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L eo ten H ag

Inleiding
In februari 1946 bracht een verslaggever van de Volkskrant een bezoek aan het
slagveld bij het Brabantse dorpje Overloon. In de maanden september en oktober
had hier een felle strijd gewoed tussen Duitse en geallieerde (pantser) troepen.
De verslaggever gaf er deze beschrijving van: “Op het heuvelachtige terrein van
een wandelpark liggen hot en her de kolossale oorlogsmonsters, welke eens
hier dood en verderf braakten. ‘Jankende Mina’s’ – zoals de Tommies de Duitse
granaatwerpers noemden – staan er tegenover de vervaarlijke vlammenwerpers der Engelschen. Kapotgeschoten Churchill- en Cromwell-tanks, opgelapte
Tigers liggen als lege ijzeren doodkisten, doorzeefd en opengescheurd, scheef en
weggezakt”. 1

Op 25 mei 1946 werd op deze locatie een museum geopend: het eerste oorlogs
museum van Nederland. Het bijzondere van dit museum was dat de bezoekers in
de open lucht tussen de achtergebleven wrakstukken konden lopen en zich zo een
zeer levendig beeld van de hier gevoerde strijd
konden vormen. “Men hoort hier als het ware het
Van een ‘ongerept’ slagveld was geen sprake meer.
fluiten der granaten, het bulderen der kanonnen.
Men ziet voor zich de gevechten van man tegen man en ontkomt niet aan den
indruk van droefheid over de vele menschenlevens, die hier zijn geofferd voor
de vrijheid van ons dierbare Nederland” 2, aldus De Vrije Stem van 19 april 1947.
Tegenwoordig zouden wij spreken over het ‘beleven van het oorlogsverleden’.
In de loop der jaren werd Overloon steeds meer ‘museum’: de aanvankelijk goed
zichtbare sporen in het veld vervaagden en het oorlogstuig werd in 2006 van de
open lucht verplaatst naar een nieuw gebouwde museumhal. Van een ‘ongerept’
slagveld was geen sprake meer. Terreinen waar nog wel sporen van de Tweede
Wereldoorlog ‘in situ’ zijn te vinden bestaan in Nederland nog wel. Te denken valt
hierbij onder andere aan gebieden rondom Eindhoven, Nijmegen en Arnhem (in
september 1944 het terrein van Market Garden), waarbij overigens ook de steden
Nijmegen en Arnhem zelf nog veel oorlogssporen kennen. Of het slagveld op de
Grebbeberg en de restanten van de door de Duitsers gebouwde Atlantikwall.
Zo duidelijk zichtbaar als het slagveld bij Overloon in de eerste jaren na de oorlog
zijn de meeste oorlogssporen overigens niet. Veel wandelaars die bijvoorbeeld
gebruik maken van de N70 route over onder andere de Duivelsberg bij Berg en Dal
zullen er geen weet van hebben dat zich rechts en links van de wandelpaden talrijke
resten van schuttersputten, loopgraven en andere veldversterkingen bevinden. Veel
aandacht bestond er aanvankelijk ook niet voor deze sporen. In de jaren tachtig
van de vorige eeuw begonnen de militaire overblijfselen de aandacht te trekken van
metaaldetectorzoekers. In het midden van de jaren negentig begon er ook vanuit
de archeologische wetenschap belangstelling te ontstaan voor deze relicten uit de
Tweede Wereldoorlog en werd er gericht onderzoek naar gedaan. Inmiddels zijn er
een aantal publicaties beschikbaar waarin verslag wordt gedaan van archeologisch

1 ‘Overloon werkt’, De Volkskrant, 7 februari 1946, geciteerd in Somers, Erik, 2014: De oorlog in het
museum. Herinnering en verbeelding, Amsterdam, p. 248
2 H. Warringa, ‘Zuid-Nederlandsch Verzetsmuseum te Overloon, De Vrije Stem, 19 april 1947,
geciteerd in Somers, Oorlog in het museum, p. 248
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onderzoek naar sporen uit de Tweede Wereldoorlog.3
Niet alleen professionele archeologen, maar ook amateurarcheologen zijn actief
op dit terrein. Zo zijn een aantal leden van de AWN Vereniging van vrijwilligers
in de archeologie bezig met verschillende onderzoeken naar sporen uit de Tweede
Wereldoorlog. De AWN Afdeling Nijmegen e.o. kent sinds voorjaar 2013 een Werk
groep Archeologie van de Tweede Wereldoorlog. De werkgroep, opgericht en geleid
door Paul Klinkenberg, is inmiddels al enige jaren bezig met het inventariseren en
in kaart brengen van sporen uit de periode september 1944 (Market Garden) tot
februari 1945 (begin van Operatie Veritable) op de Duivelsberg bij Berg en Dal.
Behalve dit veldonderzoek wil de
werkgroep ook een rol vervullen in de
In het midden van de jaren negentig begon er ook vanuit
discussie over het belang van Tweede
de archeologische wetenschap belangstelling te ontstaan
Wereldoorlog-archeologie. Het is immers
voor deze relicten uit de Tweede Wereldoorlog.
een nog jonge discipline en er zijn
daarom nog tal van vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld: welke locaties zouden
onderzocht moeten worden, welke onderzoeksvragen zijn geschikt en, vanuit het
oogpunt van cultureel erfgoed, welke oorlogsresten moeten behouden worden? En
de wellicht meest prangende vraag: wat kan archeologie bijdragen aan onze kennis
over de Tweede Wereldoorlog? We hebben het hier over de best gedocumenteerde
oorlog uit de geschiedenis en in hoeverre kan onderzoek naar materiële resten iets
toevoegen aan de onmetelijke hoeveelheid beschikbare archiefstukken? Anders
geformuleerd: zijn onderzoeksvragen niet veel eenvoudiger en adequater te beant
woorden op basis van archiefonderzoek? Op 12 september 2014 heeft de werkgroep
een symposium georganiseerd: ‘Het natuurgebied rondom Nijmegen bezien als
militair landschap’. Een vijftal sprekers werd uitgenodigd om hun licht over deze
vraag te laten schijnen. De door hen gehouden voordrachten leest u in deze bundel.
Archeoloog Ruurd Kok (archeologisch adviesbureau RAAP) legt uit wat onder
een ‘militair landschap’ kan worden verstaan. Aan de hand van twee casestudies
(Atlantikwall en Grebbeberg) maakt hij vervolgens duidelijk wat de bijdrage kan
zijn van archeologie aan het verhaal van de Tweede Wereldoorlog. Hij stelt ook de
‘behoudproblematiek’ aan de orde: hoe kunnen de vaak kwetsbare oorlogssporen
beschermd worden tegen onder andere metaaldetectorzoekers. Deze ‘zoekers’ zijn
doorgaans slechts geïnteresseerd in losse vondsten en hebben geen oog voor de
context. Bovendien worden de vondsten door hen niet gedocumenteerd en gaan zo
onherroepelijk voor de wetenschap verloren.
Historicus Jan Brouwer schetst een gedetailleerd beeld van de gevechtshandelin
gen rondom Nijmegen tijdens operatie Market Garden. Daarbij worden een aantal
‘mythen’ rondom Market Garden doorgeprikt: zoals de mythe dat de verovering
van de Waalbrug de hoogste prioriteit zou hebben gehad.
Veldtechnisch medewerker Willem Kuppens (Bureau Archeologie gemeente
Nijmegen) geeft namens de werkgroep WOII archeologie een uitgebreid verslag van
het onderzoek van de AWN Werkgroep archeologie van de Tweede Wereldoorlog

3 Om er slechts een paar te noemen: Kok. R.S. en J.A.T. Wijnen, 2011: Waardering van oorlogserfgoed: een inventarisatie en waardering van sporen uit de Tweede Wereldoorlog op de Grebbeberg en Laarsenberg te Rhenen (provincie Utrecht), Weesp (RAAP-rapport 2240; Schute, I.A.,
2010: De gietstalen koepelkazematten G16 en G18 op de Grebbeberg, gemeente Rhenen: een
archeologisch onderzoek, Weesp (RAAP-rapport 2127); idem, 2011: Loopgraven en stellingen in
concentratiekamp Amersfoort, gemeente Leusden: archeologisch onderzoek in het kader van de
inrichting, Weesp (RAAP-rapport 2220).
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naar sporen op de Duivelsberg. Hij gaat in op de gekozen methodiek en de eerste
onderzoeksresultaten, maar besteedt ook aandacht aan de moeilijkheden die de
werkgroep tijdens haar onderzoek tot nog toe is tegengekomen.
Historicus Wolfgang Wegener (LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland)
vertelt over zijn onderzoek naar oorlogssporen in het Reichswald (de Reichswald
stellung): sporen uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook uit de Eerste Wereldoorlog.
Evenals Ruurd Kok spreekt ook hij zijn bezorgdheid uit over de dreigende vernieling van sporen. Hier zijn het overigens niet de metaaldetectorzoekers, maar
komt het ‘gevaar’ onder andere van bosbouwwerkzaamheden.
Landschapsarchitecte Seline Geijskes (Staatsbosbeheer) stelt de vraag aan de orde
welke waarden in een landschap behouden moeten worden. Niet iedere bezoeker
van een natuurgebied is geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog en willen niet
afgeleid worden door tekst en uitleg over veldversterkingen, e.d. In samenspraak
met de ‘zaal’ probeert zij aan te geven hoe de informatie over de Tweede Wereld
oorlog in een natuurgebied het best overgebracht kan worden.
Het symposium werd besloten met een forumdiscussie onder leiding van historicus
Joost Rosendaal (Radboud Universiteit Nijmegen), waarbij vier deelnemers hun
mening gaven over de waarde van archeologie voor de bestudering van de Tweede
Wereldoorlog. Een beknopt verslag van deze discussie, aangevuld met een korte
samenvatting van recente publicaties over dit onderwerp vindt u in het laatste
hoofdstuk van deze bundel.
Redactionele opmerking: de teksten van Jan Brouwer en Willem Kuppens zijn een
woordelijke weergave van de tijdens het symposium uitgesproken lezingen. De
bijdrage van Ruurd Kok is een meer recente bewerking van zijn lezing. Wolfgang
Wegener heeft enige maanden na het symposium zijn tekst schriftelijk aangeleverd.
Het verhaal van Seline Geijskes is een door de redactie verzorgde bewerking van
haar powerpointpresentatie, aangevuld met per email aangeleverde informatie.
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Twee archeologische onderzoeken
van militaire landschappen uit
de Tweede Wereldoorlog:
de Atlantikwall en de Grebbeberg
De Tweede Wereldoorlog is in de omgeving van Nijmegen niet te missen.
Oorlogsbegraafplaatsen, gedenktekens, plaquettes en straatnamen houden de
herinnering levend aan de gebeurtenissen in de oorlogsjaren. Ook in de bodem
worden regelmatig resten uit de oorlog aangetroffen. Afgaande op berichten in
de (regionale) pers lijken bodemvondsten uit de oorlog echter vooral het domein
van metaaldetectorzoekers, hobbyisten met een grote interesse voor de Tweede
Wereldoorlog die terreinen afzoeken naar metaalvondsten. Deze hobby heeft
helaas enkele kwalijke kanten. Zo zijn in de bossen rond Nijmegen volop de
niet-dichtgegooide kuilen van zoekers te vinden met daarnaast achtergelaten
vondstmateriaal dat kennelijk niet de moeite waard was om mee te nemen
(Afb. 1). Regelmatig worden bij deze graafactiviteiten ook explosieven aange
troffen en achtergelaten, met alle risico’s van dien.

Dat door dergelijke graafactiviteiten ook een onvervangbaar deel van onze oorlogs
geschiedenis letterlijk op de schop gaat, krijgt minder aandacht. De oorlogsresten
in de bodem kunnen in hun onderlinge samen
hang immers informatie opleveren over wat er op
een plek is gebeurd, mits ze zorgvuldig worden
opgegraven en adequaat worden gedocumenteerd
en geregistreerd. Helaas blijken terreineigenaren
vooralsnog niet in staat adequaat op te treden
tegen de ongewenste graafpraktijken. Ook lijken
archeologen vooralsnog niet in staat terrein
eigenaren en andere betrokkenen te overtuigen
van de noodzaak op te treden tegen dergelijke
opgravingen door onbevoegden1. Hier moeten
archeologen vooral ook de hand in eigen boezem
steken, omdat gericht en serieus archeologisch
onderzoek naar resten uit de Tweede Wereldoorlog
nog een betrekkelijk recent fenomeen is.
De oprichting van de Werkgroep Archeologie van
de Tweede Wereldoorlog door de AWN Afdeling
Nijmegen - een landelijke primeur! - is dan ook
Afb. 1 Het door metaaldetectorzoekers achtergelaten materiaal bij
een kuil in het bos De Vier Perken bij Heilig Landstichting vormt een
een buitengewoon lovenswaardig initiatief dat
complete vindplaats van glaswerk, diverse metaalvondsten en bot
navolging verdient. Alleen door gericht onderzoek
materiaal (foto Paul Klinkenberg, Sprekend Landschap, april 2012)
van sporen uit de oorlog kunnen we als (amateur)
archeologen laten zien welke bijdrage de archeolo
gie kan leveren aan de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog. Terecht is dit de eerste vraag die centraal stond op het door de werk
groep georganiseerde symposium ‘Het Natuurgebied rondom Nijmegen bezien als

1 Dit ondanks het feit dat het doen van opgravingen door onbevoegden verboden is volgens de
Monumentenwet 1988 (Artikel 45).

9

Het natuurgebied rondom Nijmegen bezien als militair landschap

militair landschap.’ De tweede vraag was: hoe kunnen de nog aanwezige sporen van
deze strijd beschermd worden, zodat ook toekomstige generaties dit unieke bodem
archief voor onderzoek kunnen gebruiken?
In mijn bijdrage wil ik aan de hand van twee praktijkvoorbeelden laten zien wat
gericht archeologisch onderzoek van militaire landschappen kan opleveren aan
informatie over deze landschappen. Ik kies hierbij voor een praktische insteek. Aan
de hand van een korte bespreking van doel, opzet en resultaten van beide onderzoe
ken doe ik vervolgens enkele suggesties voor beheer en beleving van deze land
schappen. Daarbij wil ik aantonen dat de inbreng van archeologen onmisbaar is bij
keuzes over inrichting en beheer van militaire landschappen.
Militair landschap

