
	  	  
Activiteiten/actualiteiten 

Gelderland Grensland 
Onder auspiciën van respectievelijk de Leerstoel Gelderse Geschiedenis van de 
Radbouduniversiteit, de stichting  Erfgoed Gelderland en het Gelders Genootschap 
werd in 2016 ‘Gelderland Grensland – 2000 jaar verdeeld en verbonden’ uitgebracht. 
Bijzonder is, dat aan dat boek een drietal personen meewerkten met  Groesbeekse 
wortels, waarvan er twee lid zijn van onze vereniging. De eerste bijdrage is geschreven 
in het kader van de ‘Publicatiewedstrijd Gelderse Verenigingen’. Het verzoek aan de 
Gelderse historische verenigingen was het schrijven van een korte tekst over de grens in 
de eigen regio. Uit de ruim twintig inzendingen werden er elf  goed bevonden voor 
publicatie, waaronder de inzending ‘Grensincident te Groesbeek in 1911’, van onze 
voorzitter Gerrie G. Driessen. Ons lid Paul Thissen nam het hoofdstuk ‘Een bestaan op 
de grens. De ligging van Groesbeek als kans en belemmering 1765-1948’ voor zijn 
rekening en Marjet Derks schreef over ‘Het voetbaldorp. Hoe voetbalactiviteiten 
Groesbeek verdelen 1919-heden’. 

Gelderland	  en	  de	  eerste	  wereldoorlog	  
In dit lijvige boekwerk (582 blz.) met deze titel en artikelen van 24 auteurs is een 
vermeldenswaardige bijdrage opgenomen van Toon Bosch, voormalig bestuurslid en al 
vele jaren lid van onze vereniging met de titel ‘In benarde tijdsomstandigheden, 
Groesbeek’  en geïllustreerd met acht afbeeldingen.  
 

Bij het achtste lustrum van de Heemkundekring 1976-2016 
In het Nijmeegs Katern van februari 2017 van de Nijmeegse historische vereniging 
NUMAGA verscheen een bijdrage van Toon Bosch bij gelegenheid van ons achtste 
lustrum van als vereniging, waarin uitgebreid wordt ingegaan op het scala van 
publicaties en activiteiten van de al sinds 1973 werkzame heemkundekring. 

Deze	  drie	  publicaties	  tonen	  aan,	  dat	  het	  zich	  verdiepen	  in	  het	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Groesbeeks	  Erfgoed	  zeer	  de	  moeite	  waard	  is	  en	  blijft!	  
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Presentatie van het boek op de Gelderse Landdag in Zutphen van 29 oktober 2016. V.l.n.r: 
Dr. M. Wingers, (Erfgoed Gelderland), Prof. Dr. D. Verhoeven (Leerstoel Gelderse 
geschiedenis), C. Cornielje (Commissaris van de Koning in Gelderland). Tussen de beide 
laatste in, is Gerrie Driessen zichtbaar. Naast hem staat de uit Groesbeek afkomstige Prof. 
Dr. M. Derks. Ons lid Dr. P. Thissen staat op de bovenste rij, 3de van rechts. Foto E. Biesta 
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Gevelstenen	  Groesbeek	  (2)	  
	  

Molenweg	  14	  
	  

	  
	  

Toen	  T.H.	  van	  Houten	  zijn	  
slijterij	  en	  drankenhandel	  

aan	  de	  Burg.	  
Ottenhoffstraat	  overdroeg	  
aan	  Piet	  Borgers,	  bouwde	  
hij	  aan	  de	  Molenweg	  een	  
nieuw	  huis.	  De	  twee	  zonen	  
van	  Borgers,	  Hans	  en	  Theo,	  
legden	  op	  21	  november	  
1952	  de	  eerste	  steen.	  Die	  
steen	  zit	  rechts	  van	  de	  

voordeur.	  



