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1	Nijmegen :
vestingstad en strijdtoneel
C.W. Koot
Het zal voor de eerste verkenners geen lange, uitputtende klim zijn geweest naar de top
van de Hunerberg, toen de Romeinse legioenen onze streken binnentrokken en zich
vertrouwd maakten met de omgeving. Vermoedelijk kostte het meer tijd een plek te
vinden met goed uitzicht op de Waal vanaf de beboste helling. We zullen nooit weten
welke van de Romeinse troepen het eerst van dit uitzicht hebben genoten, en of zij
Italiaanse Romeinen zijn geweest of bijvoorbeeld legionairs afkomstig uit de Romeinse
provincies Narbonensis of Hispania Citerior.1 Ze zagen een rivier stromen vanuit het
noordoosten die onder de ‘berg’ in westwaartse richting afboog, met langs de oevers
natte gras- en rietlanden en her en der een bosje. De Hunerberg diende zich aan als
een prima plek voor een legerkamp, hoog en veilig met uitzicht over een riviervlakte,
met de Waal als goede transportroute. Een strategische plek. Zoals Nijmegen in de
daaropvolgende eeuwen altijd een strategisch gelegen stad is geweest en vaak het toneel
van strijd, zoals bijvoorbeeld de belegeringen van en gevechten om de schans Knodsenburg in 1585, 1591 en 1672, en de hevige strijd om de Waalbruggen in september 1944.
Bemmel
Ressen
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Figuur 1. Locatie van het plangebied dijkteruglegging bij Nijmegen.

1 Respectievelijk de huidige Franse
Provence en Oost-Spanje.
2 Per 1-4-2015 voortgezet als Bureau
Leefomgevingskwaliteit Archeologie
gemeente Nijmegen (BLAN).
3 Hoofdstuk 1 in Koot & Heirbaut
2016 geeft een overzicht van (de
organisatie van en keuzen in) het
archeologisch monumentenzorgonderzoek in het plangebied van de
dijkteruglegging te Lent.

rm

Genietend van het uitzicht zo’n 2000 jaar geleden zal niet één van die Romeinse verkenners de rivierbocht hebben betiteld als een ‘flessenhals’, maar tegenwoordig wordt
het rivierpeil hoog opgestuwd tijdens perioden met veel wateraanvoer. Dit draagt het
risico met zich mee dat de Nijmeegse benedenstad zou kunnen onderstromen en de
dijken zouden kunnen bezwijken. In de Romeinse tijd had de Waal volop ruimte om
te stromen en veel water af te voeren door simpelweg zijn bedding te verbreden. Met
de opwerping van dijken vanaf de middeleeuwen en vooral de aanleg van kribben in de
19e eeuw is het stroombed van de Waal erg versmald. De nauwe bedding verhoogt de
kansen op overstromingen en in de jaren ’90 van de vorige eeuw heeft men tweemaal
ternauwernood een watersnood kunnen voorkomen. Om dit risico aanmerkelijk te
verkleinen is besloten de Waal meer ruimte te geven door de dijk aan de Lentse kant
noordwaarts te verleggen en daar voorlangs een nevengeul uit te graven, waardoor
water sneller kan doorstromen bij grote toevoer. Deze zogenaamde dijkteruglegging
is gepaard gegaan met bodemingrepen over een tientallen hectaren groot oppervlak
(fig. 1). Deze ingrepen zijn een bedreiging voor de archeologische sporen en vondsten,
die talrijk aanwezig zijn, zoals blijkt uit alle onderzoeken van Bureau Archeologie en
Monumenten van de gemeente Nijmegen (BAMN).2 Op twee kaarten van het plangebied zijn overzichten te vinden van de onderzoeklocaties door middel van contouren
(fig. 2) en door middel van de onderzochte proefsleuven en werkputten (fig. 3). Een
serie onderzoeksrapporten, waartoe ook dit rapport behoort, presenteert alle wetenswaardigheden hierover.3
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Figuur 2. Overzichtskaart van het plangebied van de dijkteruglegging met daarop aangegeven de verschillende archeologische zones
met hun projectcodes die Bureau Archeologie en Monumenten gemeente Nijmegen (BAMN) heeft opgegraven. De rode stippellijn
is de begrenzing van het plangebied van de dijkteruglegging.
bt / jfg