Voordat ik wil kijken naar de bijdrage die archeologisch onderzoek kan leveren aan
het onderzoek van militaire landschappen, is het van belang het begrip ‘militair
landschap’ nader te definiëren. Wat maakt een landschap tot een militair land
schap? Beter gezegd: wat versta ik hier onder een militair landschap? De eerste beel
den die waarschijnlijk bij deze term in gedachten komen, zijn die van landschappen
met een niet te missen militaire aanwezigheid. Denk voor de Tweede Wereldoorlog
bijvoorbeeld aan de foto’s die in juni 1944 zijn gemaakt op de invasiestranden in
Normandië, in de dagen en weken na de geallieerde landingen. Zoals de foto die de
bekende oorlogsfotograaf Robert Capa maakte van het
bruggenhoofd op het strand bij St Laurent sur Mer en
die een beeld geeft van ‘the massive allied armada used
to liberate France.’2 De militaire bedrijvigheid is alom
zichtbaar, ter land, ter zee en in de lucht en vult bijna het
gehele beeldvlak: manschappen tussen de tenten aan de
voet van de duinen, allerlei soorten voertuigen op het
strand, de achtergelaten landingsvaartuigen, de schepen
vlak voor de kust en versperringsballons in de lucht. Wie
hetzelfde strand nu bekijkt, ziet een leeg strand waar
niets herinnert aan de grote militaire bedrijvigheid in de
dagen volgend op de invasie.
Zo zijn er vele plekken waar in de oorlogsjaren sprake is
geweest van grote militaire activiteit of van zware gevech
ten. Denk in de directe omgeving van Nijmegen bijvoor
beeld aan de plek van de Waaloversteek van Amerikaan
se parachutisten van de 82nd Airborne Division op 20
september 1944, ook bekend als ‘The Crossing’. Deze
oversteek bij daglicht in canvas stormboten is vereeu
wigd in de film ‘A Bridge too Far’ waarin acteur Robert
Redfort de rol speelt van Major Julian Cook. Tot de bouw
van de nieuwe stadsbrug in voorjaar 2011 herinnerde
een monument aan deze ‘heldhaftige Oversteek van de
Waal’ (Afb. 2). De plek waar 48 soldaten zijn gesneuveld
Afb. 2 Het monument voor de Waaloversteek, vóór de aanleg
van de nieuwe stadsbrug (foto juni 2007).
was tot de opening van deze brug in november 2013 een
groot bouwterrein (Afb. 3). Weliswaar heeft de brug
als eerbetoon de naam ‘De Oversteek’ gekregen en worden 48 paren lichtmasten
langzaam ontstoken als herinnering aan de gesneuvelden, de plek is daarmee nog
geen militair landschap. Het is een plek waar de herinnering aan een dramatische
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Robert Capa.
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gebeurtenis levend wordt gehouden, zo je wil een
historische plek. In het landschap is echter geen
spoor van deze gebeurtenis te zien.
Dit betekent dat een militair landschap dus niet
zozeer een landschap is waarin sprake is geweest
van grote militaire activiteit of aanwezigheid,
maar een landschap waarin sporen van deze
militaire activiteit of aanwezigheid bewaard zijn
gebleven en zichtbaar zijn. Voorbeelden hiervan
zijn verdedigingslinies, zoals de Nieuwe Hollandse
Waterlinie.3 Militaire landschappen uit de Tweede
Wereldoorlog zijn in de buurt van Nijmegen volop
te vinden. Een goed voorbeeld is de omgeving van
de Duivelsberg bij Berg en Dal, waar de aan het
maaiveld zichtbare oorlogssporen in kaart worden
Afb. 3 De locatie van het monument – herkenbaar aan plaveisel – tijdens
de bouw van de nieuwe stadsbrug (foto april 2012).
gebracht door de AWN Werkgroep Archeologie
van de Tweede Wereldoorlog (Ten Hag, 2014 en
elders in deze publicatie). De sporen van loopgraven, schuttersputten en stellingen
verraden zich als ondiepe greppels en kuilen. Niet alleen in het landelijk gebied
zijn sporen uit de oorlog bewaard gebleven. In vele dorpen en steden is als gevolg
van oorlogshandelingen grote schade aangericht waarvan de sporen op sommige
plaatsen nog steeds zichtbaar zijn, ondanks herstel, wederopbouw en nieuwbouw.
Een bekend voorbeeld is het Spoorwegmonument op het Valkhof in Nijmegen: de
herstelde kogelgaten in de sokkel zijn de stille getuigen van de strijd die zich hier
in september 1944 heeft afgespeeld (Segeren, 2014; Afb. 4). Dit zijn oorlogssporen
in het stedelijke landschap. Ook op een andere manier is het stedelijk gebied nog
zichtbaar getekend door de oorlog. De wederopbouwarchitectuur in de Nijmeegse
binnenstad markeert nog steeds de plekken van de verwoesting door het geallieerde
bombardement van 22 februari 1944. Deze panden kunnen eveneens worden gezien

Afb. 4 De herstelde kogelgaten in de sokkel van het Spoorwegmonument op het Valkhof in Nijmegen vormen stille getuigen van de strijd in september 1944 (foto april 2012).

3 Zie voor meer voorbeelden: http://landschapinnederland.nl/over-landschap/militair-landschap
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als sporen van de oorlog, in die zin dat ze weliswaar niet de directe neerslag vormen
van oorlogshandelingen maar wel het directe gevolg ervan zijn. Het gaat echter te
ver om de binnenstad van Nijmegen een militair landschap te noemen. In histori
sche binnensteden is zo’n grote variatie aan historische panden en andere cultuur
historische elementen aanwezig, dat
de littekens van de oorlog er vrijwel
geheel bij in het niet vallen.
Op basis van voorgaande korte
beschouwing hanteer ik hier de
volgende definitie van een militair
landschap: een landschap waarin
een groot deel van de zichtbare
cultuurhistorische resten gerela
teerd is aan militaire activiteiten, uit
één of meerdere perioden. Hierbij
zijn enkele kanttekeningen op zijn
plaats. Zo zal iemand een landschap
pas als militair landschap ervaren,
wanneer hij of zij de militaire sporen
ook daadwerkelijk als zodanig
herkent. Veel bezoekers van de
bossen bij Nijmegen zullen zich niet
realiseren dat ze door een militair
landschap lopen en dat hoeft ook
niet. Zo merkte een bezoeker aan
het symposium op, dat het bos
Afb. 5 Satellietbeeld van het fort Osowiec in Polen, met aan het maaiveld zichtbare
sporen van verdedigingswerken, loopgraven en bomkraters (bron: GoogleMaps)
vooral geen museum moet worden
vol bordjes. Aan de andere kant zijn
er landschappen die zo getekend zijn door de oorlog dat het vrijwel geen bezoeker
zal ontgaan, zoals het terrein op en rond het fort Osowiec in het oosten van Polen
waar ik als argeloze toerist terecht kwam tussen loopgraven en bomkraters (Afb. 5).
Tot slot is het goed hierbij op te merken dat door deze landschappelijke benadering
sterk de nadruk ligt op de in het landschap, aan het maaiveld, zichtbare sporen van
militaire aard. Indien in het terrein nog oorlogssporen zichtbaar zijn, is de kans
groot dat ook in de bodem resten bewaard zijn gebleven. Als sporen niet zichtbaar
zijn, wil het echter niet zeggen dat in de bodem geen resten bewaard zijn geble
ven. Zo zou het goed mogelijk kunnen zijn dat in de bodem van de uiterwaarden
langs de Waal nog resten liggen die getuigen van De Oversteek, als deze ten minste
niet zijn verstoord door de bouw van de brug die vernoemd is naar deze actie. Of
terreinen waar heden ten dage geen sporen van militaire activiteit (meer) zichtbaar
zijn aan het maaiveld, maar waar (mogelijk) wel resten in de bodem bewaard zijn
gebleven, ook kunnen worden aangemerkt als militair landschap is een kwestie van
definitie. Zo was de noordgrens van het Romeinse Rijk, de limes, in de Romeinse
tijd zonder enige twijfel een militair landschap, maar de resten van de limes zijn 
althans in Nederland  vrijwel geheel onzichtbaar in het huidige landschap.
De vraag is nu welke bijdrage archeologisch onderzoek kan leveren aan het onder
zoek van dergelijke militaire landschappen. Voor Nijmegen is deze vraag voorals
nog niet goed te beantwoorden, omdat de gemeentelijk archeologen van Nijmegen
bij hun onderzoeken wel aandacht besteden aan vondsten en sporen uit de Tweede
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Wereldoorlog4, maar nog geen gericht onderzoek hebben uitgevoerd van militai
re landschappen in hun regio. Het onderzoek van de amateurarcheologen van de
Werkgroep Archeologie van de Tweede Wereldoorlog op de Duivelsberg bij Berg en
Dal komt elders in deze publicatie aan bod. De bijdrage van archeologisch onder
zoek wil ik daarom bespreken aan de hand van twee voorbeelden uit mijn eigen
werkpraktijk elders in Nederland: een onderzoek naar archeologische resten van de
Atlantikwall en een metaaldetectie-onderzoek op de Grebbeberg. Deze voorbeel
den vormen de basis voor enkele meer algemene gedachten over bescherming en
gebruik van militaire landschappen, die ook van toepassing zijn op de Nijmeegse
regio.
Atlantikwall

Het onderzoek naar resten van de Atlantikwall is in 2014 uitgevoerd met subsidie
van de provincie Zuid Holland in het kader van de Erfgoedlijn Atlantikwall (Kok
& Warmerdam, 2014). De provincie wil de resten van deze Duitse verdedigingslinie
beter zichtbaar en beleefbaar maken voor het publiek. Van oudsher is er vooral veel
aandacht voor de bouwwerken, de bunkers. Dat is begrijpelijk want deze betonnen
werken zijn niet te missen, ze zijn op veel plekken langs de kust duidelijk herken
baar als resten van de oorlog. Naast deze harde resten zijn echter ook vele zachte
resten bewaard gebleven: resten van veldversterkingen zoals loopgraven, schutters
putten en stellingen. Uit kostenoogpunt werden betonnen werken vooral aange
legd op strategisch belangrijke plekken zoals havens. De tussengelegen gebieden
waren van minder belang, maar konden uiteraard niet onverdedigd blijven. In deze
kustsectoren, de zogenaamde Freie Küsten, bestond de verdediging overwegend
uit veldversterkingen. Resten van dergelijke versterkingen zijn kwetsbaar, niet
alleen omdat ze door menselijke ingrepen of natuurlijke invloeden eenvoudig zijn
te verstoren, maar vooral ook omdat de ligging van deze resten vaak niet bekend
is. Dit heeft tot gevolg dat de zachte resten van de Atlantikwall vaak onbewust en
ongezien verdwijnen bij werkzaamheden in de duinen,
zoals natuurherstel. Doel van het onderzoek was om
deze zachte resten in kaart te brengen in de Freie Küste
Katwijk-Scheveningen, een duingebied met een opper
vlakte van circa 1.970 ha.
Als eerste fase van het onderzoek is een groot aantal
historische bronnen bestudeerd, waaronder geallieerde
luchtfoto’s, Duitse kaarten, schetsen van het verzet en
na-oorlogse inventarisaties van verdedigingswerken.
Op basis van deze bronnen is een verwachtingskaart
gemaakt met dertig locaties waar sporen van veldver
sterkingen werden verwacht, zogenaamde steunpun
ten. Vervolgens is op 25 hiervan een veldonderzoek
uitgevoerd in de vorm van een visuele inspectie,
waarbij op 22 locaties daadwerkelijk sporen zijn
aangetroffen in het terrein. Deze sporen zijn beschre
Afb. 6 Het spoor van een loopgraaf, herkenbaar als greppel met
ven en met GPS ingemeten (Afb. 6). Uit vergelijking van grasachtige begroeiing, wordt ingemeten met behulp van GPS
(foto RAAP Archeologisch Adviesbureau, januari 2014).
de veldresultaten met de historische bronnen blijkt dat
vrijwel elke historische kaart een ander beeld geeft van
de verdediging en dat niet elke kaart alle verdedigingscomplexen weergeeft. Naast
de in de bronnen vermelde steunpunten blijken bovendien diverse andere steun
punten en losse structuren te zijn aangelegd, die niet of niet nauwkeurig op kaarten

4 Zie voor een overzicht van oorlogsvondsten uit de regio Nijmegen: Van Enckevort, 2014.

13

Het natuurgebied rondom Nijmegen bezien als militair landschap

Afb. 7 De ligging van dit
Deckungsloch wijst op een
gebruik als vooruitgeschoven
gevechtspositie en/of uitkijkpost (foto Raphaël Smid,
www.bunkerpictures.nl).
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stonden aangegeven. Tussen de bekende steunpunten lagen bovendien afzonderlij
ke verdedigingswerken, zoals kleine wacht of waarnemingsposten bestaande uit
enkele loopgraven.
De visuele inspectie heeft inzicht gegeven in de ligging en inrichting van de
verdedigingscomplexen en in de constructie van de afzonderlijke onderdelen. Het
veldonderzoek heeft informatie opgeleverd over materiaalgebruik en het voorko
men van afwijkende bouwwerken, die niet bekend waren uit het geraadpleegde
historische (kaart)materiaal. Twee verdedigingscomplexen vielen bijvoorbeeld op
door toepassing van voorgevormde bouwelementen (zogenaamde Formsteine). Ook
kwam alleen hier een afwijkend type bouwwerk voor in de vorm van een gemet
selde eenmansgevechtspositie met een zeer kleine gewelfde schuilplaats eraan vast.
Dit afwijkend materiaalgebruik laat zich mogelijk verklaren uit de ligging van beide
complexen aan weerszijden van de enige verharde weg naar de kust in dit gebied.
Vanwege het belang van de afsluiting van deze weg kregen deze stellingen mogelijk
prioriteit bij de toewijzing van bouwmaterialen. Het archeologisch onderzoek heeft
ook inzicht gegeven in andere toepassingen van reeds bekende verdedigingsmid
delen. In het gebied zijn op diverse plaatsen betonnen eenmansgaten, zogenaamde
Deckungslöcher aangetroffen (Afb. 7). Deze simpele bouwwerken, meestal bestaan
de uit drie op elkaar gestapelde, ovale betonnen putringen, zijn ook van andere
plaatsen bekend en worden doorgaans geïnterpreteerd als dekkingsgaten voor
luchtaanvallen. Binnen de Freie Küste KatwijkScheveningen zijn deze bouwwerken
veelvuldig aangetroffen als onderdeel van loopgraafstelsels, waarbij de ligging wijst
op een functie als vooruitgeschoven schutters of waarnemingsposities.
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Het archeologisch onderzoek in de Freie Küste
KatwijkScheveningen laat zien hoe een gericht en
systematisch uitgevoerde visuele inspectie inzicht kan
geven in de inrichting van een militair landschap en
meer specifiek in de inrichting van de verdediging van
een bepaald gebied. Door dit onderzoek is het beeld
van de Atlantikwall completer en kan het verhaal
ook vollediger worden verteld. De informatie over de
ligging van oorlogssporen is ook van belang voor het
maken van weloverwogen keuzes bij de inrichting en
beheer van het duingebied. Aanwezige begroeiing kan
een beperking vormen bij een visuele inspectie, niet
alleen wat betreft de toegankelijkheid van het terrein,
maar ook wat betreft de herkenning van aanwezige
sporen. Voordeel van een visuele inspectie is dat met
beperkte middelen en zonder bodemingrepen een
Afb. 8 Impressie van het onderzoeksgebied op de Grebbeberg:
het te onderzoeken tracé is in het terrein afgezet met meetlinten,
beeld wordt gekregen van aan het maaiveld zichtbare
kijkend in oostelijke richting vanaf de locatie van een
sporen. De keerzijde is dat een visuele inspectie niet of
Nederlandse loopgraaf richting het Militair Ereveld
nauwelijks informatie oplevert over de aanwezigheid,
(foto RAAP Archeologisch Adviesbureau).
aard en toestand van eventuele resten in de bodem. Bij
dit onderzoek is immers niet gegraven. Vondsten zijn
alleen verzameld als ze aan het maaiveld terecht waren gekomen door invloeden
van weer en wind of door graafactiviteiten van metaaldetectorzoekers.
Grebbeberg

Een archeologisch onderzoek in een militair landschap waarbij wel – beperkt  is
gegraven, is het metaaldetectieonderzoek dat tussen januari en maart 2012 in
opdracht van de provincie Utrecht is uitgevoerd op de Grebbeberg bij Rhenen
(Wijnen, 2013). Ook in ander opzicht was dit onderzoek van geheel andere aard
dan het Atlantikwallonderzoek. Het betreft hier een onderzoek in het kader van
de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). De aanleiding was de aanleg van een
vrijliggend fietspad langs de provinciale weg N225. De ligging en breedte van het
onderzoeksgebied werden dan ook
bepaald door deze voorgenomen
Het onderzoek op de Grebbeberg was het eerste door archeologen
bodemingreep. Daarom is niet meer
uitgevoerde metaaldetectie-onderzoek op een slagveld uit de
onderzocht dan het tracé van 2 m
Tweede Wereldoorlog in Nederland.
breed (Afb. 8). Het is goed te beseffen
dat het onderzoek strikt genomen niet noodzakelijk was, omdat het zich richtte
op materiaal in de bouwvoor die volgens het gemeentelijke archeologiebeleid was
vrijgegeven. Eerdere onderzoeken hadden echter aanwijzingen opgeleverd voor de
aanwezigheid van oorlogsvondsten aan het maaiveld (Schute, 2009). Wanneer het
onderzoek niet was uitgevoerd, dan waren deze vondsten vergraven door de aanleg
van het fietspad.
De Grebbeberg is misschien wel het bekendste Nederlandse slagveld uit de Tweede
Wereldoorlog. Het is een plek van grote betekenis vanwege de gevechten die hier
tussen 11 en 13 mei 1940 hebben plaats gevonden tijdens de Duitse inval. Op het
voormalig slagveld wordt de herinnering aan deze strijd levend gehouden door het
Nationale Legermonument en door het Militair Ereveld met graven van meer dan
400 Nederlandse militairen. De Grebbeberg is niet alleen een herdenkingsplaats,
maar ook een militair landschap: de sporen van Nederlandse loopgraven zijn op
diverse plaatsen nog in het bos herkenbaar, al is daarvoor een geoefend oog nodig
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Afb. 9 Duitse patroonhulzen (kaliber 8x57 mm) die deel uitmaken van een concentratie
aangetroffen in de bosrand ten oosten van het Militair Ereveld
(foto RAAP Archeologisch Adviesbureau)

