierd. Zij kregen onder-
dak bij particulieren, in 
hotels en pensions, en 
ook in het pensionaat van 
Mariënthal lag een groep 
militairen. De tweeën-
twintig gevluchte Belgi-
sche nonnen die daar 
verbleven, vertrokken 
naar Berg en Dal. 
    Bron: Toon Bosch & Sjef 
Schmiermann, ‘In het 
welbegrepen belang der 
gemeente’. Lokaal bestuur in 
Groesbeek ca. 1750 – heden, 
2014, p.45 – 46 met correctie 
G.G.Driessen 
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JUBILEUM  Zeventig jaar EHBO vereniging Groesbeek	  	  1945 – 2015	  

   De EHBO vereniging vierde het 70-jarig bestaan dit jaar niet met een feest, maar bood tegen een geredu-
ceerd tarief de inwoners van Groesbeek een training AED aan. De vereniging wil zo bijdragen aan de het 
streven zo veel mogelijk mensen in te zetten om andere mensen te redden. Dit streven kenmerkt de 
vereniging vanaf haar ontstaan. 

Al in de oorlogsjaren was een ‘voorloper’ van de latere 
EHBO vereniging actief. Onder de afkorting  EHIO (Eerste 
Hulp In Oorlogstijd) oefenden mannen als Frits Verheij en 
Anton Oomen om hulp te kunnen bieden in kritische 
situaties. Zij benaderden de huisarts Kippersluijs om de 
lessen te verzorgen. Die vonden plaats in het zaaltje bij het 
in september 1944 verwoeste Hotel Hurkmans in het 
dorpscentrum. Een arts van de Staatsmijnen nam de 
examens af.  Een trouw bezoeker van de cursussen was de 
plaatselijke veearts Hommels, die regelmatig een varkens- 
of runderhart meenam om te demonstreren hoe zoiets 
werkte. In de gevaarlijke septemberdagen van 1944 kwam 
het geleerde goed van pas en verrichtten de cursisten dapper 
werk. Dat gold niet voor Hommels, die zich als NSB-er uit 
de voeten maakte. In augustus 1945 werd de EHBO 
afdeling officieel een vereniging door zich aan te melden bij 
het Nederlandsche Oranje–Kruis. De nieuwe docent werd 
de huisarts Van Wayenburg. Later werd de EHBO 
vereniging onderdeel van het Nederlandse Rode Kruis. Dat 
werd echter geen succes omdat de EHBO-er werd en wordt 
opgeleid voor het verlenen van individuele eerste hulp in 

alle gevallen, terwijl het Rode-Kruiswerk zich meer richt op massale hulpverlening in colonneverband. 
Sinds 1945 heeft de EHBO vereniging Groesbeek talrijke cursisten opgeleid, examens afgenomen en her-
halingslessen verzorgd en zo een bijdrage geleverd aan het welbevinden van de Groesbeekse gemeenschap.  

 

	  
 
In mei 1983 kregen de volgende cursisten hun 
felbegeerde EHBO-diploma 
Achterste rij v.l.n.r.:Van Rens, Frans Vorsten-
bosch, Instructeur Willems, Henk Willems, Sjaak 
Schoonenberg, Paul v.d. Boogaard, Jan Hopman 
Voorste rij: v.l.n.r. N.N., Diny Willems-
Piepenbrock,N.N.,Eline Cillessen, Dien 
Cillessen, N.N. 

SPOREN UIT  HET VERLEDEN  Duitse oefenbom als erfafscheiding 
 
Op zeven plaatsen in het dorp wordt de erfafscheiding van 
een huis gemarkeerd door een van beton gemaakt object. 
Anno 2015 zullen nog maar weinig mensen weten waar ze 
oorspronkelijk voor gediend hebben. Het zijn oefen-
bommen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de het 
Duitse leger hier in een Luftwaffe – depot werden opge-
slagen. De per spoor aangevoerde bommen werden van 
het in het Staatsbos aangelegde 'Feldmunitionslager' met 
vrachtwagens naar een militair vliegveld getransporteerd. 
Vandaar vlogen piloten in opleiding met de bommen naar 
een bepaald terrein, waar een doel was uitgezet. De 
oefenbommen hadden sleuven aan de zijkant waarin een 
met fosfor gevuld glazen ampul was bevestigd. Bij het 
neerkomen van de bom sprong het ampul stuk, waarbij de 
fosfor tot ontbranding kwam. Waarnemers konden zo zien 
of er al dan niet goed gericht was.  
Het in 1943 aangelegde munitiedepot lag oostelijk van de Mooksebaan (halfweg de Biesselt). Het werd begin 
september 1944 ontruimd. De oefenbommen werden achtergelaten. In 1945, na terugkomst van de evacuatie, 
zijn enige tientallen oefenbommen daarvandaan door dorpelingen opgehaald om als erfafscheiding te  
gebruiken. Anno 2015 zijn er nog 12 te vinden. Op Klein Amerika twee, op 2e Colonjes twee, aan de 
Kerkstraat twee, aan de Wylerbaan twee, aan de Derdebaan twee, aan de Boersteeg twee en aan de 
Nijmeegsebaan een exemplaar.  
     
 
  
Voor info zie Groesbeek 1935 -1945 blz. 51  
 

	   	  	  	   	  

Kerkstraat 17b    Boersteeg 14 
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