HONDERD JAAR GELEDEN             AANLEG NIEUWEWEG 
       

 
In 1917 werd de huidige druk bereden Nieuweweg aangelegd. De voorbereidingen van wat toen in de stukken de 
‘nieuwen gemeeneweg’ heette, werden in 1916 getroffen. In de omringende landen woedde de Eerste Wereldoorlog en 
Groesbeek had daar als grensgemeente het nodige mee te stellen. Toch is het niet opmerkelijk dat dit initiatief toen werd 
genomen. Er was geld in de gemeentekas als gevolg van annexatie van Groesbeeks grondgebied door Nijmegen in 1915. 
Begin 1916 ontving de gemeente een schadeloosstelling van bijna fl. 130.000,-. Een fors bedrag in die tijd voor een 
armlastige gemeente. Aanjager van het initiatief was het raadslid en tevens de voorzitter van ‘Groesbeeks Belang’ Derk 
Gijsbert Montenberg, die tijdens de raadsvergadering van 20 juli 1916 het voorstel lanceerde om een weg aan te leggen 
van de Noordermolen over de Galgenheide naar de Nijmeegsebaan. Hij drong met klem aan op uitvoering van de plannen 
om zo het gevaar van verkeer langs de steile Stekkenberg te vermijden. Bovendien wees Montenberg op de toenemende 
baldadigheid van de Stekkenbergse jeugd, waarvan hijzelf de onaangename gevolgen had ondervonden. De raad ging met 
het voorstel akkoord. Montenberg liet er geen gras over groeien en in een schrijven aan de gemeenteraad, aan de orde 
gesteld tijdens de raadsvergadering op 27 september 1916, wist hij te melden dat de weduwe Blom uit Nijmegen, 
eigenaresse van de Noordermolen en de omliggende grond, bereid was een strook van 11-12 meter breed gratis aan de 
gemeente af te staan. Ook de aankoop van grond van vier andere grondeigenaren liep soepel en op 27 februari 1917 werd 
begonnen met de aanleg van een onverharde zandweg.	  	  
	  
KENT	  U	  HEM	  NOG?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JAN	  VAN	  DEN	  BERG	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  “	  JAN	  DE	  FLIEREFLUITER” 
 Als je in de jaren tachtig van de vorige eeuw door Groesbeek liep, hoorde je vaak heldere, verdragende fluitmuziek. De 
fluitist was een bewoner van Visschers’ Haven, Jan van den Berg (geb. 1917), die uit een eenvoudige blikken fluit de 
prachtigste melodieën wist te toveren. Jan heeft nooit fluit-les gehad, maar wanneer hij een leuk wijsje hoorde, wilde hij 
dat leren spelen. Eerst speelde Jan de Flierefluiter, zoals hij al snel genoemd werd, alleen tijdens zijn wandelingen in het 
bos, maar omdat hij daar al veel enthousiaste luisteraars ontmoette, durfde hij het ook aan om in het dorp Groesbeek te 
gaan spelen.	   ‘s Morgens en ’s middags wandelde hij urenlang in zijn eentje het hele dorp door. Vaak gevolgd door een 
stoet kinderen, die echt plezier hadden in zijn muziek. Op de foto uit 1983 zien we de Flierefluiter spelend voor kinderen. 
De tekening bij dit artikel is van Frans de Haan, die veel getekend heeft voor de krantjes die voor en door de bewoners 
van de Groesbeekse Tehuizen zijn gemaakt.	  Op de kleurenfoto zien we de Flierefluiter spelen op een tuinfeest in 1986. 
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Foto uit 1939 vanuit de uitzichttoren, 
waartoe de oorspronkelijke 
Noordermolen in 1926 werd verbouwd.  
Collectie Geert Fleuren, in:  
G.G. Driessen, De Groesbeekse 
korenwindmolens en hun mulders, deel 1. 
Over de Noordermolen, de Korenbloem 
en de Jonge Hermanus, Groesbeek 2006. 
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JUBILEUM   ZEVENTIG JAAR CANADESE BEGRAAFPLAATS 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
	  