Dit rapport somt de sporen en vondsten op die getuigen van de Nederlandse verdediging
in (de aanloop naar) de Tweede Wereldoorlog en de daartoe behorende gevechten in
het plangebied van de dijkteruglegging. De Tweede Wereldoorlog is geschiedenis in de
zin dat wij dankzij schriftelijke verslagen, foto’s, films, kaarten en historisch onderzoek
uitvoerig zijn geïnformeerd over gebeurtenissen zoals de krijgshandelingen tijdens de
Duitse inval in mei 1940 en tijdens het grote geallieerde offensief Market Garden in
september 1944. In tegenstelling tot de onbekende Romeinse legionairs die ruim 2000
jaar geleden de Hunerberg beklommen op zoek naar een geschikte locatie voor een
legerkamp, weten we vaak de namen van de militairen die hier vochten. Niettemin kan
archeologisch onderzoek het historisch relaas aanvullen, detailleren en natuurlijk ook
illustreren. Het archeologisch onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog in Nederland
is niet lang geleden begonnen, maar komt langzaamaan tot wasdom.4 Wij hopen dat
dit rapport hieraan een bijdrage levert en hebben niet geschroomd aanbevelingen te
geven voor de ontwikkeling van dit onderzoek in de afsluitende conclusies.
In hoofdstuk 2 wordt toegelicht op welke wijze het onderzoek naar de Tweede
Wereldoorlog is verricht. Het derde hoofdstuk geeft een beknopt historisch overzicht
van de gevechtshandelingen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog rondom de Nijmeegse bruggen over de Waal. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd
in hoofdstuk vier, waarna in hoofdstuk vijf de catalogus van archeologische vondsten
volgt. Het rapport wordt afgesloten met enkele conclusies en aanbevelingen.

4 Zie ook Kok & Vos 2013.
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Figuur 3. Overzichtskaart van de proefsleuven en werkputten die BAMN heeft opgegraven in het plangebied van de dijkteruglegging. Tevens staan op deze kaart de forten Beneden Lent en Boven Lent en de drie kazematten aangegeven : 1. Fort Beneden Lent ;
2–4. kazematten ; 5. Fort Boven Lent.
bt   / jfg

2	Methoden en technieken
C.W. Koot & H. Damen
Aangezien het plangebied deel uitmaakt van een intensief strijdtoneel, worden bodemingrepen altijd voorafgegaan door onderzoek naar niet-gesprongen explosieven
(hierna : NGE). Dit onderzoek richt zich niet zozeer op het achterhalen van historische
gebeurtenissen, maar vormt een risico-inventarisatie uit het oogpunt van veiligheid. Het
NGE-onderzoek in het plangebied van de dijkteruglegging is uitgevoerd door de firma’s
Leemans Speciaalwerken, Explosive Claerance Group BV (hierna : ECG) en KWS infra
BV (hierna : KWS). Meestal wordt dit onderzoek voorafgaand aan het archeologische
veldwerk verricht, maar in de loop van dit project is regelmatig samengewerkt. Tijdens
deze onderzoeken zijn veel metalen vondsten verzameld, waaronder ook andere voorwerpen dan explosieven. Deze vondsten zijn dan wel niet volgens een archeologische
onderzoeksmethode verzameld en geregistreerd, ze kunnen ons wel informeren over
gevechtshandelingen. Daarom is ervoor gekozen de metalen voorwerpen te bundelen
in een catalogus, zodat in ieder geval een overzicht van vondsten bestaat.