en zullen de meeste wandelaars ze niet herkennen. Een deel van de aan het maai
veld zichtbare oorlogssporen is eerder door middel van een visuele inspectie in
kaart gebracht (Kok & Wijnen, 2011).
Het onderzoek op de Grebbeberg richtte zich op het in kaart brengen van de aan
het maaiveld verwachte strooiing van vondsten uit de oorlog. Enerzijds kunnen
dergelijke vondsten een aanwijzing vormen voor de aanwezigheid van dieper gele
gen sporen zoals loopgraven, anderzijds werd verwacht dat aan het maaiveld een
spreiding van vondstmateriaal aanwezig was die de neerslag vormde van de gevech
ten in de meidagen. Deze vondstspreiding is een vrijwel onzichtbaar deel van het
militaire landschap van de Grebbeberg, al lagen vondsten op diverse plaatsen letter
lijk voor het oprapen. In totaal zijn in het onderzoeksgebied 1.843 vondsten gedaan
met een totaalgewicht van 76,5 kilogram, waarvan 34% uit de Tweede Wereld
oorlog. De oorlogsvondsten bestaan vooral uit granaatscherven en lege patroon
hulzen (Afb. 9). De hulzen zijn te herleiden tot specifieke wapens. Door de vond
sten vaksgewijs te verzamelen, is de vondstspreiding in kaart gebracht en deze is
vervolgens vergeleken met de historisch bekende gegevens. Uit de vondstspreiding
is niet alleen de ligging van Nederlandse stellingen en prikkeldraadversperringen af
te leiden, maar ook posities waarvandaan Duitse soldaten hebben geschoten, zoals
in de bosrand ter hoogte van de huidige begraafplaats met zicht op de Nederlandse
stellingen en op een plek in of vlakbij een Nederlandse prikkeldraadversperring. De
posities van Nederlandse schutters zijn af te leiden uit concentraties van Nederland
se hulzen. De diverse vondstconcentraties geven een beeld van de inrichting van de
verdediging en het verloop van de strijd, zoals dat ook bekend is uit respectievelijk
luchtfoto’s en gevechtsverslagen.
De vondsten hebben ook informatie opgeleverd die een aanvulling vormt op het
bekende beeld, met name wat betreft gebruik van specifieke wapens en munitie.
Het onderzoek toont bijvoorbeeld dat door de Duitsers in 1940 al volop gebruik
werd gemaakt van staalhulspatronen. Een vondst wijst op de inzet van 5 cm
mortieren (5 cm Wurfgranate 36) door Duitse troepen tijdens de slag om de
Grebbeberg; dit was nog niet bekend uit historische bronnen. Andere vondsten
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tonen de inzet van de zware mitrailleur Schwarzlose M08, in gebruik bij het Neder
landse leger, op een plaats waar men die niet zou verwachten.
Het onderzoek op de Grebbeberg was het eerste door archeologen uitgevoerde
metaaldetectie-onderzoek op een slagveld uit de Tweede Wereldoorlog in Neder
land. Met het onderzoek is aangetoond dat hier aan het maaiveld een spreiding van
vondstmateriaal aanwezig was die de neerslag vormde van
de gevechten in de meidagen, ondanks de amateurmetaaldetectorzoekers die hier al sinds de jaren 80 actief
zijn. De vondsten leveren informatie over de ligging van
verdedigingswerken, de locaties van gevechtshandelingen
en de inzet van specifieke wapens. Het onderzoek laat zien
dat systematisch uitgevoerde metaaldetectie niet alleen
bekende gegevens over de slag bevestigt, maar ook nieuwe
informatie toevoegt. Het metaaldetectieonderzoek toont bovendien dat de vondstspreiding aan het
maaiveld van een slagveld informatie kan opleveren over het
verloop van de strijd; informatie die verloren was gegaan als
de vrijgegeven bouwvoor niet was onderzocht.
Bescherming en gebruik

De sporen in het landschap kunnen niet alleen inzicht
bieden in de inrichting en het gebruik van het militaire
landschap, maar kunnen ook een belangrijke bijdrage
Afb. 10 Wegwijzer naar Duitse tankmuur in het Panbos te
Katwijk (foto september 2014)
leveren aan de beleving van dat landschap. Veel sporen
uit de Tweede Wereldoorlog zijn immers zichtbaar in
het terrein. De bovengrondse resten trekken hierbij
logischerwijs als eerste de aandacht. In de Atlantikwall zijn dat bijvoorbeeld de vele
bunkers en de op diverse plaatsen bewaard gebleven betonnen tankversperringen,
in de vorm van muren of zogenaamde drakentanden. In de Pan van Persijn, bij
Katwijk, ‘kun je een deel van de Atlantikwall uit de Tweede Wereldoorlog zien’,
zoals letterlijk vermeld staat op de website van de gemeente Katwijk die dit duin
gebied in beheer heeft als wandel- en speelbos.5 Een van de wandelroutes in dit
zogenaamde Panbos voert langs een stuk tankmuur, ook aangeduid als tankwal
(Afb. 10). Het is slechts een van de vele voorbeelden van wandel- of fietsroutes langs
zichtbare oorlogsrelicten. In de bossen bij Beek voert een beschreven wandeling
van het Geldersch Landschap langs sporen uit de Tweede Wereldoorlog, waarbij de
wandelaar ook wordt gewezen op kuilen die het spoor zijn van schuttersputten van
Amerikaanse parachutisten die zich hier in het najaar van 1944 hadden ingegra
ven. De zichtbare oorlogssporen in het landschap vormen tastbare relicten op basis
waarvan het verhaal van de lokale oorlogsgeschiedenis kan worden verteld. Anders
dan gebouwde resten, moeten zachte resten vaak wel worden aangewezen aan het
publiek voordat ze als zodanig worden herkend.
Dergelijke sporen in het terrein blijken zeer kwetsbaar te zijn voor verstoring door
natuurlijke processen of menselijke ingrepen. De sporen van Nederlandse loop
graven en stellingen op de Grebbeberg zijn zichtbaar als zeer ondiepe greppels en
kuilen, vaak niet meer dan een lichte depressie in het terrein. Indien de ligging
van deze sporen niet bekend is bij terreinbeheerders, is de kans zeer groot dat ze
onbewust worden verstoord bij reguliere onderhouds- en beheerwerkzaamheden.
Daarnaast lopen op de Grebbeberg, net als in veel andere natuurgebieden, grote

5 http://www.katwijk.nl/cultuur-sport-en-vrije-tijd/vrije-tijd/panvanpersijn/, geraadpleegd
18 maart 2015.
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grazers rond
(Galloway-runde
ren), die dergelijk
microreliëf door
vertrappen op
den duur ook
onherkenbaar
kunnen aantas
ten. Natuur
beheer kan
een bedreiging
vormen voor
oorlogssporen,
maar kan juist
ook mogelijkhe
den bieden voor
Afb. 11 Snoeihout is als een afzetting neergelegd rondom de sporen
van een Nederlandse compagniescommandopost op de Grebbeberg
bescherming. Op
(foto september 2014).
de Grebbeberg
heeft beheer
der Het Utrechts Landschap bijvoorbeeld takhout na het snoeien als een afzetting
neergelegd rondom een terrein met sporen van een Nederlandse compagniescom
mandopost (Afb. 11). Door deze maatregel wordt het terrein niet alleen gemarkeerd
voor de beheerder, maar wordt ook betreding door Galloway-runderen voorkomen.
Metaaldetectorzoekers zullen zich door deze maatregel niet laten tegen houden. Op
veel terreinen met oorlogssporen zijn helaas ook de sporen te vinden van activitei
ten van metaaldetectorzoekers. Ook oudere vindplaatsen
worden door ondeskundig opgraven verstoord, maar
terreinen met oorlogssporen lijken in het bijzonder in
de belangstelling te staan van metaaldetectorzoekers.
Veel van deze zoekers zijn geen amateurarcheologen die
gebruik maken van een metaaldetector, maar militaria
verzamelaars die weinig oog hebben voor de context van
de vondsten en voor het belang van registratie. Van de
22 herkende verdedigingscomplexen in het duingebied
tussen Katwijk en Scheveningen zijn er slechts vier waar
bij geen sporen van metaaldetectorzoekers zijn aange
troffen. Ook op de Grebbeberg zijn op diverse plaatsen
zoekersgaten gevonden. Ook hier zou natuurbeheer een
oplossing kunnen bieden. Zowel bij het archeologische
onderzoek in de duinen als op de Grebbeberg werd
hinder ondervonden van dichte, stekelige begroeiing in
de vorm van respectievelijk duindoorns en braamstrui
ken. Deze begroeiing zou ook bewust gebruikt kunnen
Afb. 12 Archeologisch onderzoek van de resten van een
Nederlandse kazemat op de Grebbeberg (foto maart 2010).
worden om kwetsbare oorlogssporen te beschermen tegen
verstoring door metaaldetectorzoekers. Nadeel is dat de
sporen daarmee ook onbereikbaar worden voor serieuze
onderzoekers en onzichtbaar worden voor het publiek. Het zou interessant zijn de
mogelijkheden en beperkingen nader te onderzoeken om beplanting als gericht
middel in te zetten voor de bescherming van kwetsbare archeologische sporen.
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Hieruit blijkt dat beschermende maatregelen op gespannen voet kunnen staan met
het zichtbaar en beleefbaar maken van oorlogssporen. Andersom kunnen initiatie
ven om de beleefbaarheid van oorlogssporen te vergroten deze sporen ook geheel
verstoren. Dit doet zich voor bij de reconstructie van loopgraven op de authentieke
locatie: de loopgraaf is weer zichtbaar en beleefbaar voor publiek, maar het authen
tieke spoor is verdwenen. Om te voorkomen dat oorlogssporen ongedocumenteerd
zouden verdwijnen, is het uitgraven van een Nederlandse kazemat op de Grebbe
berg in 2010 uitgevoerd door archeologen (Afb. 12). Op deze manier zijn vondsten
in hun context verzameld en geregistreerd en zijn ook sporen van een aansluitende
loopgraaf gedocumenteerd (Schute, 2010). Idealiter wordt voorafgaand aan inrich
tings- en reconstructiewerkzaamheden van dergelijke verdedigingswerken gericht
archeologisch onderzoek uitgevoerd,
zodat de resultaten verwerkt kunnen
worden in het inrichtings- of recon
structieplan.
Het voorgaande is een pleidooi voor
een zorgvuldige omgang met de in het
landschap zichtbare oorlogssporen,
waarbij een afweging tussen bescher
ming en gebruik van geval tot geval
moet worden gemaakt. Deze afwe
ging kan ook leiden tot de bewuste
keuze om oorlogserfgoed aan te tasten
om het toonbaar te maken voor het
publiek (Afb. 13). Door het beleefbaar
maken van oorlogserfgoed op de ene
locatie kan draagvlak worden gecre
ëerd voor het beschermen van kwets
baar oorlogserfgoed op een andere
locatie. Daarbij moeten we bereid zijn
het ene oorlogserfgoed op te offeren
om beheer en behoud van ander
oorlogserfgoed mogelijk te kunnen
maken; dit geldt overigens ook voor
(archeologisch) erfgoed uit andere
perioden. In het kader van een zorg
vuldige omgang met oorlogssporen is
het wenselijk dat ruimte wordt gege
ven aan gericht gravend onderzoek
van deze sporen, buiten de kaders van
de reguliere Archeologische Monu
mentenzorg. Je moet immers weten
wat je behoudt of wat wordt vrijge
geven. Voor het nemen van passende
Afb. 13 Doormidden gezaagde groepsschuilplaats in de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan de Diefdijk bij Culemborg, een ontwerp van RAAAF/Atelier de Lyon: ‘op
beheermaatregelen is het bovendien
een radicale manier stelt deze interventie het Nederlandse monumentenbeleid ter
van belang inzicht te hebben in de
discussie’ aldus website van RAAAF (foto mei 2011).
ligging, aard en toestand van de in de
bodem aanwezige resten uit de oorlog.
Het geeft te denken dat bevoegde instanties zeer terughoudend zijn wat betreft het
toestaan van gravend onderzoek door deskundige amateurarcheologen, terwijl niet
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of nauwelijks wordt opgetreden tegen de voortdurende en grootschalige graaf
praktijken van metaaldetectorzoekers.
Besluit

Gezien het onderwerp van het AWN-symposium heb ik mij in deze bijdrage
beperkt tot militaire landschappen uit de Tweede Wereldoorlog. Daarbij mag niet
uit het oog worden verloren, dat in het Nederlandse landschap volop sporen voor
komen van militaire activiteit uit oudere en jongere perioden. Een inventarisatie uit
2003 heeft bijvoorbeeld 38 linies en stellingen opgeleverd uit de periode van eind
16e tot midden 20e eeuw (Bureau Beek & Kooiman 2004). Interessant zijn vooral
die locaties waar sporen van militaire aanwezigheid uit diverse perioden aanwezig
zijn. Dit geldt zowel voor de Grebbeberg, waar ook een middeleeuwse walburg ligt,
als voor de Duivelsberg, waar ook resten van twee middeleeuwse kasteelheuvels
(mottes) liggen. Vaak zijn het dezelfde, landschappelijk opvallende, locaties die op
diverse momenten in het verleden zijn ingericht voor verdediging of zijn bevochten.
Het zou interessant zijn meer gericht onderzoek te doen naar de inrichting en het
gebruik van dergelijke strategische plekken door de eeuwen heen (Kok, Beckers,
Van Doesburg e.a., 2013).
Niet alle cultuurhistorische waarden zijn het behouden waard. Keuzes hierover zijn
echter pas mogelijk als er een actueel en compleet beeld is van de aanwezige waar
den. Bij het onderzoek naar militaire landschappen is het van belang de cultuurhis
torische resten in hun onderlinge samenhang te bestuderen: bovengronds, aan het
maaiveld en ondergronds. Dit vraagt om een brede blik en een integrale cultuur
historische aanpak, waarbij idealiter ook wordt gekeken naar historisch groen. We
mogen niet vergeten dat cultuurhistorische waarden slechts een van de waarden in
het landschap zijn. Keuzes op gebied van onderzoek, beheer en behoud van cultuur
historische waarden kunnen dan ook niet los worden gezien van andere aanwezige
waarden. Dit betekent dat het wenselijk is vraagstukken over beheer en inrichting
van militaire landschappen interdisciplinair te benaderen, waarbij vertegenwoor
digers van cultuurhistorische disciplines (zoals archeologen, historisch geografen)
in gesprek gaan met specialisten uit andere vakgebieden, zoals bodemkundigen,
ecologen en biologen.
Het duingebied tussen Katwijk en Scheveningen en de Grebbeberg zijn slechts twee
van de vele gebieden in Nederland waar sporen uit de Tweede Wereldoorlog zicht
baar aanwezig zijn in het landschap en die kunnen worden aangeduid als militair
landschap. De essentie van militaire landschappen is dat het gaat om een samen
hangend geheel (ensemble) van onder- en bovengrondse objecten en structuren die
een zeer nauwe relatie hebben met het natuurlijk landschap: zowel de keuzes van
de aanvaller als van de verdediger zijn door de eeuwen heen immers in sterke mate
bepaald door de mogelijkheden en beperkingen van het landschap. Om de inrich
ting van verdedigingslinies en het verloop van gevechten goed te begrijpen, is zicht
op het landschap - ‘smoel op het terrein’ in militair jargon - essentieel. Dit land
schappelijke perspectief is niet alleen van belang voor de kennis van de historische
situatie, maar ook voor het beleven en benutten van militaire landschappen in het
heden.
Met dank aan Jobbe Wijnen (Wageningen) voor zijn commentaar op een eerdere
versie van dit artikel.
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D r . J an B ro u wer

Nijmegen tijdens operaties
Market Garden en Gatwick
In augustus 1944 discussieerden geallieerde bevelhebbers over de vorming
van bruggenhoofden over de Rijn. Ze rukten over een breed front op met twee
aanvalsrichtingen, één ten zuiden en één ten noorden van de Ardennen. Niet naar
Berlijn zoals de samenstellers van de Liberation Route beweren. Daarvan droomde alleen Montgomery. De eerste strategische doelen waren het Ruhr- en het
Saargebied. Mogelijke Rijnoversteekplaatsen waren het gebied tussen Arnhem
en Wesel, tussen Koblenz en Mannheim en verder naar het zuiden. Het strategische doel van de geallieerde opmars was vernietiging van de vijandelijke strijdkrachten; eerst ten westen van de Rijn, daarna in Duitsland, vooral in de belangrijkste industriecentra. Het doel was dus niet verovering of bevrijding van gebied.
Bruggenhoofd ten noorden van de Neder-Rijn

