
De bevrijding van Nieuw-Dijk 

Nu 75 jaar geleden, werd Nieuw-Dijk bevrijd. In de boeken over Nieuw-Dijk en de thema uitgaven van 

de Oudheidkundige Vereniging Didam jaargang 1995 en 2015 is veel over de oorlog met betrekking 

tot Nieuw-Dijk en de bevrijding van Nieuw-Dijk geschreven. Daarom hier een soort samenvatting. 

De bevrijding die in Didam plaats vond op 3 april 1945 vanuit Nieuw-Dijk, zag men eigenlijk al eerder 

aankomen. Immers het oorlogsgeweld diende zich al aan. De Duitsers hadden al langer 

verdedigingspunten opgesteld. Zo stond er bij Willem Wiendels aan de Korenweg een verhoogd Duits 

afweer geschut bedoeld om geallieerde vliegtuigen naar beneden te halen.  Ook stond er nep 

afweergeschut bij de boerderijen van Frans Bod en Willem Scholten. Dit om de geallieerde piloten te 

misleiden. De geallieerden wilden dit geschut uitschakelen waarvan de boerderijen die er omheen 

zaten de pineut werden. Ook bij Hend van Sientje Raben stond een Duits kanon opgesteld. Deze 

werden door de Geallieerden beschoten waarbij ook slachtoffers vielen. 

 

De kinderen Wiendels op de wal voor 
het Duits afweergeschut 
 
(Fotocollectie: R. Tiemessen) 

De spoorlijn was de laatste maanden van de oorlog frontlijn en werd door de Geallieerden 

gebombardeerd. De geallieerde vliegtuigen schoten niet alleen op treinen maar ook op paarden en 

wagens omdat die spullen voor de Duitsers konden vervoeren. Zo wilden op 24 februari 1945 enkele 

jachtbommenwerpers de spoorlijn bombarderen, maar in plaats daarvan werd de noodwoning en de 

woning van het gezin Hubers-van den Berg geraakt aan wat nu de Toppegaaiweg is. Hier vielen drie 

doden: Agnes Hubers-van den Berg, haar zoontje Henkie Hubers en haar broer Willie van de Berg. Op 

30 maart zagen mensen in Nieuw-Dijk, geallieerde tanks komen uit de richting Emmerik-Elten-Beek 

die posities innamen in de buurtschappen Parkes, ‘t Vriesland en de Hei. Eerst hadden ze nog niet in 

de gaten dat de bevrijding er nu echt aankwam. De eerder vermelde stellingen die in het 

buitengebied waren gebouwd waren gericht op een aanval vanuit Arnhem en de Veluwe, maar nu 

kwamen ze van de andere kant. In een recordtempo werden langs de invalswegen en achter de iets 

verhoogde spoorlijn meer stellingen gebouwd en 1-mans gaten gegraven. Toen hoorden ze het 

kanongebulder en de vele vliegtuigen en werd het hen wel duidelijk wat er ging gebeuren. 

In de vroege morgen van 3 april 1945 kwamen de Canadese troepen via twee kanten richting Didam. 

Vanaf Emmerich Elten Beek via de Beekseweg en Vanaf Wehl langs de spoorbaan in de buurtschap ‘t 

Vriesland. Deze was erg belangrijk voor de Duitsers, zij wilden deze spoorlijn zo lang mogelijk intact 

laten. Maar de Canadezen wilden deze spoorweg uitschakelen en trokken langs de spoorbaan op. Er 

waren regelmatig felle gevechten tussen de optrekkende Canadezen en de zich fel verdedigde 

Duitsers. De burgers die langs die spoorlijn woonden kregen dan ook de volle laag. Op 2 april kwam 

daarbij de 17-jarige Ben Verwaaijen om het leven en werd de boerderij van Verwaaijen in brand 

geschoten. Ook op de plaatsen waar de Duitsers afweergeschut of nep afweergeschut hadden 

geplaatst. 



Overigens was alleen de Beekseweg verhard, de overige straten in het buitengebied waren nog 

zandwegen die men gemakkelijk kon ondermijnen. De Duitsers hebben zich verschanst achter het 

spoor vlak bij de overgang van de Oldegoorweg. 

 

Canadese bevrijders op weg naar Nieuw-Dijk  
 
(Fotocollectie: Parochiearchief Nieuw-Dijk) 

Voor het gezin Bodde wonende aan de Oldegoorweg, dicht bij het spoor voltrok zich een drama. De 

oudste zoon Piet was aan het begin van de oorlog gesneuveld op de Grebbeberg. Vader Piet Bodde 

lag in het ziekenhuis van Didam (hij overleed op 28 mei 1945) en kreeg bezoek van zijn vrouw en zijn  

dochter Leike. Toen zij hoorden hoe thuis de zaak er bij stond renden ze terug naar hun ouderlijk 

huis. Ze kwamen tussen de vurende partijen en moesten ook nog goed opletten om niet op de 

ingegraven landmijnen (zg. pannenkoeken) te trappen. 