2.1

NGE-onderzoek
Het is noodzakelijk dat op terreinen waar gevochten is, bommen zijn afgeworpen of
een vliegtuig is neergestort, voorafgaand aan de bodem-verstorende ingrepen wordt
gezocht naar niet gesprongen explosieven (het zogenoemde NGE-onderzoek) – zo ook
in onderhavig plangebied. Zo zijn lang niet alle granaten en bommen die zijn afgevuurd
of afgeworpen ook daadwerkelijk ontploft  ; sommige hebben zich een weg gebaand in
de grond en zijn daar blijven zitten. Bij het NGE-onderzoek wordt eerst aan de hand
van historische beschrijvingen, kaartmateriaal en oude luchtfoto’s een verwachting
voor de aanwezigheid van NGE opgesteld. De verwachting wordt vervolgens getoetst
door verdachte plekken te detecteren en indien nodig te verwijderen. De onontplofte
munitie wordt onschadelijk gemaakt door die op het terrein te laten ontploffen op
een zogenaamde springlocatie.
De detectierapporten van de NGE-onderzoeken vormen een bron van informatie
voor het archeologisch onderzoek. De niet gesprongen explosieven zijn in wezen archeologische vondsten, maar vanwege het gevaar op ontploffingen mogen deze voorwerpen
niet worden opgeslagen in een archeologisch depot.1 Om toch zicht te hebben op de aard
van de voorwerpen, de typen en de aantallen worden er van de onschadelijk gemaakte
munitie lijsten bijgehouden. In de catalogus zijn lijsten opgenomen van Leemans en
ECG, daarentegen zijn van KWS geen lijsten ontvangen.
Daarnaast blijkt vaak dat het niet alleen om niet gesprongen explosieven gaat, maar
ook andere metalen restanten. Deze laatste categorie vondsten is overgedragen aan
BAMN en opgeslagen in het depot. Deze voorwerpen zijn weliswaar niet betrouwbaar
ingemeten maar ze zijn verzameld in zogenoemde vlakken, die over het algemeen gelijk
zijn aan de omvang van het onderzochte perceel.

2.2

1 Dit is overigens in overeenstemming
met de wet- en regelgeving over wapens en munitie.

Archeologisch onderzoek
In tegenstelling tot het NGE-onderzoek wordt tijdens het archeologisch onderzoek de
bovengrond nauwgezet afgezocht met een metaaldetector naar metalen vondsten. Een
deel van de vondsten wordt verzameld in vakken van 5 × 5 m. Het gaat hier vooral om
schroot en recent afval in de vorm van spijkers, schroeven, moeren, blik, prikkeldraad,
maar ook granaatscherven en andere objecten. Oudere metalen voorwerpen en duidelijk
herkenbare objecten uit de Tweede Wereldoorlog, zoals granaatscherven, afgevuurde
kogels en patronen zijn individueel verzameld en driedimensionaal ingemeten.
Bij het aanleggen van de vlakken zijn de sporen WO II net als de overige archeologische sporen gedocumenteerd. Maar zodra de vulling van een recent spoor ijzeren
objecten blijkt te bevatten, wordt het onderzoek samen met een NGE-onderzoeksbedrijf
uitgevoerd. Daarbij wordt scherpe munitie rechtstreeks overgedragen aan de werknemers van het NGE-onderzoeksbedrijf, zonder dat zulke vondsten zijn voorzien van een
archeologisch vondstnummer. Niettemin wordt hiervan wel een aantekening gemaakt
in de dagrapporten van het archeologisch veldwerk, met meestal de vermelding van
het soort object en het aantal. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Duitse artilleriegranaat,
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die onder in de vulling van de gracht van schans Knodsenburg is gevonden (fig. 17) in
archeologische aandachtszone H (projectcode Nld8) en een handvol geweerkogels uit
een beerput in werkput 26 in archeologische archeologischezone O2 (projectcode Nld16).
Dit waren kogels uit 1897 en behoorden waarschijnlijk tot de uitrusting van Nederlandse
troepen, die hun munitie in deze beerput hebben geworpen in de meidagen van 1940.2
Alle metalen vondsten zijn beoordeeld op hun belang voor het onderzoek. Recente
spijkers, schroeven en schroot zijn uit het vondstenbestand verwijderd.3 Het merendeel
van de metalen voorwerpen is geoxideerd en zijn daarom schoongemaakt, zodat het
mogelijk is ze beter te beschrijven en op type te determineren.

2 Dagrapport Nld16 d.d. 17 oktober
2012.
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3 Vanzelfsprekend staat dit allemaal
geregistreerd in de vondstendatabase
van de betreffende opgraving.

3	Historisch kader
H. Damen, C.W. Koot & M . Hogervorst
Alhoewel de spoorbrug over de Waal sinds 1879 treinverkeer mogelijk maakte tussen
Nijmegen en Arnhem, duurde het nog ruim 50 jaar eer ander verkeer via de Waalbrug
de rivier kon oversteken. Tot die tijd verzorgde een veer het vervoer tussen Nijmegen
en Lent. In 1931 startte de bouw en op 16 juni 1936 was de feestelijke opening van de
brug door koningin Wilhelmina, waarop 200.000 mensen waren afgekomen. Blijkbaar
was hiernaar uitgekeken. De bouw van de brug maakte deel uit van het Rijkswegenplan,
waarvan de eerste versie in 1927 was opgesteld en letterlijk en figuurlijk diende om het
toenemende autoverkeer in goede, veilige banen te leiden en snelle verbindingen te
realiseren. Vele markante bruggen, zoals die bij Zaltbommel, de Rijnbrug bij Arnhem,
de IJsselbrug bij Zwolle en de Moerdijkbrug zijn gebouwd in de jaren ’30. Bruggen en
wegen brachten enerzijds werk en voorspoed in tijden van economische crisis, anderzijds
maakten zij de landsverdediging kwetsbaarder, omdat ze eventuele vijandige troepen
kans boden op oversteek en transport.