Het strategische doel van operatie Market Garden was de vestiging van een sterk

Afb. 1 Het plan voor operatie
Market Garden en de frontlijn
op 15 sept.
Bron: Brouwer, Van Market
Garden tot bevrijding, p. 20
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bruggenhoofd ten noorden van de Neder-Rijn. Dit bruggenhoofd op de Veluwe met
het front naar het oosten moest diepe uitlopers hebben over de IJssel bij Zwolle,
Zutphen en Deventer. Het moest eventueel dienen als uitvalsbasis voor een gealli
eerde aanval om de Siegfriedlinie heen naar het Ruhrgebied. Luchtlandingstroepen
(operatie Market) moesten een tapijt voor de grondtroepen leggen tussen Eind
hoven en de Waal en een bruggenhoofd vormen aan de noordzijde van de NederRijn. Het Britse Tweede Leger moest zich daar kunnen opstellen tussen de Wester
bouwing en de spoorbrug bij Westervoort. Tactische doelen van operatie Garden
waren Nunspeet en het IJsselmeer. De geallieerden konden dan de Duitse troepen
en lanceerbases voor V-2 raketten in het westen van Nederland afsnijden (afb. 1).
De 10 september 1944 besproken hoofdlijnen van operatie Market Garden waren
nachtelijke landingen nabij de doelen en de landing van een Britse brigade bij Elst.
Deze waren echter geschrapt door respectievelijk ongeoefendheid van Amerikaanse
piloten met nachtvluchten, vrees voor luchtafweergeschut en een tekort aan vlieg
tuigen. Een van de oorzaken voor de snelle mislukking van operatie Market Garden
was juist het schrappen van de landing van die Britse brigade in Elst. De bescherm
de opmarsroute of Corridor liep dan ook maar tot de Waal.
De 101st U.S. Airborne Division moest tussen Eindhoven en Veghel bruggen
veroveren en de Corridor verdedigen. Dit lukte ondanks een viertal blokkades
met grote moeite en met steun van grondtroepen. De 82nd U.S. Airborne Division
moest de Maasbrug bij Grave, bruggen over het Maas-Waalkanaal en de heuvels bij
Groesbeek veiligstellen. Deze divisie moest ten slotte de Waalbruggen veroveren.
Ze ging 18 september al in de verdediging in afwachting van de komst van grond
troepen. Een drietal pogingen tot de Waalbrug door te dringen was de eerste drie
dagen mislukt. De 1st British Airborne Division moest ten noorden van de NederRijn het bruggenhoofd vormen tussen de Westerbouwing en Westervoort. Deze
divisie moest ook (een van de) drie bruggen over de rivier veiligstellen. Ze kon geen
enkel doel bereiken. Operatie Market was daar 19 september al volledig mislukt.
Arnhem, de Rijnbrug en de Neder-Rijn waren geen einddoelen. Slag om Arnhem,
slag om de Rijnbrug en Corridor naar de Neder-Rijn zijn mythen in de eenzijdige
en beperkte Britse visie op Market Garden.
Samenstellers van de Liberation Route en journalisten spreken abusievelijk over
een bevrijdingsoperatie, bevrijdingsroute, bevrijders en bevrijding van Nijmegen
en Nederland. Zij menen bijna overal het woord bevrijding op te kunnen plakken.
De Corridor of Clubroute was geen bevrijdingsroute maar een opmarsroute naar
de gestelde doelen. Zij stellen dat de verovering van de Waalbrug het belangrijkste
doel was. Die verovering had echter de laagste prioriteit. Ze spreken ook over een
gedeeltelijke mislukking van operatie Market Garden en wijzen daarbij op bevrijd
gebied ten zuiden van de Waal. Bevrijders daalden uit de hemel. Het veroveren of
bevrijden van gebied was echter geen doel van operatie Market Garden.
Sector Grave-Nijmegen

Het 504th PIR (Parachute Infantry Regiment) van de 82nd U.S. Airborne Division
landde ten noorden van Overasselt. De E-compagnie van het 2de bataljon sprong
ten zuiden van de Maasbrug. Het peloton onder luitenant John S. Thompson land
de in de Marspolder nabij de zuidelijke oprit van de brug. Dat 2de bataljon moest
de Maasbrug veroveren; de D- en F-compagnie kwamen van het landingsterrein
bij Overasselt. Het 1ste bataljon was belast met de verovering van bruggen over
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Afb. 2 Landingsterreinen en doelen van de 82e Luchtlandingsdivisie. Bron: Brouwer, Van Market
Garden tot bevrijding, p. 49

het Maas-Waalkanaal bij Heumen, Malden en Hatert. Het 3de bataljon moest het
gebied tussen het Maas-Waalkanaal en de Maasbrug zuiveren en de weg GraveNijmegen veiligstellen (afb 2).
Het 505th PIR landde ten zuiden van Groesbeek. Het moest Groesbeek veroveren,
het Reichswald afschermen en de spoorbrug over de Maas bij Mook in bezit nemen.
Het moest ook assisteren bij de verovering van de bruggen over het Maas-Waalka
naal bij Heumen en Malden. Het moest bovendien het gebied tussen Groesbeek en
het Maas-Waalkanaal veiligstellen.
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Het 508th PIR moest ten zuiden van Nijmegen gebied tussen de Graafsebrug en
de Ooijpolder veiligstellen. Daartoe behoorden landings- en afwerpterreinen, de
Nijmeegsebaan en de weg Wyler-Nijmegen. Het moest assisteren bij de verovering
van de brug bij Hatert over het Maas-Waalkanaal en de Graafsebrug innemen. Het
moest bovendien het landingsterrein beveiligen voor de tweede vlucht zweefvlieg
tuigen en oprukken naar Berg en Dal en Nijmegen.
Hoogste prioriteit in het bevel van Browning had het veiligstellen van de Groes
beekse heuvels, niet de verovering van de verkeersbrug over de Waal. Het 504th
PIR wist een groot deel van de doelen te bereiken: verovering van de Maasbrug,
zuivering van het gebied tussen Nederasselt en Alverna en veiligstelling van de
weg Grave-Nijmegen. Het 1ste bataljon trok naar de bruggen over het Maas-Waal
kanaal. De verdedigers bliezen omstreeks 16.15 uur de bruggen bij Malden en
Hatert op. De B-compagnie wist omstreeks 23.00 uur de sluisbrug bij Heumen
onbeschadigd in handen te krijgen. Het gebied tussen de Maas, het Maas-Waal
kanaal en de spoorlijn Nijmegen-’s-Hertogenbosch was veiliggesteld.
Het 3de bataljon van het 505th PIR veroverde Groesbeek en stelde het landingster
rein veilig. Het richtte van het noordoosten naar het zuidoosten van Groesbeek een
verdedigingslinie in met het front naar het Reichswald. Het 2de bataljon assisteerde
bij de verovering van Groesbeek en bezette de Hoge Hoenderberg. Patrouilles trok
ken naar de bruggen over het Maas-Waalkanaal bij Malden en Heumen. Het 1ste
bataljon zuiverde het gebied tussen Groesbeek, Riethorst en Mook en blokkeerde de
weg Gennep-Nijmegen. Het schermde ten zuidoosten van Groesbeek het Reichs
wald af en sloot aan op de verdedigingslinie van het 3de bataljon. Duitsers bliezen
de spoorbrug bij Mook omstreeks 19.00 uur op. Het gebied tussen Riethorst, het
Maas-Waalkanaal en de Nijmeegsebaan was evenwel in Amerikaanse handen.
Het 508th PIR bezette heuvels ten noorden van Groesbeek en rukte op naar Berg
en Dal en Nijmegen. Het 2de bataljon assisteerde het 504th PIR bij de verovering
van de brug bij Hatert. Het moest voorts de Graafsebrug innemen en het gebied
tussen het Maas-Waalkanaal en de linkerflank van het 1ste bataljon veiligstellen.
De D-compagnie van het 2de bataljon bewaakte het landings- en afwerpterrein.
Het 3de bataljon nam de heuvelrug tussen Berg en Dal en Beek-Ubbergen in bezit.
Van het blokkeren van de weg Nijmegen-Wyler kwam die eerste dag niets terecht.
’s Avonds kreeg luitenant-kolonel Lindquist van generaal Gavin te laat bevel het
1ste bataljon naar de Waalbrug te sturen. Er was al wel een verkenningspatrouille
de stad in getrokken. De A- en de B-compagnie trokken dwars door de stad in de
richting van de brug. Bij het Keizer Karelplein stuitten ze op Duitse verkenners
uit Arnhem. Deze vertraging in het veroveren van de bruggen zou grote nadelige
gevolgen hebben.
Duitse reactie

’s Nachts alarmeerde Generalfeldmarshall Model General der Fallschirmtrup
pen Eugen Meindl in Keulen. Die reorganiseerde restanten van de in Frankrijk
verslagen 3, 5 en 6 Fallschirmjäger Divisionen van het II. Fallschirmjäger Korps.
Deze vooral jonge en oude parachutisten waren vooral aan- en afvoertroepen
met machinegeweren, luchtdoel- en antitankkanonnen en artillerie. Model was
bevelhebber van Heeresgruppe B, het noordwestelijke deel van het westelijke front.
Hij stuurde Meindl naar Kleve met de opdracht de Amerikanen te vernietigen of
terug te drijven achter het Maas-Waalkanaal. Model had Wehrkreis VI (militair
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district) bevel gegeven de parachutisten ten zuidoosten van Nijmegen aan te vallen.
Het eerst daarvoor in aanmerking kwam de in Geldern gestationeerde 406. Ersatz
Landesschützen Infanterie Division. Generalleutnant Gerd Scherbening probeer
de maandag 18 september uit Kranenburg landingsterreinen te heroveren. De vijf
opleidingsbataljons met reservisten van de landmacht behoorden tot Korps Feldt.
Dat stond sinds 12 september onder bevel van General der Kavallerie Kurt Feldt.
Het legerkorps bestond uit een samenraapsel van opleidings- en reservetroepen van
de luchtmacht, maag- en oorpatiënten, een onderofficiersschool en Kampfgruppe
Tiltman met 22 luchtdoelkanonnen. De totale sterkte van Korps Feldt bedroeg
circa tienduizend vooral jonge en oude mannen. De voorhoede van Meindl arri
veerde 18 september. Uit een reorganisatie met troepen van Korps Feldt ontston
den de Kampfgruppen Stargaard, Fürstenberg en Greschick; in totaal circa 3400
man. Zij begonnen 18 september een offensief van de frontlijn van Zyfflich over
Wyler naar Groesbeek. De aanval kreeg steun van mortieren en (halfrups)pant
serwagens. Het doel was over de landingsterreinen en ten westen van Groesbeek
op te trekken naar Nijmegen en het Maas-Waalkanaal. Kampfgruppe Fürstenberg
rukte op naar Wyler, Kampfgruppe Stargaard naar Groesbeek en Kampfgruppe
Greschick naar Grafwegen. Kampfgruppe Göbel van Korps Feldt kreeg bij Mook
versterking van het bataljon-Grünenklee. De landingsterreinen LZ-T en DZ-N
waren weldra in Duitse handen. Gavin verwachtte omstreeks 14.00 uur de vier
uur vertraagde zweefvliegtuigen van de tweede transportvlucht. De Graafsebrug
was die nacht pas ingenomen door een versterkt peloton van het 2de bataljon. De
Amerikanen beheersten daardoor het gebied tussen Nijmegen en Grave. Om 07.45
was de G-compagnie van het 3de bataljon van het 508th PIR vertrokken naar de
Waalbrug. Die kwam niet verder dan het Mariaplein en het St. Canisiussingel.
Omstreeks 15.30 uur kreeg de compagnie bevel terug te trekken naar Berg en Dal.
Ook deze poging de brug te naderen, was mislukt. De divisie ging die dag al in de
verdediging; een dag eerder dan de Britten ten westen van Arnhem. Het 504th PIR
verdedigde Grave en het Maas-Waalkanaal, het 505th PIR de heuvels bij Groesbeek
en het zuidelijke landingsterrein. Het 2de bataljon sloeg de aanval de 406. Ersatz
Landesschützen Infanterie Division af. De Amerikanen wisten de landingsterrei
nen met grote moeite tijdig weer in handen te krijgen.
Grondtroepen

Dinsdag 19 september arriveerde om 08.20 uur de voorhoede van de Britse Guards
Armoured Division in Grave. Rond het middaguur bereikte de tankcolonne onder
aanvoering van de Grenadier Guards via de brug bij Heumen Nijmegen. De 82ste
Luchtlandingsdivisie had de vereiste steun van tanks en artillerie. Gavin besprak
met zijn Britse collega’s een aanval op de verkeersbrug later die dag. Het 3de batal
jon van het 508th PIR nam de weg Nijmegen-Beek-Wyler in bezit en veroverde
Beek, Berg en Dal, de Duivelsberg en Wyler. De I-compagnie nam met hulp van de
D-compagnie van het 307th Airborne Engineer Bn Beek in. De F-compagnie van
het 2de bataljon verdedigde Berg en Dal. Wegblokkades in Beek en Berg en Dal
waren versterkt met 57-mm antitankkanonnen. ’s Avonds nam de B-compagnie
van het 1ste bataljon Wyler in en plaatste ook daar wegblokkades.
Een felle strijd ontbrandde met de Kampfgruppe van Hauptmann Freiherr von
Fürstenberg om de Duivelsberg in Berg en Dal. Deze heuvel met steile hellingen
en andere hoogten waren van strategische betekenis voor de controle van de weg
Wyler – Beek – Nijmegen. Vier dagen en vijf nachten streden Amerikanen en
Duitsers om heuvel 75.9. Luitenant-kolonel Shields Warren van het 1ste bataljon
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gaf 19 september om 16.30 uur 1ste luitenant John P. Foley opdracht de Duivelsberg
te veroveren. Diens peloton van de A-compagnie bestaande uit nog een officier en
tweeënveertig manschappen moest vervolgens de weg aan de voet van de heuvel
blokkeren. Warren versterkte dit peloton met machinegeweren van de Ondersteu
ningscompagnie. Foley moest een peloton van de G-compagnie van het 3de batal
jon aflossen. Dat had vergeefs geprobeerd de heuvel te veroveren. In totaal bestond
zijn strijdmacht uit tachtig man. Een mitrailleur (Spandau) maaide een sectie van
tien man neer en schakelde een tweede sectie uit. Er vielen tien gesneuvelden en
zeven gewonden. Met een onverwachte frontale aanval de heuvel op wisten de
Amerikanen de Duitsers te verdrijven. De volgende dagen kregen ze te maken met