Op Bevrijdingsdag 2017 is het precies zeventig jaar geleden dat de eerste officiële herdenking plaatsvond op de Canadese 
Erebegraafplaats. De plechtigheid op maandag 5 mei 1947 in de namiddag is uitzonderlijk goed gedocumenteerd. 
Fotograaf A. Luijben maakte een reportage, het Polygoon Journaal een item in het kader van de dodenherdenkingen op 3 
en 5 mei (4 mei was een zondag) en G. Driessen wijdde in zijn boek ‘De historie van de Canadese Begraafplaats en de 
Zevenheuvelenweg te Groesbeek 1945 - 1956’  bijna vijftig pagina’s aan deze gebeurtenis. De komst van koningin 
Wilhelmina en prins Bernhard gaf het nodige cachet aan de bijeenkomst, waarvan de organisatie in handen lag van de 
Canadese ambassadeur Mr. P. Dupuy en de Gemeente Groesbeek. Naast de officiële genodigden gaf de plaatselijke 
bevolking blijk van belangstelling. Achter elk, toen nog houten kruis, stonden vertegenwoordigers van het 
verenigingsleven. Het Centraal Bloembollen Comité te Hillegom stelde 25.000 tulpen beschikbaar voor een 
bloemenhulde die door, de per vrachtauto aangevoerde, schoolkinderen werd gebracht aan de gevallenen. Het idee om 
ook de majesteit te verblijden met een bloemetje werd door het hof beantwoord met de korte mededeling dat niet zij, maar 
de gesneuvelden die dag het belangrijkst waren. Het tekent Wilhelmina die, gekleed in een dikke bontjas, weinig op had 
met dat soort frivoliteiten. 
 
MONUMENT WONING FAMILIE LUIJBEN    OTTENHOFFSTRAAT 5, GROESBEEK 

 
Op de Monumentenlijst van Groesbeek komen 51 vermeldingen 
voor. De Ottenhoffstraat telt maar liefst vier panden op deze lijst. 
Een van de panden is het woonhuis op het adres Ottenhoffstraat 5. 
Het markante huis is gebouwd in een overgangsstijl tussen 
eclecticisme en jugendstil. Het eclecticisme vierde hoogtij in de 
tweede helft van de 19de eeuw en het kenmerk is het bouwen in een 
samenraapsel van stijlen. De voorgevel is opgetrokken in rode 
baksteen met een gele speklaag en heeft een decoratieve 
gevelbekroning. De bakstenen erker aan de voorzijde heeft een fraai 
gesneden overdekt houten balkon met schildakje. Het gebouw is in 
1910 – 1911 gemetseld in steens kruisverband en met snijvoegen 
gevoegd. De bouwvergunning werd verleend in december 1909 en 

de opdrachtgever was de te Nijmegen woonachtige P.J.J.A. van den Dungen, indertijd een bekend chocoladefabrikant. 
Het was de bedoeling dat de familie daar zou gaan wonen vanwege de minder goede gezondheid van de echtgenote van 
de fabrikant. Dit is echter niet doorgegaan. Mogelijk was de ligging van de woning daar debet aan: de laaggelegen 
achtertuin grensde aan de stromende Groesbeek en was nat en modderig. Regelmatig was er sprake van wateroverlast. 
Een euvel dat pas in 1967 is verminderd door de aanleg van riolering in het brongebied en in 2008 geheel is opgelost door 
de herinrichting van het terrein waarbij de Groesbeek weer bovengronds kwam. De eerste bewoner van het huis was 
koopman De Graauw, die het huurde van Van den Dungen. In 1918 verkocht deze het pand aan gemeentesecretaris C.A. 
Luijben, die er in 1929 aan de westzijde een stuk aanbouwde. De familie Luijben bewoonde de woning bijna tachtig jaar 
tot het huis gekocht werd door het echtpaar Jansen – Wolters, die het na een grondige verbouwing en restauratie sinds 
2008 bewonen. 
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	  Koningin 
Wilhelmina en 
prins Bernhard 
leggen de eerst 
krans bij het 
Opofferingskruis 
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SPOREN UIT HET VERLEDEN      SEIN-ARM ALS ORNAMENT OP REMISE DRAISINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De sein-arm die de remise van de draisine bij de spoorlijn siert, heeft een hele geschiedenis en verschillende verhuizingen 
achter de rug. De sein-arm deed vanaf de ingebruikneming van de spoorlijn Nijmegen – Kleef in 1865 dienst. Toen in 
1978 Blokpost T gesloopt werd wegens automatisering van het baanvak, bood de NS de sein-arm aan het 
gemeentebestuur aan. De 113 jaar oude handmatige bediening van de spoorbomen werd hiermee officieel afgesloten. Het 
attribuut belandde in een hoekje van de werkplaats van de gemeentewerken en dreigde in de vergetelheid te geraken, 
maar op Koninginnedag in 1985 werd de sein-arm alsmede het bedieningstoestel, waarmee de spoorbomen handmatig 
werden bediend, op initiatief van Gerrie Driessen in de tuin van Hotel-Café ‘ In De Locomotief’ geplaatst. Een vijftal 
oud-spoorwegemployees, onthulden het ijzeren gevaarte. Een van de spoorlieden liet bij die gelegenheid de rangeerhoorn 
luid loeien. In 1991 passeerde de laatste trein door Groesbeek de al afgedankte sein-arm. Na de sloop van ‘In De 
Locomotief’ in 1994 wachtte de sein-arm een nieuwe bestemming als ornament aan de remise. 
Voor meer info zie de cd / PowerPoint- presentatie met 244 items)  Geschiedenis van de spoorweg te Groesbeek 