3.1

De jaren ’30 en de mobilisatie
In 1934 was de militaire staf al beducht voor een Duitse inval en een legerstudie concludeerde dat een snelle Duitse legermacht zonder hinder van een paraat Nederlands leger
binnen twee dagen de Vesting Holland, de verdediging van de hoofdstad en residentie,
zou bereiken.1 Deze studie reikte enkele voorstellen aan ter (ver)hindering van een
eventuele Duitse opmars, zoals het zorg dragen voor het versperren en / of vernielen
van bruggen langs de oostgrens. Aangezien de meeste bruggen recent waren gebouwd,
is het niet geheel onlogisch dat de regering niet instemde met het voorstel bruggen te
voorzien van een permanente springlading. Er werd een ‘Bruggencommissie’ aangesteld,
die moest nagaan hoe gemotoriseerde Duitse troepen konden worden tegengehouden
bij de bruggen, zonder die te vernietigen. Om aan die doelstelling te voldoen beval de
commissie onder meer de bouw van kazematten aan op verschillende locaties in het
land. Tot dit plan behoorden ook de drie kazematten bij Lent, die werden gebouwd in
het talud van de spoorbrug, in het talud van de Waalbrug en ten oosten van die brug
(fig. 3 en 4). De 19e-eeuwse forten Beneden Lent en Boven Lent hadden tot die tijd
de spoorbrug misschien kunnen verdedigen, maar in de jaren ’30 waren die hopeloos
verouderd en lagen zij niet strategisch.
De kazemat in het talud van de spoorbrug was alleen uitgerust met een zware mitrailleur,
terwijl de andere twee kazematten waren voorzien van zowel een zware mitrailleur als
een tankafweerkanon. Het kanon was van het type 5105 no. 2 (4,7 cm), vervaardigd door
Artillerie Inrichtingen in Zaandam, en de zware mitrailleur van het type Schwarzlose
M’08 / 15 (kaliber 7,9 mm) dat eveneens werd geproduceerd door Artillerie Inrichtingen. Het kanon werd bediend door vier man inclusief een stukscommandant, en de
mitrailleur door drie man met inbegrip van de stukscommandant. Daarnaast waren in
elke bunker zes militairen aanwezig voor onder meer het opbouwen en onderhouden
van de hindernissen bij de bruggen. Vanaf 1936 werd deze bemanning geleverd door
politietroepen die deel uitmaakten van het beroepsleger.