Afb. 3 Hotel Sionshof. Bron: J. Theunissen

Duitse tegenaanvallen van infanteristen met steun van artillerie, mortieren en
granaatwerpers. Vrijdag 22 september loste het 2de peloton van de A-compagnie
het peloton van de G-compagnie af. Zondag 24 september konden Foley en zijn
mannen de duivelse berg verlaten. Ze hadden vier aanvallen met de sterkte van een
compagnie afgeslagen, voornamelijk met machinegeweren en rollende handgrana
ten. De heuvel lag bezaaid met tientallen gesneuvelde Duitsers, uitrustingsstukken
en voertuigen.
Intussen hadden Browning en Gavin prioriteit moeten geven aan de verovering
van de Waalbruggen. Troepen van het Britse XXX Corps konden posities van de
parachutisten overnemen. Dinsdag 19 september om 15.15 uur liet Gavin van hotelrestaurant Sionshof (afb. 3) Brits-Amerikaanse gecombineerde tank- en infanterie
aanvallen naar de bruggen en het postkantoor uitvoeren. In dat hotel bevonden zich
de verblijfplaats van kapitein Arie Bestebreurtje, verbindingsofficier bij de divisie,
en het internationale perscentrum. Nijmeegse verzetsmensen meenden abusieve
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lijk dat het ontstekingsmechanisme voor de verkeersbrug zich in het postkantoor
bevond. Duitsers bliezen echter geen brug op terwijl zij zich nog aan de zuidzijde
van de rivier bevonden. De aanvallen liepen vast op de sterke verdedigingsgordel
in het Hunnerpark en het Valkhof. Ook de westelijke aanval naar de spoorbrug
liep vast. Gavin besloot de volgende dag de aanvallen eventueel met versterking
van door Horrocks (Britse 30ste Legerkorps) beschikbaar gestelde troepen voort te
zetten. Hij wilde bovendien de Waalbruggen van twee zijden aanvallen. ’s Nachts
was niet mogelijk. Boten dienden nog aangevoerd te worden. Twee bataljons van
het 504th PIR moesten daarom overdag bij de PGEM-centrale de Waal oversteken.
De achterstand op het tijdschema van zesendertig uur was al te groot en eventuele
verovering van de brug al te laat.
Model, Meindl en Feldt waren maandag overeengekomen woensdag 20 september
een groot offensief te ontketenen. Nog eens zeven bataljons van het II. Fallschirm
jäger Korps waren in Kleve gearriveerd. Daarmee konden de Kampfgruppen Becker
en Herrmann worden gevormd. De Kampfgruppen Becker en Von Fürstenberg
moest over Wyler, Berg en Dal en Beek naar Nijmegen oprukken en vervolgens
naar het Maas-Waalkanaal bij Hatert. De versterkte Kampfgruppe Herrmann
moest Plasmolen, Riethorst, Mook, Molenhoek en de sluisbrug bij Heumen heroveren.
Doelen van de Waalcrossing op 20 september waren inname van de noordelijke
Afb. 4 De Waalbrug na de
verovering op de Duitsers.
zijden van de spoor- en verkeersbrug en vorming van een bruggenhoofd op de
Bron: US Department of the Army,
Audio-Visual Branche, Washington DC
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noordelijke oever. Een slag om en bevrijding van Nijmegen zijn mythen. De strijd
ging om de Waalbruggen ten noorden van de stad. Omstreeks 19.15 uur was de
verkeersbrug in geallieerde handen. De geallieerden waren over de Waal. De Waal
brug of ‘brug te laat’ was drie dagen te laat ingenomen (afb. 4).
Het doel van het Duitse
offensief bleef herovering
van het gebied tot het
Maas-Waalkanaal. Kamp
fgruppe Becker kwam tot
in Beek; Greschick tot in
Groesbeek; Göbel tot in
Mook en Herrmann op
nog geen twee kilometer
van de brug bij Heumen.
Gavin moest met steun
van Britse tanks de vijan
delijke troepen terugdrij
ven, zowel bij Mook als bij
Beek.
De frontlijn liep 21
september van Erlecom
aan de Waal naar
Riethorst bij de Maas.
De parachutisten kregen
zaterdag versterking van
de zweefvliegtuiginfan
teristen van het 325th
GIR (Glider Infantry
Regiment); door weers
omstandigheden vier
dagen te laat. Het 504th
PIR nam het noordelijke
deel van het front van het
508th PIR tussen Erlecom
en Voxhil over. Na het
Duitse tegenoffensief van
Afb. 5 De nooit uitgevoerde Operatie Gatwick. Bron: Brouwer
28 september tot 3 okto
ber verstarde de frontlinie
langs de lijn Erlecom – Wyler - Den Heuvel – Riethorst - Middelaar. In de sector
Grave-Nijmegen konden Duitsers geen terreinwinst behalen.
Na 10 november nam de 2nd Canadian Infantry Division van het 2nd Canadian
Corps op de geallieerde linkerflank posities van de Amerikanen over. Operatie
Gatwick was begin oktober uitgesteld en eind oktober afgelast. Die vervolgoperatie
op Market Garden was sinds 22 september gericht op de vorming van bruggenhoof
den over de Rijn bij Wesel en Keulen (afb. 5). Ter voorbereiding van de uitvoering
van die operatie waren veel troepen ten zuiden van Nijmegen geconcentreerd.
Startdatum van operatie Gatwick was aanvankelijk 10 oktober en later 10 november
1944. Uitstel was noodzakelijk omdat het Britse Tweede Leger onvoldoende troepen
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had voor de uitvoering van de vele taken. Afgelasting bleek noodzakelijk omdat de
legergroep van Montgomery eerst Zeeland moest zuiveren voor een vrije toegang
tot de haven van Antwerpen. Bovendien moest het Duitse bruggenhoofd Venlo nog
opgeruimd worden. Britten en Canadezen troffen na de afgelasting van operatie
Gatwick voorbereidingen voor andere operaties voor het Rijnlandoffensief
(Valediction, 7 december Veritable). Veel troepen waren tot februari 1945 geconcen
treerd ten zuiden van Nijmegen. In december kwam daar ook bij de 3rd Canadian
Infantry Division langs en vooral ten oosten van de weg Nijmegen-Wyler.
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W illem K u p p ens

Sporen van de strijd op
de Duivelsberg, september 1944.
Een methode voor de reconstructie
van een militair landschap.
Op 8 mei 2012 hield Ruurd Kok, archeoloog in dienst van RAAP, in het Huis van
de Nijmeegse geschiedenis een AWN-lezing met als titel ‘De verborgen oorlogs
geschiedenis van Nijmegen en omgeving: over het belang van WOII-archeologie’.
Hij vestigde hierin de aandacht op wat archeologisch onderzoek naar resten
uit de Tweede Wereldoorlog op kan leveren en wat de bijdrage van amateur
archeologen aan deze nieuwe vorm van onderzoek kan zijn.

Voor het bestuur van onze AWN-afdeling was deze lezing, die ook door veel nietAWN’ers werd bezocht, aanleiding te inventariseren hoe groot de belangstelling
voor WOII-archeologie in ons werkgebied zou zijn. Die inventarisatie leverde
diverse reacties op. Eén van de reacties was afkomstig van Paul Klinkenberg. Hij
bleek zich al jaren met dit onderwerp bezig te houden en onderzoek te hebben
gedaan naar sporen uit de Tweede Wereldoorlog op onder andere de Jansberg en
de Duivelsberg. Paul liet ons weten graag het initiatief tot het oprichten van een
werkgroep te willen nemen; een werkgroep die zich bezig zou gaan houden met het
inventariseren en registreren van deze sporen.
Paul nodigde vervolgens belangstellenden uit om op 11 maart 2013 bijeen te komen
in hotel Sionshof teneinde de levensvatbaarheid van een werkgroep te bespreken.
In totaal zes heren meldden zich op het afgesproken tijdstip. Een rondje langs de
aanwezigen leerde dat er voldoende belangstelling én kennis aanwezig was om een
werkgroep te beginnen. Paul stelde die avond voor om te beginnen met een veld
onderzoek op de Duivelsberg.
Om deze locatie goed bij iedereen in beeld te krijgen werd op een zaterdag in
april door Paul een rondleiding verzorgd vanuit het pannenkoekenrestaurant
‘De Duivelsberg’.
In mei 2013 kwam de inmiddels gevormde ”Werkgroep Archeologie van WOII”
van AWN-afdeling 16 Nijmegen en omstreken, voor het eerst officieel in verga
dering bijeen in het gebouw van het Bureau Archeologie en Monumenten van de
gemeente Nijmegen. Aanwezig was daarbij ook de toenmalige regio-archeoloog
Paul Franzen. Hij onderstreepte bij deze gelegenheid het grote belang van ons
voorgenomen onderzoek: sporen uit WOII zijn niet wettelijk beschermd en door
onkunde en onverschilligheid dreigt veel te verdwijnen. Hij deed ook de toezegging
dat de Werkgroep voor het onderzoek gebruik kon maken van materialen en overi
ge ondersteuning van het Nijmeegse Bureau Archeologie en Monumenten.
Tijdens de vergadering werd een door Paul Klinkenberg opgesteld projectplan
besproken, zodat iedereen een overzicht kreeg van doel, methodiek, planning en
organisatie van het onderzoek. Een vergunning van Staatsbosbeheer was inmiddels
verkregen en in de zomer van 2013 kon de werkgroep van start met veldonderzoek
naar oorlogssporen op de ten zuidoosten van Nijmegen gelegen Duivelsberg.
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Het strijdtoneel op en rond de Duivelsberg

Het militaire landschap van de Duivelsberg is gevormd in de periode van septem
ber 1944 - februari 1945. Op 17 september begon Operatie Market Garden: het
plan van de geallieerden
om de bruggen bij Eindho
ven, Grave, Nijmegen en
Arnhem op de Duitsers te
veroveren. Zo zou er een
corridor gevestigd worden
waarlangs de grondtroe
pen naar Arnhem en van
daaruit naar Duitsland
zouden kunnen doorstoten.
Op deze wijze moest het
einde van de oorlog worden
bespoedigd. Bijgaand
kaartje geeft weer waar in
september voorafgaand aan
operatie Market Garden
de frontlinie liep; luchtlan
dingstroepen werden inge
zet om de achter de Duitse
linies gelegen bruggen te
veroveren (afb. 1).
De opdracht van de bij
Nijmegen ingezette Ameri
kaanse 82e luchtlandings
divisie was o.a. het veroveren en bezetten van de bruggen over de Waal bij
Nijmegen én het veroveren en bezetten van de “high ground” tussen Nijmegen en
Groesbeek. Het bezit van de Duivelsberg als deel van de hoge grond tussen Groes
beek en Nijmegen betekende dat men de controle had over de weg van Wyler via
Beek naar het ten zuiden van de Waalbrug gelegen Hunerpark. Zolang de gealli
eerden de Duivelsberg niet in handen hadden, konden de Duitsers via genoemde
weg versterkingen aanvoeren naar de Waalbrug in Nijmegen en zo de geallieerde
opmars tegenhouden.

Afb. 1 De frontlinie voorafgaand aan operatie Market Garden.

Aan het begin van de Amerikaanse luchtlandingen was de Duivelsberg bezet door
troepen van de Kampfgruppe Fürstenberg; zij hadden zich ingegraven op en rond
de top van de heuvel. De A-compagnie van het 508e Parachute Infantry Regiment
(PIR) onder commando van luitenant John Foley kreeg op 19 september de
opdracht om de Duivelsberg op de Duitsers te veroveren (afb. 2).
Foley en zijn mannen wisten de heuvel te veroveren en zij groeven zich in op en
rond de top, waarbij zij gebruik maakten van de eerder door de Duitsers aangeleg
de verdedigingswerken (schuttersputten e.d.). De strijdmacht, bestaande uit twee
pelotons van de A-compagnie, versterkt met een peloton van de G-compagnie, wist
de hoogte ondanks zware Duitse tegenaanvallen te behouden. In totaal kregen zij
gedurende vijf dagen een viertal aanvallen te verduren.
Na de geallieerde verovering van de Waalbrug en de opgave van de strijd rondom
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de brug bij Arnhem trad er een stabilisatie van het front op. Men begon zich voor
te bereiden op een wat langduriger verblijf dan aanvankelijk de bedoeling was. De
inderhaast opgeworpen verdedigingslinie ten oosten van de Duivelsberg werd door
de Amerikanen versterkt en uitgebreid met observatieposten, onderkomens voor
manschappen en opslagvoorzieningen.
In november 1944 werden de troepen van de 82e luchtlandingsdivisie in het gebied
van de Duivelsberg afgelost door de 2e Canadese infanteriedivisie. De door de
Amerikanen gevestigde frontlinie (met daarin de Duivelsberg) bleef de hele winter
ongewijzigd.
Op 8 februari 1945 begon Operatie Veritable: de grootscheepse aanval van de gealli
eerden op het Rijnland. De Wylerberg/Duivelsberg was toen het uitvalsgebied van
de 2e Canadese infanteriedivisie.
Doelstelling en onderzoeksvragen

Met ons onderzoek beogen wij een reconstructie te geven van het militaire land
schap op de Duivelsberg. Of anders geformuleerd: hoe is het landschap in de perio
de september 1944 – februari 1945 door de oorlogvoerende partijen veranderd? We
denken hierbij aan de aanleg van verdedigingswerken (loopgraven, schuttersputten,
etc.), de inrichting van commandoposten, opslagruimtes.
We letten ook op andere zaken
die niets met WOII te maken
hebben, maar vanuit archeo
logisch of historisch oogpunt
interessant kunnen zijn, zoals
aardwerken, grafheuvels, leem
groeves, waterlopen e.d.
We proberen tevens te achter
halen welke legeronderdelen,
zowel geallieerde als Duitse,
zich waar op de Duivelsberg in
de genoemde periode hebben
bevonden. Het bestuderen van
diverse regimentsgeschiedenis
sen kan hier inzicht in geven.
We raadplegen ook de inmid
dels overstelpende hoeveelheid
websites van verschillende
legeronderdelen. Deze bevatten
naast een omschrijving van
de gevechtshandelingen per
onderdeel vaak ook een rubriek
met herinneringen van oorlogs
veteranen.
Archieven van bedrijven die
zich bezig hebben gehouden met
het ruimen van achtergebleven
munitie, moeten ons ook op
weg kunnen helpen. Waar welke
munitie is gevonden, zegt iets
over het soort gebruikte wapens

Afb. 2 De verovering van de Duivelsberg door de A-Compagnie onder commando van
John Foley. Bron: Phil Nordyke, 2012: Put Us Down in Hell, Matthews, 331
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en geeft antwoord op de vraag of zich hier een mortierstelling, mitrailleursnest, etc.
heeft bevonden en tot welke strijdende partij behorend.
Waar een legeronderdeel of individuele militair zich heeft ingegraven, wordt
ook bepaald door de gesteldheid van het terrein. De Duivelsberg zag er zeventig
jaar geleden anders uit dan nu. Oude kaarten, vooroorlogse wandelgidsen, oude
ansichtkaarten kunnen inzicht geven in hoe het landschap er indertijd uit gezien
moet hebben. Het gaat hierbij onder andere om de begroeiing, de aanwezigheid van
(inmiddels verdwenen) wegen en gebouwen.
Opzet van het onderzoek

Afb. 3 De indeling in vakken rond het motte-kasteel op de
Duivelsberg. Tekening: Willem Kuppens

Ons onderzoek in het veld is te omschrijven als een inven
tariserend veldonderzoek. Het beperkt zich tot het inventa
riseren en registreren van aangetroffen sporen en materiële
resten. Er wordt dus niet opgegraven. Daar zijn drie redenen
voor.
Ten eerste willen we een op zijn minst globaal overzicht
proberen te krijgen van de aanwezige sporen. In combina
tie met het literatuur- en bronnenonderzoek kunnen we
vaststellen welke locatie van belang is om nader te worden
onderzocht.
Een tweede reden houdt verband met de vergunning die wij
van Staatsbosbeheer hebben verkregen. Deze organisatie
heeft als voorwaarde gesteld dat het terrein, een beschermd
natuurmonument, zo min mogelijk wordt verstoord.
Een derde reden is het gegeven dat wij – als AWN-werk
groep- geen opgravingsbevoegdheid hebben.
Voor het inventariseren van sporen is een formulier ontwor
pen, waarin zaken kunnen worden geregistreerd als: spoor
nummer, vaknummer, xy-coördinaten van aangetroffen
spoor, lengte, breedte, diepte spoor, korte aanduiding, soms
voorzien van meer uitgebreide omschrijving, waargenomen
verstoringen en het nummer van evt. gemaakte foto’s. Bij het
registreren van de gegevens in het veld maken we gebruik
van een veldlaptop.

Om geen delen van het terrein onbedoeld over te slaan, is er een manier gezocht om
te waarborgen dat het gehele terrein wordt onderzocht.
In eerste instantie werd bedacht om het terrein in vakken van 50 x 50 meter te
verdelen. In de praktijk bleek de verdeling in vierkante vakken vrijwel onmogelijk
te realiseren, nog afgezien van de enorme hoeveelheid tijd die deze werkwijze met
zich meebracht. Zo kostte het ons een hele ochtend om één vak uit te zetten. En het
hele gebied beslaat honderden van dergelijke vakken! De gesteldheid van het terrein
(heuvelachtig, struiken en bomen) maakt het extreem lastig om met enige nauw
keurigheid vakken uit te zetten. Vrij snel zijn we daar dus mee gestopt en is besloten
vakken uit te zetten die begrensd worden door aanwezige elementen in het terrein
(een pad, kruising, kloof, grenspalen, etc.) (afb. 3).
Met behulp van jalons wordt nu een gebied uitgezet waarvan we aannemen dat dit
op één dag op sporen onderzocht en geregistreerd kan worden.
Omdat we met meerdere veldteams werken wordt na afloop van de velddag het
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onderzochte gebied met piketpaaltjes gemarkeerd en
op kaart ingekleurd, zodat het volgende team weet
waar we geweest zijn en waar een nieuw vak kan
worden uitgezet.
Overigens vindt er regelmatig gezamenlijk overleg
plaats over hoe het terrein het beste onderzocht kan
worden. Criteria hierbij zijn o.a. de hoeveelheid aanwe
zige sporen en de gesteldheid van het terrein. Sommige
delen van het terrein zijn in verband met de dichte
begroeiing beter te onderzoeken in de wintermaanden.
Na het uitzetten van het vak vindt de veldverkenning
plaats. De leden van het veldteam doorkruisen op linie
het vak. Bij elk vermoedelijk WOII-spoor plaatst men
een piketpaaltje. Daarna loopt het veldteam gezamen
lijk de gemarkeerde sporen na. Bij elk spoor bepalen
we of het inderdaad om een WOII-spoor gaat of niet.
Vervolgens wordt het spoor geregistreerd en gefotogra
feerd.
Aanvankelijk werd elk spoor gefotografeerd, maar
menig spoor blijkt nauwelijks informatie te bevat
ten. Er is niet meer zichtbaar dan een onduidelijke
kuil gevuld met bladeren. Duidelijke sporen worden
uiteraard wél gefotografeerd. De te fotograferen sporen
worden gemarkeerd met jalons of roodwit lint, om
contouren duidelijk zichtbaar te maken (afb. 4 en 5).