(Spoorlijn Nijmegen–Groesbeek– Kranenburg–Kleef) Periode 1865 -2015 (150 jaar)   

	  	  
De onthulling van de sein-arm op 30 april 1985 door 
v.l.n.r. Jacob Thijssen, Wiel de Bruin, Jan Bögels, Gijs 
Thissen en Piet Kosman  
	  

De sein-arm siert sinds 2013 de remise van de 
draisine. 
	  

In 2006 werd in een ledenvergadering de wens uitgesproken om een eigen blad/krantje 
het licht te laten schijnen. De redactie van de eerste “Nieuwsbrief “, welke in december 
2006 verscheen, werd gevormd door Sjef Schmiermann, Bram den Boer en 
ondergetekende. Als papierformaat werd gehanteerd A3, dat uitmondde in vier 
bladzijden op A4-formaat. Als de terugkerende onderwerpen werden gekozen: 
“Actualiteiten/Activiteiten”, “Monument”, “Kent u hem nog?”, “100 jaar geleden”, 
“Sporen uit het verleden” en “Jubileum”. Formaat en onderwerpen zijn tot op heden 
gehandhaafd. Alleen Nummer 13 (het Jubileumnummer met daarin in woord en beeld 
de hoogtepunten uit de veertig jaar dat onze kring bestond) was daarop een 
uitzondering. Mede dankzij de grote kennis en inzet van Gerrie Driessen is het steeds 
weer gelukt om passende onderwerpen te vinden. Van de nieuwsbrief verschenen ieder 
jaar twee afleveringen. Alleen in  het jaar 2008 verscheen geen nieuwsbrief, omdat de 
Heemkundekring toen volop bezig was met de uitgave van de CANON, Groesbeekse 
geschiedenis in vijftig vensters. De eerste nieuwsbrieven verschenen vooral op papier. 
Later werden ze vooral per E-mail verstuurd. Zo is bezorging bij de leden niet meer 
nodig. Een bijkomend voordeel daarvan is dat op de computer tekst en afbeeldingen 
kunnen worden uitvergroot. Enkele gedrukte exemplaren worden nog wel in de 
Bibliotheek en in het gemeentehuis ter inzage gelegd. 
Van alle verschenen nieuwsbrieven heb ik de opmaak mogen verzorgen. Ik heb het 
altijd met plezier gedaan. Maar bij het stijgen der jaren (ik ben van 1936) is het steeds 
meer moeite gaan kosten. Daarom heb ik besloten dat nummer 20 mijn laatste is. Mijn 
medewerking aan de nieuwsbrief is daarmee “geschiedenis”. Een opvolger is reeds 
gevonden. 

Jan Norp 
 

	  

Bij Nummer 20 van de Nieuwsbrief van Heemkundekring Groesbeek 
Afscheid 

	  

4	  