1 www.verdedigingswerken.nl / cms /
index.php ?option=com_content&
view

In de tweede helft van de jaren ’30 groeide de oorlogsdreiging in Europa als gevolg van
achtereenvolgens de Spaanse Burgeroorlog (1936–1939) en de Oostenrijkse Anschluß
bij Duitsland in maart 1938. In september van dat jaar lijfde Duitsland het TsjechischSlowaakse Sudetenland in, om in maart 1939 de rest van dat land te bezetten. In die
jaren zag Nederland zich genoodzaakt om de bewapening van land-, lucht- en zeemacht
te moderniseren en uit te breiden. Zo werden onder meer anti tankgeschut, luchtafweergeschut, pantserwagens, vliegtuigen en schepen aangeschaft. Een deel hiervan
werd in Nederland vervaardigd en een deel werd in het buitenland besteld, zoals bij
het Duitse Krupp. Dit bedrijf stelde echter leveringen uit of kon de bestellingen niet
leveren, omdat bijvoorbeeld de uitvoervergunning werd geweigerd door de Duitse regering, wat met de kennis van nu natuurlijk niet verwonderlijk is. Deze inspanningen
ten spijt verkeerde het leger in een verre van optimale staat : het was niet mobiel, niet
gemechaniseerd, niet getraind en het ontbrak ze aan voldoende communicatiemiddelen.
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Figuur 5. Historische foto van het sluiten van de barricade op de Waalbrug tijdens de
mobilisatie 1939–’40.
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Figuur 6. a. Overzichtsfoto van de restanten van de aspergeversperring onder het recente
asfalt aan de noordelijke zijde van Waalbrug ; b. De aspergeversperring aan de zuidelijke
zijde van de Waalbrug tijdens de mobilisatie, 1939–’40.
raap / ld / hkkl
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Figuur 7. Overzichtskaart van de Nederlandse stellingen tijdens de mobilisatie en meidagen
1940. Naar Brongers 1971, 10, kaart 1.
bt
De algemene mobilisatie van 28 augustus 1939 in Nederland, bracht het leger op de
been, maar praktisch oefenen bleef beperkt ; veel energie werd gestoken in het delven
van loopgraven en het opwerpen van aarden wallen. Natuurlijk moesten al die manschappen worden gehuisvest en gelegerd. In Nijmegen boden de Prins Hendrik-, de
Krayenhoff- en Snijders-kazerne onderdak.2 Tevens werd de Waalbrug voorzien van
hindernissen in de vorm van een afsluitbare barricade en een zogenaamde aspergeversperring (een anti-tankversperring (fig. 5 en 6).
De kern van de Nederlandse defensiestrategie was de verdediging van het westen binnen de zogenaamde Vesting Holland. Tot vóór de mobilisatie nam de Nieuwe Hollandse Waterlinie daarin een voorname positie in, maar op het laatst werd besloten het
zwaartepunt van de verdediging te verleggen naar de Grebbelinie, die zich zuidwaarts
voortzette in de Betuwestelling en Peel–Raamstelling (fig. 7). De Waal–Lingestelling was
de westelijke voorzetting van de Grebbelinie, die aansloot op het zogenaamde Zuidfront
van de vesting Holland. De meest oostelijke verdedigingslijn was samengesteld uit de
IJssel- en Maaslinie, waarin de Over-Betuwelinie tussen Lent en Huissen en het fort
Pannerden bij de splitsing tussen Rijn en Waal als belangrijke schakels fungeerden. De
al genoemde kazematten bij Lent alsmede de twee 19e-eeuwse forten waren onderdeel
van de Over-Betuwelinie, die met 67 kazematten relatief goed was uitgerust.3
2 www.legerplaats.nl / nijmegen.
3 www.grebbeberg.nl / index.php ?
page=de_inrichting_van_de_betuwestelling.

De verdediging van de Betuwe viel onder Brigade A, die onder commando stond van
kolonel der infanterie J. van Voorthuijsen. Deze brigade was aanvankelijk samengesteld
uit : 44.RI (Regiment Infanterie), 4.RI en 22.RA (Regiment Artillerie), aangevuld met
de 3e afdeling van het 19.RA, zodat de artillerie drie afdelingen omvatte. Dit waren
echter te weinig manschappen om tevens de stellingen in de Over-Betuwe te bemannen,
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Figuur 8. Drie knopen van Nederlandse legeruniformen gevonden tijdens de opgravingen
op vindplaats 9 / 57 (projectcode Nld6), aandachtszone H (projectcode Nld8) en aandachtszone O2 (projectcode Nld16), respectievelijk objectnummers 11, 40 en 127 in de catalogus,
die verloren zullen zijn door Nederlandse eenheden die de Waalbrug moesten verdedigen.
Schaal 1 : 1.
rm
zodat de brigade werd aangevuld met twee bataljons : 8.GB (Grens Bataljon) en III-43.
RI, alsmede drie stuks 8 staal-veldgeschut, en enkele speciale kazematdetachementen.
Het leggen van mijnen, opwerpen van versperringen en het vernietigen van de bruggen
over de Rijn bij Arnhem en Oosterbeek berustte in de handen van de 9.Cie.Pn (Compagnie Pioniers). Verder beschikte de Brigade A over een kleine vloot oude schepen,
de Maritieme Groep Lent, bestaande uit een logementschip, drie bewapende sloepen,
de torpedoboot Hr. Ms. Christiaan Cornelis en de drie rivierkanonneerboten Hr. Ms.
Tyr, Braga en Freyr. De Nijmeegse PGEM-haven was hun vloothaven.4