Afb. 4 Een met behulp van jalons gemarkeerde schuttersput.
Foto: Paul Klinkenberg

Bij het te fotograferen spoor plaatsen we een fotobordje
met daarop vaknummer en spoornummer. Vervolgens
worden de overige gegevens van het spoor met behulp
van de veldlaptop geregistreerd (afb. 6).
Tijdens het veldonderzoek zijn ook tientallen meters
lange loopgravenstelsels aangetroffen. Deze omvangrij
Afb. 5 Het roodwitte lint markeert een loopgraaf.
Foto: Paul Klinkenberg
ke sporen zijn met behulp van meetlinten ingemeten en
op schaal
getekend. Het begin- en eindpunt van de
bij het inmeten gehanteerde hoofdmeet
lijn werd met behulp van GPS ingeme
ten. Daarbij is in aanmerking genomen
dat de aldus vastgelegde coördinaten
in het bosrijke gebied een afwijking
vertonen van 10 tot 15 meter (afhanke
lijk van de gebruikte GPS-module en de
begroeiing/obstakels ter plaatse).
Met medewerking van het Bureau
Monumenten en Archeologie van de
gemeente Nijmegen zijn in verband met
het digitaal inmeten van sporen ook
proeven gedaan met een professioneel
Afb. 6 Het registreren van sporen met behulp
van een veldlaptop. Foto: Paul Klinkenberg
GPS-apparaat en een Robotic Total
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Afb. 7 Een loopgravenstelsel in vak 41, ingetekend op millimeterpapier. Tekening Willem Kuppens

Afb. 8 Op deze reliëfkaart is, in de blauwe cirkel, het loopgravenstelsel van afb. 7 goed te zien. Bron: TIM/NRW (BRD)
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Station (RTS)1. Het GPS-apparaat gaf dezelfde afwijkingen als de GPS-module op
de mobiele telefoon. Een nauwkeuriger meting was niet mogelijk omdat er in het
bosrijke gebied geen verbinding mogelijk was met de RTK-server.
De plaatsbepaling van de total station bleek slechts mogelijk als de voor de plaats
bepaling benodigde vaste punten zich bevonden in open terrein (bv. in weiland
of op akker). Het na plaatsbepaling inmeten van sporen met behulp van een total
station bleek vervolgens in de meeste gevallen niet mogelijk te zijn. Door obstakels
in de vorm van takken, bladeren, bomen e.d., viel al snel de verbinding tussen
prisma en de total station weg.
Uiteindelijk zijn de veldteams met de GPS-module op mobiele telefoons blijven
werken en zijn afwijkingen voor lief genomen.
Bij het op de juiste plaats krijgen van sporen en het uiteindelijk plotten van vast
gelegde sporen op een topografische of kadastrale kaart kunnen reliëfkaarten van
AHN2 (NL) en TIM/NRW (BRD) van nut zijn (afb. 7 en 8). Op dergelijke kaarten
(luchtfoto’s, waarbij begroeiing is weggefilterd) zijn onze wat grotere WO2-sporen
goed te zien. Bedoelde kaarten zijn tijdens het uitwerkingsproces als laag over een
topografische of kadastrale kaart heen te leggen.
Resultaten en analyse

Tijdens de veldwerkcampagne (september 2013 – maart 2014) is 1/3 van de Wyler
berg (met name de Duivelsberg en het ten oosten daarvan gelegen gebied) onder
zocht. Er zijn in 53 vakken in totaal 866 sporen geregistreerd, w.o. ongeveer 250
meter aan loopgraven. Diverse grotere veldversterkingen zijn apart ingemeten en
getekend.
Concentraties van WOII-sporen bevinden zich ten noorden van de grote motte op
de Duivelsberg, in het bosgebied ten zuiden van de schietbaan en in het gebied rond
Althorst (afb. 9).
Doel van de analyse was te bepalen:
• welke geregistreerde sporen met WO2 te maken hebben en welke niet.
• welke sporen te vaag of te zeer verstoord zijn om er iets zinnigs over te kunnen
zeggen.
• wat de functie van een als WO2-spoor aangemerkt spoor is geweest (schutters
put voor één of meerdere personen, mortieropstelling, geschutsopstelling,
commandopost, obervatiepost, opslagruimte enz.).
• of een als WO2-spoor aangemerkt spoor is aangelegd of in gebruik is geweest bij
de Duitsers, de Amerikanen of de Canadezen.
Bij de analyse zijn –naast binnen de werkgroep voorhanden zijnde informatie
uit geschreven bronnen- de navolgende door de werkgroep verzamelde gegevens
gehanteerd:
• De Excel-registratielijst (verzamelstaat) waarop alle in de periode augustus 2013
t/m maart 2014 geregistreerde sporen staan vermeld.
• Het digitale fotobestand waarin opgenomen alle in het veld gemaakte foto’s
van sporen.
• Duitse, Amerikaanse en Engels/Canadese militaire handboeken inzake het
maken en inrichten van veldversterkingen.2

1 Combinatie van theodoliet en afstandsmeter.
2 In genoemde handboeken zijn de meest voorkomende veldversterkingen beschreven
(diverse functies, hoe aan te leggen, afmetingen e.d.). Opgemerkt wordt dat in de handboeken
“gewenste” situaties worden beschreven. In de hitte van de strijd werd met de voorschriften
behoorlijk de hand gelicht, waardoor vormgeving en afmetingen van veldversterkingen in de
praktijk kunnen afwijken.
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Afb. 9 Topografische kaart met ingeplotte sporen (blauwe stippen). In juni 2014 zijn de geregistreerde sporen in de 11 vakken op en in
de directe omgeving van de Duivelsberg nader tegen het licht gehouden.

Enkele conclusies analyse

• Verreweg de meeste sporen hebben een relatie met WO2 (en mogelijk zelfs
met WO1).
• Er zijn ook sporen van bosbouw, landbouwactiviteiten, bewoning en recente
illegale graafactiviteiten aangetroffen.
• Evt. aanwezige WO2-sporen op en rond de mottes op de Duivelsberg zijn in de
periode 1975 – 2001 vermoedelijk verloren gegaan tijdens de herinrichting van
het gebied en het daaraan voorafgaande archeologische onderzoek.
• Het typeren van WO2-sporen blijft een hachelijke zaak. Het koppelen van een
Duits, Amerikaans of Canadees vlaggetje aan de sporen is nauwelijks mogelijk
gebleken.
• Tijdens veldverkenningen moeten we in de toekomst consequenter zijn bij
het documenteren/registreren van de sporen (meer info over oriëntatie, meer
rekening
• houden met erosie, vastleggen van binnen- en buitenmaten e.d.). Een kleine
aanpassing van het in het veld te hanteren registratieformulier kan daarbij helpen.
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• GPS geeft forse afwijkingen in bosrijk gebied. Het is niet anders en daar zullen we
het mee moeten doen.
• Er is inmiddels veel bureau-onderzoek gedaan, maar de verzamelde informatie is
nog niet systematisch verwerkt.
Besluit

Het hier beschreven onderzoek is ontstaan uit belangstelling voor de Tweede
Wereldoorlog zoals deze zich heeft afgespeeld in de omgeving van Nijmegen in de
periode september 1944 – februari 1945.
Door expliciet aan te geven hoe wij tot een reconstructie van het militaire land
schap zijn gekomen, maken wij het overdragen van de door ons vergaarde kennis
mogelijk. Het gaat hierbij om overdracht van kennis en ervaring aan archeologen
en historici, maar uitdrukkelijk ook aan niet direct wetenschappelijk geïnteresseer
den.
Wellicht kan de door ons gehanteerde werkwijze, met eventuele aanpassingen, voor
onderzoek elders gebruikt worden, zoals wij ook van andere wetenschappelijke
onderzoeken gebruik maken en leren.
Hoe kunnen en willen wij de ‘niet direct wetenschappelijk geïnteresseerden’
bereiken? Om te beginnen is dit niet helemaal een vrijblijvende vraag. Zoals we in
dit artikel hebben aangegeven hebben wij toestemming moeten vragen aan Staats
bosbeheer om het terrein te kunnen onderzoeken. Dit geeft al de noodzaak om uit
te leggen waarom en hoe wij dit onderzoek willen doen en ook om de resultaten
hiervan straks kenbaar te maken. Dit laatste zullen wij ook doen met het oog op
de wens om in ieder geval een deel van de geïnventariseerde en beschreven sporen
weer in min of meer oorspronkelijke staat terug te brengen. Het zichtbaar maken
van de overblijfselen van oorlogshandelingen maakt de in de literatuur beschreven
gebeurtenissen zeer concreet en tastbaar: hier, op deze plaats in wat nu vaak uitslui
tend als natuur- en recreatiegebied wordt gezien, heeft zich de strijd afgespeeld. Het
middel van ‘visualisering’, om hét hedendaagse modewoord te gebruiken, zullen
wij, naast publicaties en lezingen, ook hanteren om een breder publiek te bereiken.
* Deze tekst is een bewerking van:
- Leo ten Hag, Verslag van de Werkgroep Archeologie van de Tweede Wereldoor
log, Jaarverslag AWN Afdeling Nijmegen e.o. (2013), pp. 22-28
- Leo ten Hag en Paul Klinkenberg, Archeologie op de Duivelsberg: een onderzoek
naar sporen van WO-II in de omgeving van Nijmegen, Archaeologica Naerdinck
lant, afl. 3 (2013), pp. 51 - 55
aangevuld met eigen teksten.
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W ol f gang W egener

Deutsche Verteidigungsstellungen
aus dem Zweiten Weltkrieg im
Reichswald und ihre Erhaltung
Als im September 1944 die Alliierten Streitkräfte im Rahmen der Operation
Market Garden bei Nijmegen und Arnheim landeten, trafen sie die deutschen
Streitkräfte fast völlig unvorbereitet an, was die Sicherung und Verteidigung der
Reichsgrenze betraf.
Abb. 1 Ausschnitt aus der
Alliierten Karte Defence
Overprint Goesbeek (east)
vom 10. Januar 1945.
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Nach der Landung der 82. US-Luftlandedivision auf den Höhen bei Groesbeek
erfolgte ein sofortiger Ausbau deutscher Feldstellungen im Gebiet des Reichswaldes
und westlich Davon (Abb. 1). Die deutschen Truppen bedienten sich dabei
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einer bereits während des Ersten
Weltkriegs, im Jahre 1916/17,
errichteten Grenzbefestigung. Relikte
dieser Stellungen haben sich bis heute
an vielen Stellen des Reichswaldes
erhalten. Es handelt sich dabei um die
Reste von Lauf- und Schützengräben,
Stellungen der Artillerie und
Feldunterstände. Auch zahlreiche
Bomben- und Granattrichter finden
sich im Wald (Abb. 2).

Abb. 2 Laufgraben und Schulterwehr der Grenzbefestigung
von 1916/17 im Reichswald. (W. Wegener/LVR- ABR, 2013)
Abb. 3 Westbefestigungen im dritten Reich von 1935 bis 1940 und
Luftverteidigungszone West. (W. Wegener, K. Drechsel/LVR- ABR, 2012)

Befestigungen im Reichswald

In Vorbereitung auf einen neuen
Krieg hatte das nationalsozialistische
Deutschland auf Befehl Hitlers 1938 an der
westlichen Reichsgrenze mit der Errichtung
einer Landesbefestigung begonnen,
die ab 1939 in der NS-Propaganda
als Westwall bezeichnet wurde. Vom
Rhein bei Basel bis zur Mosel und
später weiter bis nach Brüggen, westlich
von Mönchengladbach, entstand eine
Befestigungslinie aus zahlreichen Bunkern
und Panzersperren. Nach dem Angriff auf
Polen erfolgte 1939/1940 die Erweiterung
der Westbefestigungen von Brüggen bis
nach Kleve am unteren Niederrhein. Der
Ausbau erfolgte bis an die Südgrenze des
Reichswaldes bei Grunewald und dann
weiter von Nütterden bis an die Niederung
der Düffel bei Rindern, Kreis Kleve.
Der Reichswald wurde als natürlicher
Schutzschild betrachtet, sodass hier keine
Bunker errichtet wurden (Abb.3).
Nach der Luftlandeoperation Market
Garden begannen im September 1944
deutsche Pioniertruppen, Männer des
Volkssturms und auch niederländischen
Zwangsarbeiter mit dem Ausheben
von Deckungs- und Schützengräben,
der sogenannten Reichswaldstellung.
Der Ausbau dieser Stellung erfolgte in
drei Linien. Die Hauptlinie begann bei
Donsbrüggen und verlief in Richtung
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Abb. 4 Karte der Befestigungslinien 1916/17, 1939/40 und 1944/45, Grundlage © Geobasis NRW.(W.
Wegener/LVR- ABR, 2015)

Frasselt. Dort bog sie nach Süden ab, erstreckte sich durch den Reichswald bis
Grunewald-Kessel und schließlich an Asperden vorbei bis zur Maas. Ein westlicher
Strang verlief vom Reichswald über Milsbeek bis nach Gennep. Ende des Jahres
1944 existierten umfangreiche Feldstellungen im Bereich des Reichswaldes. Die
erste Linie erstreckte sich am westlichen Rand des Reichswaldes entlang und weiter
westlich bis zu den amerikanischen und später britisch/kanadischen Stellungen in
Richtung Groesbeek. Die zweite Linie verlief 1,3 km östlich, parallel zum Geneper
Weg und die dritte Linie wiederum 3 km zurück, östlich der heutigen
Bundesstraße 504 (Abb. 4).
Als das XXX. britische Armeekorps am 08.02.1945 mit der Operation VERITABLE
begann und die 15. Inf. Division, die 53. Welsh Divison und die 51. Highland
Division den Angriff auf den Reichswald führte, trafen die britischen Soldaten nach
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intensiver Artillerievorbereitung nur auf geringen Widerstand. Bis zum Abend
hatten sie die Straße Goch-Kranenburg überwunden und den Geldenberg erreicht.
Erst im Verlauf der nächsten Tage wurden die Kämpfe im Reichswald immer
heftiger. Dennoch erreichten die britischen Truppen am 12.02.1944 das Ende des
Reichswaldes an der Straße von Goch nach Kleve.
Auch heute, 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, finden sich in den
Waldgebieten zwischen Kranenburg und Goch noch immer zahlreiche
Relikte dieser Feldbefestigungen und Ruinen gesprengter Bunker. Deutlich
sind die Unterschiede zwischen den alten Anlagen aus den Jahren 1916/17
und den Laufgräben und Unterständen von 1944/45 zu Erkennen (Abb.5).
Sie sind historische Zeitzeugnisse und geben Hinweise auf die damaligen
Kampfhandlungen.
Die Reichswaldstellung