Begin april kwamen de tanks steeds dichterbij en bij de Tol stelden zich enkele tanks op richting de 

Duitsers. Omdat ze vermoedden dat er ook Duitsers in de woningen van Gieling en Bodde bevonden 

namen ze die ook onder vuur. Bijkomend voordeel was dat ze dan een vrij schootsveld hadden. De 

bewoners konden met veel moeite duidelijk maken dat er alleen burgers in de huize waren. Maar de 

strijd werd heviger en de mensen vluchtten door de weilanden weg. Ook het gezin Bodde met de 

evacuees besloten hun huis te verlaten. Ze wilden echter de boerderij en het vee niet onbeheerd 

achter laten en dus besloten Berend en evacuee Willemsen achter te blijven. De overigen namen het 

meest noodzakelijke mee en gingen achter door de weilanden naar Menting. Zondagmorgen toen 

het wat rustiger was haalde de familie Bodde de hele weckvoorraad uit de kelder. Met Berend en 

Wout ging het goed en ondanks de smeekbeden van moeder Bodde om toch mee te gaan besloten 

ze te blijven. De strijd werd echter heviger en ’s-middags werd de schuur bij Bodde in brand 

geschoten en het huis brandde geheel af.  (in de schuur zijn jaren later de kogelgaten nog te zien) 

 

Oma Aleida Bodde-Thus met kleindochter Leike 
Jansen bij de puinhopen  
 
(Fotocollectie: Gerda Derksen) 

 

  

 



Angstig zaten de mensen in de schuilkelder bij Menting tot de Duitsers waren vertrokken. Door de 

angst voor de achtergeblevenen konden ze de slaap niet vatten. Op 2e Paasdag, 2 april, gingen ze 

poolshoogte nemen en zagen tot hun ontsteltenis in een ziekenwagen 2 lichamen liggen van Berend 

Bodde die al dood was en Wout Willemsen die zwaargewond was (hij overleed later) Na de oorlog 

bleef moeder Bodde-Thus alleen over met haar dochter en kleindochter 

Uiteindelijk werd het zo gevaarlijk dat de sommige bewoners besloten tijdelijk te verhuizen. Zo 

werden de gezinnen van Drikus Beursken, Hend en zoon Gerrit Scholten en Bart Splithof tijdelijk 

ondergebracht in de leeggemaakte bietenkelder van Jan Lanters Op de bietenkelder was een 

kippenhok gebouwd hetgeen de hygiëne niet bevorderde. 

Een aantal woningen waren zwaar beschadigd zo blijkt uit een opgave van de gemeente.  Dit betrof 

met name de woningen van Theed Roording, Wim Gal, Bart Splithof, Drikus Beursken en Jan Damen. 

Op 2 april werd ook het  pand van Driessen aan de Geulecampweg geheel vernield door 

granaatinslagen. Omdat de Canadezen ook vanaf de Tol de Duitsers onder vuur namen werden de 

woningen van Jan Boerstal, Piet Bodde en Bertus Gieling ook flink beschadigd of zelfs totaal verwoest 

met bovenvermelde desastreuze gevolgen. Bij de boerderij van Gerritsen bij de spoorwegovergang 

naar Loil was er ook aanmerkelijke schade door twee bommen.  En bij Bleumer aan de 

Geulecampweg werd ene Ruks uit Lobith Tolkamer dodelijk getroffen door een kogel toen hij uit het 

raam keek naar het oorlogsgeweld.  

Uiteindelijk werden de Duitsers verslagen en gevangengenomen en trokken de Canadezen richting 

Didam en werd ook Didam bevrijd. Nieuw-Dijk kon zich opmaken voor het bevrijdingsfeest, maar 

zoals we gezien hebben was dit voor vele inwoners helemaal geen feest. Er werd nog heel veel 

gerouwd. 

Sommigen vergelijken de situatie nu met het coronavirus een beetje met de situatie van toen. Ook 

nu is het een bizarre situatie waar mensen gedwongen thuis moeten blijven er vaak vele tekorten zijn 

en we niet weten wie nu het slachtoffer wordt. Gelukkig is de economische situatie nu veel beter als 

toen, want alles lag toen in puin. Het geweld toen werd veroorzaakt door niets ontziende mensen die 

met geweld de macht naar zich toe wilden trekken. 

Wel moet men zich realiseren als men de verhalen leest over vluchtelingen van oorlogsgeweld, dat 

dit 75 jaar geleden ons is overkomen en hadden we toen onze moedige bevrijders niet gehad dan 

hadden we onder een verschrikkelijke dictatuur geleefd. Dit moeten we nooit vergeten. 

Willie Thijssen. 
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