Beim Ausbau der ersten Linie der Reichswaldstellung nutzte man am westlichen
Rand des Reichswaldes die noch vorhandene spätmittelalterliche Waldgrenze,
bestehend aus einem kräftigen Wall und zwei parallel verlaufenden Gräben. In den
Wall wurden dann die Schützenlöcher eingegraben (Abb. 5, A).
Durch Laufgräben war die vordere Stellung mit der zweiten Reihe von
Deckungsgräben aus dem Ersten Weltkrieg verbunden (Abb. 5, B). Obwohl sie in
den letzten fast hundert
Jahren durch normale
Erosion verschliffen sind,
haben sie an der Krone
noch eine Breite von ca.
3–5 m, unten im Graben
von ca. 1,0 m, bei einer
Tiefe von 1,5–2,0 m. Zur
Feindseite hin ist ein
breiter aufgeschütteter
Wall vorhanden, ein
kleinerer Wall auch an der
Freundseite. Weiterhin
zeigen die Laufgräben
charakteristische
Merkmale wie rechteckige
Frontseiten, kleine ovale
Vorsprünge oder runde,
im Durchmesser 3–6 m
messende, leicht erhöhte
Inseln. Diese Seitenwehren
boten den Soldaten bei
einem Beschuss des
Grabens von den Seiten her
Schutz. Dahinter befanden
sich größere Artillerieund Granatwerferstellung
(Abb. 5, C). Die Gräben
werden überlagert von
Stellungen des Zweiten
Abb. 5 Kriegsrelikte auf der Reliefkarte im Südwesten des Reichswaldes,
Grundlage © Geobasis NRW.(W. Wegener/LVR- ABR, 2015)
Weltkriegs. Zahlreiche
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Trümmer weisen die Standorte der Unterstände (Bunker)
des Ersten Weltkrieges aus, die aber 1944 nicht weiter
genutzt wurden. Auf der Höhe verläuft die dritte Reihe
von Deckungsgräben des Ersten Weltkriegs (Abb. 5, D).
Deutlich sind die jüngeren Verbindungsgräben und einzelne
vorgelagerten Stellungen aus dem Zweiten Weltkrieg zu
erkennen. Diese Gräben sind viel schmaler und weniger tief
als die Lauf- und Deckungsgräben aus dem Ersten Weltkrieg
und verlaufen zickzackförmig in kurzen Versprüngen (Abb. 5,
E). Östlich des Höhenrückens liegen zwei große Unterstände,
bei denen es sich um Bataillons- oder Regimentsunterstände
gehandelt hat (Abb. 5, F). Es wird deutlich, dass die deutschen
Wehrmachtstruppen im Februar 1945 die alten Stellungen
von 1916/17 für ihre Verteidigungszwecke genutzt haben.
Die nächste deutsche Verteidigungslinie befand sich weiter
östlich im Bereich des Genneper Weges (Abb. 3). Eine
Linie von Schützengräben verläuft in einem Abstand von
wenigen Metern östlich des Weges. Südwestlich von Frasselt
beginnt ein Laufgraben, der sich über mehrere Kilometer
Abb. 6 Deutsche Stellungen am Genneper Weg, 2. Linie
Reichswaldstellung auf der Reliefkarte,
nach Süden bis an das Ende des Reichswaldes erstreckt. An
Grundlage © Geobasis NRW.(W. Wegener/LVR- ABR, 2015)
diesem Graben sind mehrere große und kleinere Unterstände
und Deckungslöcher erhalten. Bei den Deckungslöchern
handelt es sich zumeist um rechteckige Gruben von ca. 3
x 4 m und einer Tiefe von
1,0-1,5 m. An den Seiten
hin wurde das Erdreich
zu Wällen aufgeschüttet.
Die Feldunterstände sind
wesentlich größer und tiefer
in den Boden gegraben.
Zumeist erkennt man heute
noch den Zugang an der
NO- oder SO-Seite (Abb. 6).
Die dritte Linie der
Reichswaldstellung östlich
der Bundesstraße erstreckt
sich von Norden nach Süden
auf einer Länge von 4,4 km
quer durch den Wald. Am
Fuß einer Anhöhe, 200 m
südlich vom Rendezvous
Weg, befindet sich ein
Panzergraben. Der Graben
hat eine Länge von fast
100 m mit einem kleinen
vorgelagerten Wall an
der Westseite und einem
kräftigen Wall an der
Ostseite. Entsprechend den
Ausführungsanleitungen zur
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Abb. 7 Deutscher Panzergraben südwestlich vom Geldenberg, Ansicht von Norden. (W. Wegener/LVR- ABR, 2014)

Abb. 8 Ringwall einer 8,8 cm Flakstellung.
(W. Wegener/LVR- ABR, 2014)
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Abb. 9 Britischer Soldatenfriedhof Reichswald Forest War Cemetery an der Grunewaldstraße.
(W. Wegener/LVR- ABR, 2014)

Anlage von Feldbefestigungen der Deutschen Wehrmacht handelt es sich um einen
Panzerspitzgraben, der im oberen Bereich eine Breite von 4,5 m und eine Tiefe von
3,0 m besaß. Heute ist der Graben durch normale Erosion verschliffen (Abb. 7).
Auf der Kuppe der Anhöhe stößt man auf zwei Linien von Deckungsgräben,
die durch quer liegende Laufgräben miteinander verbunden sind. Auf der
östlichen Seite der Kuppe, dem geschützten Leebereich, liegen mehrere große
und rechteckige, bis zu 2 m tiefe Gruben. Die Unterstände selbst besaßen eine
Größe von 4 × 5 m. Zu allen Seiten befinden sich aufgeschüttete Wälle. Es sind
die Überreste einer Infanterieeinheit mit mehreren Feldunterständen, MGund Granatwerferstellungen. Weitere 900 m östlich erstreckt sich auf einer
Kuppe eine schwere Flakstellung. Sie besteht aus zwei Ringwällen mit einem
äußeren Durchmesser von 24 m. Den rechteckigen inneren Bereich mit einer
Seitenlänge von 8 m umgeben ein 1,5 m hoher und 5 m breiter Wall sowie
ein Graben. Der innere Bereich ist planiert und befestigt, um einen sicheren
Stand für eine Flak zu gewährleisten (Abb. 8). Westlich der Bundesstraße und
nördlich vom Kartenspielerweg liegen im Wald drei deutsche Panzerlöcher mit
ihren charakteristischen länglichen Vertiefungen und den an der Westseite
aufgeschobenen Wällen.
Innerhalb des Reichswaldes gibt es weitere Stellungen der deutschen und
englischen Streitkräfte. Auch liegt hier einer der größten Soldatenfriedhöfe
des Commenwealth. Insgesamt befinden sich auf dem „Reichswald Forest War
Cemetery“ 7654 Grabstätten von Soldaten unterschiedlicher Herkunft (Abb.9).
Auf dem deutschen Kriegsgräberfriedhof bei Kleve-Donsbrüggen sind 2.381
Kriegstote bestattet, Soldaten aus den Kämpfen im Reichswald sowie Opfer der
Bombenangriffe auf Kleve und Fremdarbeiter verschiedener Nationen.
Deutsche Grenzbefestigung 1916/17

Das besondere an den Kriegsrelikten im Reichswald ist der Umfang und der
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gute Erhaltungszustand.
Nur in wenigen anderen
Gebieten der Bundesrepublik
Deutschland, etwas im
Hürtgenwald zwischen
Aachen und Düren,
oder an der deutschpolnischen Grenze auf
den Seelower Höhen, gibt
es vergleichbare große
Gebiete, die den vergangenen
Krieg dokumentieren.
Im Reichswald kommen
als Besonderheit die
Stellungen der deutschen
Grenzbefestigung aus dem
Ersten Weltkrieg hinzu.
Angelegt zu beiden Seiten
des Rheins gegenüber
dem Königreich der
Niederlande diente sie der
Sicherung der Rheinpforte
in Richtung Ruhrgebiet,
der Waffenschmiede des
Kaiserreiches. Die Oberste
Heeresleitung befürchtete
Abb. 10 Karte der Reichsbefestigungen 1916/17 bei Kranenburg und Emmerich.
(C. Fink, W. Wegener/LVR- ABR, 2012)
einen Angriff der alliierten
Truppen, unter Missachtung
der niederländischen Neutralität. Die Gesamtlänge der Grenzbefestigung betrug
zwischen Donsbrüggen und Reichswald ursprünglich 12,5 km, im Bereich
zwischen Elten und Beek 4,1 km (Abb.10). Der Ausbau entspricht den militärischen
Richtlinien für den Stellungsbau von 1916. Nach den erfolglosen Materialschlachten
bei Verdun musste im Sommer 1916 der Chef der Obersten Heeresleitung, Erich
von Falkenhayn, zurücktreten. An seine Stelle trat Paul von Hindenburg und als
Generalquartermeister Erich Ludendorff, die Sieger von Tannenberg. Bei den
Kämpfen an der Ostfront hat man umfangreiche Erkenntnisse zusammengetragen,
die man in einem ersten „Merkblatt für den Ausbau von Feldstelllungen“
zusammengestellt hatte. Unter Ludendorff erfolgte seit September 1916 in
Flandern die Erkundung einer neuen Sicherungslinie, der Siegfriedstellung, um die
Frontlinie zu verkürzen. Die Anlage erfolgte nach strategischen Gesichtspunkten,
der Ausbau entsprechend der Richtlinien für den Stellungsbau. Am 16. März 1917,
dem sogenannten Alberichtag, traten die deutschen Truppen den Rückzug in die
vorbereiteten Stellungen an.
Schriftliche Überlieferungen aus der Bauzeit der Grenzbefestigung gibt es nicht. In
den Akten des Auswärtigen Amtes in Berlin sind aus den 1920er Jahren Berichte
und Karten erhalten. Nach Ende des Krieges und entsprechend den Bestimmungen
des Versailler Vertrages vom 28. Juni 1919 waren alle Befestigungen auf der
rechten Rheinseite nach dessen Inkrafttreten am 19. Januar 1920 zu schleifen.
Dieser Rückbau erfolgte unter Aufsicht der Interalliierten militärischen KontrollKommission (IMKK). Nach einem Plan, der vom Reichsvermögensamtes Wesel
erstellt wurde und auf den 07.12.1920 datiert ist, existierten zwischen Kleve und
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dem Reichswald neben den Laufgräben weitere 56
Betonunterstände bzw. Untertreträume. Bereits
1919/20, vor der Einrichtung der IMKK, hatte
man unter belgischer Aufsicht damit begonnen
die Drahtverhaue zu entfernen. Im Frühjahr
1921 gab es Überlegungen auf alliierter Seite die
Bunker und Deckungsgräben zu erhalten. Erst
Ende Oktober kam der Befehl, auch die Bunker
bei Kleve und Kranenburg zu sprengen. Aus
einem Bericht des Vermögensamtes Wesel vom
31.08.1922 geht hervor, dass die letzten Bunker im
Reichswald zerstört sind.
Kriegsrelikte bei Emmerich-Elten

Auch in Gebieten nördlich des Rheins am
Eltenberg erfolgte eine Befestigung der
Abb. 11 Lauf- und Verbindungsraben Zweiter Weltkrieg am Eltenberg.
(W. Wegener/LVR- ABR, 2013)
Reichsgrenze im Herbst 1944. Wie aus alliierten
Luftbildern zu erkennen ist, gab es ein tief
gestaffeltes System von Lauf- und Schützengräben
nach Westen und Nordwesten in Richtung niederländischer Grenze. Sie ziehen
sich über den gesamten Höhenrücken in einer Breite und Länge von mehreren
Kilometern. Dabei hat man sich auch an die Gräben des Ersten Weltkrieges
angelehnt, die entsprechend derer im Reichwald sich in drei Linien staffelten.
Da diese aber teilweise nur sehr flach ausgehoben und erodiert waren, hob
man neue Gräben aus und legte entsprechende Verbindungs-, Stichgräben und
Schützenlöcher an (Abb. 11). Teilweise schneiden diese Gräben die alten Stellungen
und laufen über den gesamten Berg bis an die Wild an der Südseite. Eine gut
erhaltene Artilleriestellung liegt östlich von Hoch-Elten und westlich des Weges
„Hohe Heide“. Erhalten sind an einem Waldrand von West- nach Ost vier große
Stellungslöcher mit einem Durchmesser von 10 – 12 m und sich anschließenden
drei bis vier kleineren Deckungs- und Versorgungsgruben (Abb.12). Nach Westen

Abb. 12 Deutsche Laufgräben
und Artilleriestellung am
Eltenberg auf der Reliefkarte,
Grundlage © Geobasis NRW.
(W. Wegener/LVR- ABR, 2015)
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und Norden schließt ein ca. 3 m breiter und 1,50 m hoher Wall an. In den vorderen,
großen Deckungslöchern dürften die vier Geschütze einer Batterie gestanden
haben. Die Vertiefungen dahinter dienten den Mannschaften als Schutzraum
und waren Lager für die Granaten. Östlich des Weges befinden sich weitere
große Vertiefungen im Boden, bei denen es sich ebenfalls um den Unterstand
der Batterieführung und Mannschaftsunterstände gehandelt haben dürfte. Über
die „Hohe Heide“ war jederzeit eine schnelle Zuführung von Material, aber
auch ein Rückzug möglich. Diese Stellungen wurden erst nach der alliierten
Rheinüberquerung, der Operation Plunder und der Luftlandeoperation Varsity
zwischen Rees und Wesel, nach dem 24. 03. 1945 aufgegeben.
Erhaltungsproblematik

Abb. 13 Durch Astwerk angefüllter Unterstand am Genneper Weg.
(W. Wegener/LVR- ABR, 2014)

Die hier ausführlich beschriebenen
Befestigungslinien aus den Ersten und Zweiten
Weltkrieg erstrecken sich innerhalb des
Reichswaldes von West nach Ost auf einer
Länge von 7,5 km. Darüber hinaus finden
sich dazwischen immer wieder einzelne
Stellungen, wie alliierte Karten vom Winter
1944/45 zeigen. Während in der Feldflur
westlich des Reichswaldes die Gräben gleich
nach dem Krieg wieder einplaniert und zur
Bewirtschaftung freigegeben wurden, blieben
sie in den Wäldern weitgehend erhalten.
Allerdings besteht nach nunmehr 70 Jahren eine
immer größere Gefahr der Zerstörung durch
anstehende forstwirtschaftliche Arbeiten. Verlief
die Wiederaufforstung in den 1950er Jahren
weitgehend schonend für die Kriegsrelikte,
zerstörten die jüngeren Aufforstungen in den
1990er Jahren und die modernen Erntemaschinen
wie Harvester zunehmend die Bodenoberflächen.
Hinzu kommt die Unart, das nicht benötigte
Astholz in die Bodenvertiefungen wie Gräben und
Unterstände hinein zu werfen (Abb.13).

Neben eine natürliche Erosion kommt es
dadurch zu einer künstlich geschaffenen
Auffüllung der Kriegsrelikte. Ein weiteres
Problem ist die moderne Freizeitgestaltung in
Form verschiedener Mountainbike-Aktivitäten,
die die historischen Relikte als Sprungschanzen
nutzen und durch Einbauten zerstören. Hier sind
in der Zukunft klare Absprachen mit dem Forst
und Naturschutz zu treffen, um beide Belange,
Abb. 14 Erhaltene Kriegsrelikte aus dem Ersten Weltkrieg auf den
Vimyhöhen. Vimy Ridge. National Historic Site of Canada,
Natur- und Denkmalschutz, gleichberechtigt
Nordfrankreich. (W. Wegener/LVR- ABR, 2014)
zu fördern. Wünschenswert ist auch eine
Einbindung einzelner Bereiche in verschieden
Nutzungskonzepte, die vor allem dem Tourismus und der Freizeitgestaltung der
Menschen entsprechen. Auch kann daran gedacht werden, ausgewählte Bereiche
aus der derzeitigen Nutzung heraus zu nehmen. Denkbar und wünschenswert
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wären z. B. in Bereichen in denen die Kriegsrelikte besonders gut erhalten sind, wie
an der Südwestspitze vom Reichswald einen Erinnerungslandschaft zu schaffen,
vergleichbar mit den Erinnerungsstätten des Ersten Weltkriegs in Belgien und
Nordfrankreich (Abb. 14).
Schluss

Die Kriegsrelikte im Reichswald sind in ihrem Bestand bedroht. 70 Jahre
nach Kriegsende dokumentieren sie wie in kaum einem anderen Gebiet in der
Bundesrepublik Deutschland das Ende des Zweiten Weltkriegs. Zusammen
mit den Landschaftsrelikten im Bereich Teufelsberg (Duivelsberg), GroesbeekBeek, sowie den Gedenkstätten bei Groesbeek, Nijmegen und Arnheim bilden
sie ein herausragendes Dokument deutsch-niederländischer und damit auch
gesamteuropäischer Geschichte. Sie erinnern an die Ereignisse, die den Niederrhein
und die angrenzenden niederländischen Provinzen im 20. Jahrhundert am
stärksten verändert haben, die Zeit vom 17. September 1944 bis zum 10. März 1945.
Für das Königreich der Niederlande war es die Befreiung von der Nazidiktatur,
für Deutschland die Befreiung vom Faschismus und das nahende Ende des
selbstzerstörerischen Krieges.
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S eline G eijskes

Waardering en beleving
van cultuurhistorie
In deze lezing zal ik ingaan op de vraag welke keuzes bij het beheer van het bos
gemaakt kunnen worden en welke rol een inventarisatie van historisch erfgoed,
(zoals sporen van WOII) daarin speelt. Het dilemma is dat mensen vaak wel het
bos en een wandeling hoger waarderen als ze meer weten van een gebied, maar
tegelijkertijd de aanwezigheid van informatiebordjes over verschillende thema’s
in hetzelfde gebied storend vinden. Natuurliefhebbers willen, met andere
woorden, niet afgeleid worden door verhalen over oorlogshandelingen die in de
omgeving hebben plaatsgevonden. Aan de hand van een aantal stellingen zal ik
de vraag behandelen hoe we de informatie over de Tweede Wereldoorlog in een
natuurgebied het beste over kunnen brengen.

Er zijn drie vragen te beantwoorden: 1. welke cultuurhistorische waarden zijn er?
2. Hoe kunnen deze waarden beschermd worden? 3. Welke waarden moeten onder
de aandacht van het publiek gebracht worden en op welke manier?
Definitie van cultuurhistorie

Als ik spreek over cultuurhistorie dan gebruik ik hiervoor de definitie zoals die
gehanteerd wordt door onder andere Landschapsbeheer Nederland, de Rijksdienst

Afb. 1 Welke cultuurhistorische- en/of natuurwaarden willen we beschermen?
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voor het Cultureel Erfgoed,
Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer. Onder
cultuurhistorie verstaan we
dan het totaal aan sporen van
menselijke activiteiten, zowel
boven als onder de grond, in
de stad en op het platteland,
opgebouwd uit biotisch en
abiotisch materiaal. Specifie
ker voor Landschapsbeheer
Nederland en Staatsbosbeheer
geldt dat cultuurhistorische
objecten tijdgebonden zijn
en daardoor onvervangbaar.
We rekenen een object tot
de cultuurhistorie vanaf het
moment dat het verouderd
raakt. Vanaf die tijd komen er
Afb. 2 Waarom bezoeken mensen een landschap en wat willen zij daar aantreffen?
geen nieuwe exemplaren meer
bij en kan begonnen worden
met het waarderen van objecten/exemplaren die behouden zouden moeten worden.
De cultuurhistorische objecten worden door Staatsbosbeheer onderscheiden naar
landschapselementen en –bouwwerken, archeologische sporen, roerend erfgoed en
interieurs en aardkundige elementen.
Inventarisatie: weten wat je hebt

Het inventariseren betekent, naast het registreren van welke cultuurhistorische
objecten er zijn, ook het vastleggen van de locatie en het beschrijven van de
toestand waarin de objecten zich bevinden. Wat dit laatste betreft moet u denken
aan: is het een ruïne, ligt het object boven- of ondergronds; moet er gerestaureerd
worden of juist in de huidige toestand bewaard worden. Bij het inventariseren is het
in ieder geval van belang dat verschillende natuurorganisaties in één taal spreken.
Sinds 2013 wordt gebruik gemaakt van Conservation Management System interna
tional (CMSi). Dit systeem wordt ontwikkeld door Natuurmonumenten, Staatsbos
beheer en de 12Landschappen in samenwerking met Britse natuurorganisaties. Het
is een systeem voor beheer van natuur en landschap, grond, gebouwen, recreatie en
cultuurhistorie.
De inventarisatie van cultuurhistorische objecten gebeurd per thema: religieus,
archeologisch en militair erfgoed. Het thema ‘militair erfgoed’ is weer onderver
deeld in: Romeinse tijd (bijvoorbeeld castellum, Limes); Middeleeuwen (grenswal
len, landweren, mottes, kastelen); verdedigingslinies (bijv. Hollandse Waterlinie);
Eerste Wereldoorlog (loopgraven, vluchtelingenkampen); Tweede Wereldoorlog
(onderduikplaatsen, mitrailleursnesten, schuttersputten, etc.) en Koude Oorlog
(IJssellinie, atoombunkers). De locatie van deze objecten kan worden vastgelegd
met behulp van GPS-coördinaten.
Beheer en bescherming van waarden

Cultuurhistorische objecten worden op verschillende manieren bedreigd met
vernieling: onder andere door bosbouwactiviteiten en recreatie. Denkt u bij dit
laatste aan bijvoorbeeld mountainbikeroutes. Ter voorkoming van vernieling kan
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ervoor gekozen worden om een object de status van monument te geven. Eigenaren
van een object kunnen in aanmerking komen voor een zogeheten instandhoudings
subsidie volgens het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim).
Het uitwisselen van gegevens tussen verschillende belanghebbende organisaties is
een manier om te achterhalen welke objecten bedreigd worden. Zo zou de AWN
Vereniging van vrijwilligers in de archeologie sporen van cultuurhistorische
objecten vast kunnen leggen (met GPS, op kaart). Meer specifiek zou de AWN
Werkgroep archeologie van de Tweede Wereldoorlog (Afdeling Nijmegen) Staats
bosbeheer kunnen wijzen op het bestaan van inscripties in bomen, achtergelaten
door militairen tijdens Market Garden en de periode daarna. Bij bosbouwactivitei
ten zou hiermee dan rekening kunnen worden gehouden.
Een vorm van bescherming is ook het publiek informeren over welke cultuur
historische objecten in een terrein aan zijn te treffen. Dit onder het motto: weten
oogst waardering.
Met het beheren en beschermen van waarden proberen we de cultuurhistorische
informatie van een object te behouden. Overigens is het niet de praktijk om alle in
een gebied aanwezige objecten te behouden. Er worden keuzes op landelijk niveau
gemaakt: in welk gebied kunnen welke objecten het best beschermd worden?
Beleving door het publiek

Niet elke bezoeker komt om dezelfde reden naar een natuurgebied. Er zijn een vijf
tal typen recreant (of motief om een natuurgebied te bezoeken) te onderscheiden:
1. gezelligheid, 2. er tussen uit willen, 3. interesse voor een specifiek gebied,
4. liefhebbers van wildernis en 5. zoeken van een uitdaging. Als we dit toepassen op
de Duivelsberg dan is de procentuele verdeling over deze 5 typen achtereenvolgens
5, 40, 25, 12 en 30.

Afb. 3 Seline Geijskens vraagt de mening van het publiek
Foto: Aad Hendriks

Afb. 4 Het publiek mag het zeggen…
Foto: Aad Hendriks

Welke mogelijkheden voor beleving biedt de Duivelsberg, wat kan het aanbod zijn?
Ik kom tot de volgende inventarisatie van ‘belevingsmogelijkheden’: het verhaal van
graaf Balderik en het mottekasteel, de heksendans en het verhaal over de moord
op de dienstmaagd, het aanwijzen van sporen van de leemwinning in de Romeinse
tijd, het uitzicht over de Ooijpolder, het stuwwallenlandschap (hoe is het heuvel
landschap ontstaan?), sporen van de Tweede Wereldoorlog en de biodiversiteit van
de Duivelsberg.
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Op welke wijzen kunnen deze verschillende verhalen het beste aan het publiek
overgebracht worden is dan de volgende vraag. Hierbij kan gekozen worden uit
1. rondleiding door een gids, 2. plaatsen van monumenten en het periodiek herden
ken van een gebeurtenis, 3. het plaatsen van informatiepanelen, 4. het uitzetten van
een route langs cultuurhistorische objecten en 5. het maken/verwijzen naar een
website met informatie over de Duivelsberg.
Als het gaat om het overdragen van informatie over de Duivelsberg tijdens de
Tweede Wereldoorlog, welke van deze mogelijkheden zou dan uw voorkeur hebben
als het de bedoeling is om A. het verhaal van de hier geleverde strijd te vertellen, B.
zoveel mogelijk bezoekers aan te spreken over deze periode of C. bezoekers zelf te
laten kiezen wat zij van deze periode willen weten en zien.
De uitslag van het onderzoekje is als volgt:
A. E
 en website met informatie (5) en een rondleiding met gidsen (1) worden door
‘de zaal’ het meest geschikt gevonden
B. I n dit geval kiest men voor het oprichten van een monument (2) en het uitzetten
van een wandelroute (4)
C. Een rondleiding met gidsen (1) heeft hier de voorkeur.
Als ik de sfeer in de zaal mag proberen te duiden, dan proef ik in het algemeen een
voorkeur voor een rondleiding met gidsen en bestaat er minder belangstelling voor
het uitzetten van een route, voorzien van informatieborden.
Ik wil besluiten met mijn belangrijkste boodschap voor deze middag: laat Staats
bosbeheer weten welke cultuurhistorische objecten u van belang vindt en denk ook
mee over hoe hier aandacht aan kan worden gegeven: hoe kan het verhaal het beste
verteld worden.
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L eo ten H ag

Discussie: het belang van archeologie
van de Tweede Wereldoorlog
In zijn bijdrage aan deze bundel geeft Ruurd Kok een aantal argumenten voor het
belang van archeologisch onderzoek naar sporen uit de Tweede Wereldoorlog:
het maakt het verhaal concreter, het brengt nieuwe (nog niet uit de schriftelijke
bronnen bekende) informatie aan het licht, het precieze verloop van de strijd kan
gedetailleerd worden gereconstrueerd. En met het oog op het grote publiek:
zichtbare sporen en materiële resten maken de oorlog ‘beleefbaar’.

Tijdens de het symposium afsluitende forumdiscussie vielen ook overwegend
positieve opmerkingen te horen over de waarde van archeologisch onderzoek naar
oorlogssporen. Sporen en materiële resten kunnen de door deelnemende militairen
overgeleverde verhalen bevestigen (Frank van Lunteren) en het zichtbaar maken
van relicten uit de oorlog helpt historici zich een concreet beeld van de strijd te
vormen (Jan Brouwer). Opvallend is de educatieve waarde die door zowel forum
leden als vanuit ‘de zaal’ werd benadrukt. We leren door verhalen over de oorlog te
horen, maar ook door te zien. Een battletour kan ons inzicht geven in de mentaliteit
van strijdende militairen: waarom zijn leden van een eenheid bereid om voor elkaar
te vechten (Lt kolonel Erik Jellema). Over de relatie tussen historische en archeolo
gische bronnen: het is geen kwestie van óf-óf maar van én-én: historische bronnen
zijn niet altijd eenduidig en spreken elkaar soms tegen. Archeologisch onderzoek
kan hier een corrigerende rol vervullen (Ruurd Kok, vanuit de zaal).
Maar er waren ook kritische geluiden te horen, met name van historicus Karel
Margry (auteur van onder andere Operation Market Garden. Then and Now, 2002).
Het is weliswaar fascinerend om te horen hoe gedetailleerd archeologen het verloop
van een gevecht kunnen reconstrueren, maar van een echte toevoeging aan al
bekende wetenschappelijke kennis is eigenlijk geen sprake.
Rondleidingen langs veldversterkingen e.d. zijn vooral voor
het algemene publiek leerzaam, maar voor vakmensen
voegt het inhoudelijk niet veel toe, aldus Margry.

Afb. 1 Historicus Joost Rosendaal leid de forumdiscussie.
Foto: Aad Hendriks

De kritiek van Margry sluit aan bij in verschillende publi
caties verwoorde kanttekeningen bij de waarde van WOIIarcheologie. Bijvoorbeeld het in april 2014 verschenen
rapport De archeologie van modern oorlogserfgoed, waarin
één van de conclusies luidt “(…) dat de wetenschappelijke
bijdrage van de archeologie van modern oorlogserfgoed in
verhouding tot andere bronnen beperkt is”.1 In een reactie
op het in december 2014 verschenen themanummer van
Westerheem over Tweede Wereldoorlog archeologie geven

1 Bosman, A.V.A.J., E.J. van Ginkel, J.P.F. Verweij en W.B Waldus, 2014: De archeologie van modern
oorlogserfgoed. Een inventarisatie van het wetenschappelijke, maatschappelijke en juridische
kader voor land- en waterbodems in een nationaal en internationaal perspectief, Amersfoort
(ADC-rapport 3595), p. 140
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2 Ginkel, Evert van en Arjen Bosman, 2015: Archeologie van WOII: nog wat mijnen te ruimen?,
Westerheem 64-3, 149-158; zie ook Ginkel, E.J. van, 2015: Van bodemvondst naar historisch
verhaal over de Tweede Wereldoorlog: een kronkelige omweg?, De Maasgouw 134-2, 71-73. Het
themanummer van Westerheem over archeologie van der Tweede Wereldoorlog verscheen in
december 2014, jrg 63-6
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Bosman en Van Ginkel aan wat er schort aan het archeo
logisch onderzoek naar oorlogssporen.2 Archeologen
hechten volgens hen in sommige gevallen teveel waarde
aan wat vaak niet meer dan losse vondsten zijn: er worden
conclusies getrokken die door een dergelijke vondst niet
worden gerechtvaardigd. Ten onrechte wordt verder de
indruk gewekt dat archeologisch onderzoek nieuwe gege
vens op zou leveren. Als voorbeeld geven zij het onder
zoek van Nick Warmerdam naar de ‘zachte resten’ van de
Atlantikwall.3 Het is weliswaar terecht dat dit onderzoek
onze aandacht richt op het feit dat de Atlantikwall niet
uitsluitend uit betonnen verdedigingswerken bestond, maar
Afb. 2 De leden van het panel. V.l.n.r. Frank van Lunteren,
Jan Brouwer, Erik Jellema en Karel Margry.
ook uit loopgraven e.d. Maar het bestaan van deze ‘zachte’
Foto: Aad Hendriks
onderdelen was volgens de auteurs al bekend uit ande
re bronnen; juist met behulp van bestaande bronnen als
luchtfoto’s en kaarten konden deze elementen worden opgespoord. Gelijktijdig met
het overschatten van de waarde van archeologische vondsten is er regelmatig sprake
van een onderschatting van historische bronnen Dat oorlogssporen een emotionele
waarde hebben wordt door Bosman en Van Ginkel niet bestreden, maar het zou
wel aanbeveling verdienen om een discussie te voeren over de verhouding tussen
wetenschappelijke en emotionele (of belevings-) waarde van WOII sporen. Meer
discussie tussen archeologen onderling en tussen archeologen en historici is volgens
beide auteurs in ieder geval wenselijk: uitwisseling van gedachten kan over- c.q.
onderschatting van bepaalde bronnen voorkomen, het bevordert de deskundigheid
en kan tot betere vraagstellingen leiden.
Het formuleren van goede vragen lijkt mij het meest cruciaal in historisch en
archeologisch onderzoek naar facetten uit de Tweede Wereldoorlog en geldt trou
wens in het algemeen voor onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek is immers niet
het vinden- c.q. raadplegen van bronnen, schriftelijke of materiële, waar vervolgens
een vraag bij wordt bedacht. Het uitgangspunt is een vraag en deze is bepalend voor
welk bronnenmateriaal voor het beantwoorden daarvan geraadpleegd kan of moet
worden. Dit bronnenmateriaal moet dan wel beschikbaar zijn en behouden worden
en onderzoekers moeten bekend zijn met het bestaan van oorlogssporen. Een
belangrijke aanzet daartoe is het inventariseren en in kaart brengen van wat er nog
rest aan sporen en materiële resten uit de Tweede Wereldoorlog. Onder andere de
AWN Werkgroep Archeologie van de Tweede Wereldoorlog van de Afdeling
Nijmegen, zoals Bosman en Van Ginkel in hun artikel opmerken, vervult hier een
belangrijke rol. Of en hoe de vastgelegde sporen ooit nog gebruikt gaan worden in
wetenschappelijk onderzoek zal de toekomst moeten uitwijzen. Wellicht zal een
vraag als ’Lost at Nijmegen’, waarmee de eerdergenoemde forumdiscussie werd
afgesloten, bij een volgende gelegenheid ook met gebruikmaking van archeologi
sche bronnen beantwoord kunnen worden.4 Zoals Bosman/Van Ginkel aangeven
is de archeologie van de Tweede Wereldoorlog een nog prille discipline en is er pas
sinds een klein aantal jaren sprake van min of meer structurele activiteiten op dit
gebied. Met deze symposiumbundel hopen wij als AWN Werkgroep Archeologie
van de Tweede Wereldoorlog een bijdrage te leveren aan een voortzetting van de
discussie tussen (amateur)archeologen en historici.

3 R
 einders, Martijn, 2014: Archeologie van het militaire achterland. Een casestudy met voorlopige
resultaten van het munitiedepot bij Apeldoorn, Westerheem 63-6, 381-387
4 D
 e vraag ’Lost at Nijmegen?’ is ontleend aan het boekje van R.G. Poulussen met de gelijknamige
titel uit 2011; hierin betoogt hij dat Market Garden niet in Arnhem, maar bij Nijmegen is verloren.
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Weinig gebruikers van de wandelen fietspaden door het heuvelachtige
landschap ten zuiden van
Nijmegen zullen zich realiseren
dat hier niet alleen sprake is
van natuurschoon, maar dat het
terrein ook tal van sporen uit de
Tweede Wereldoorlog herbergt.
Deze sporen (schuttersputten,
loopgraven, uitrustingstukken, etc.)
zijn echter zeer kwetsbaar; er is al
veel verdwenen en er dreigt nog
steeds veel verloren te gaan. Zeker
nu steeds minder ooggetuigen hun
verhaal kunnen doen is het van
belang dit voor de geschiedenis van
de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen
en omgeving unieke bodemarchief te
behouden. Ook elders in Nederland
zijn nog resten van veldversterkingen
e.d. uit de Tweede Wereldoorlog
zichtbaar.
Sinds enige jaren bestaat er bij
(amateur)archeologen belangstelling
voor onderzoek naar oorlogssporen.
Deze nog prille ‘archeologie van de
Tweede Wereldoorlog’ heeft nog
veel vragen te beantwoorden. Zoals:
wat moet worden onderzocht, op
welke manier en, vooral, wat voegt
dit onderzoek toe aan kennis over
deze periode? Op het door de AWN
Werkgroep Archeologie van de
Tweede Wereldoorlog (Nijmegen)
georganiseerde symposium ‘Het
natuurgebied rondom Nijmegen
bezien als militair landschap’ hebben
sprekers uit verschillende disciplines
(archeologie, geschiedenis,
landschapsbeheer) zich over deze
vragen gebogen. Het resultaat leest u
in deze bundel.