3.2 De Duitse inval
De avond van 6 mei 1940 kregen Nederlandse eenheden de waarschuwing om paraat
te zijn.5 Dat was niet voor de laatste keer. De order werd herhaald op 7, 8 en 9 mei.
In de nacht van 10 mei tegen het krieken van de ochtend (om 3.55 uur) vielen Duitse
troepen het land binnen. De meeste Duitse eenheden passeerden ten noorden en
ten zuiden van Nijmegen de grens, omdat de plannen voorzagen in een opmars ten
noorden van de Rijn en een ten zuiden van de Maas (fig. 9). Niettemin had de aanvalseenheid Grubbe Nimwegen, een versterkt bataljon van de 254e infanteriedivisie, de
opdracht de Waalbruggen bij Nijmegen te veroveren. Niet veel later dan een half uur
na de Duitse inval, om 4.25 uur, vlogen eerst de Waal- en toen de spoorbrug de lucht
in, nét voordat de gemotoriseerde troepen van een Vorausabteilung onder leiding van
SS-Untersturmführer Sittenhelm aankwamen (fig. 10).6 De bemanning van de kazematten op de Lentse oever raakte betrokken in een schotenwisseling.7 Waarschijnlijk
heeft één van de kanonnen in de kazematten de granaat afgevuurd die werd gevonden
tijdens het proefsleuvenonderzoek aan de Waalbandijk op de zuidoever van de Waal.8
Voor het overige bleef de strijd beperkt tot de Over-Betuwe. In de avond van de 10e mei
trokken de Nederlandse troepen zich terug achter de Betuwestelling, met uitzondering
van de eenheid in het Fort Pannerden. Zij waren versterkt met de bemanningsleden
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Figuur 9. Kaart van de Duitse inval op 10 mei rondom Nijmegen. Naar De Jong 1970, 93.
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6 www.go2war2.nl / artikel / 468 / FallGelb-het-Duitse-offensief-in-hetWesten.htm.
7 Een verslag hierover is opgenomen
in De Jong 1970, 91–92, en geeft ons
namen van drie van de vier mannen
die het kanon hebben bediend.
8 Van Enckevort & De Roode 2013.

Figuur 10. De opgeblazen verkeersbrug over de Waal.
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van Hr. Ms. Braga, die het veer van Pannerden buiten werking hadden gesteld en
daarna hun schip zelf onklaar hadden gemaakt. Het fort, samengesteld uit zeven
kazematten en een rivierbatterij met twee stuks geschut van het type 7cm lang 40 no1,
werd door de Duitse infanterie omsingeld en bedreigd met artilleriebeschietingen en
luchtbombardementen, waarop de commandant op 11 mei besloot de strijd te staken.
De overige schepen van het rivierflottielje waren inmiddels stroomafwaarts gevaren
om de strijd voort te zetten.9
Ondanks heldhaftige weerstand van het Nederlandse leger werd de ongelijke strijd
beëindigd op 14 mei. De bezetting volgde en het dagelijks leven kwam weer op gang.
Illustratief daarvoor is het herstel van de bruggen. De spoorbrug was al weer bruikbaar
vanaf 17 november 1940.10 Het herstel van de verkeersbrug nam meer tijd in beslag ;
het duurde tot 1943 eer daarvan weer gebruik kon worden gemaakt. Tot dan was het
behelpen met een noodbrug en een veer.11
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9 www.go2war2.nl / artikel / 468 / FallGelb-het-Duitse-offensief-in-hetWesten.htm ?page=7 ; De Jong 1970,
89–93.
10 www.noviomagus.nl / Ansichtkaarten / Spoorbrug / SpoorCat.html.
11 www.noviomagus.nl / home1.html.
12 Hiervoor zijn vooral geraadpleegd :
Ryan 1974 ; De Groot 1977 ; De Jong
1980 en Bollen 1988.
13 Zie onder meer Brinkhuis 1984 en
www.go2war2.nl / artikel / 2594 / Bombardement-op-Nijmegen-22-februari1944 ; www.geschiedenis24.nl / anderetijden / afleveringen / 2003-2004 / Bombardement-van-Nijmegen ; www.
ru.nl / nijmegen1944. Het waren
twaalf B-24 bommenwerpers van 446
Bombardment Group en twee van 453
Bombardment Group.

Het geallieerde offensief Market Garden
Tijdens de laatste twee oorlogsjaren werd Nijmegen hard getroffen.12 Op 22 februari
1944 lieten veertien Amerikaanse B-24 bommenwerpers (Liberators) per vergissing hun
bommen boven de binnenstad vallen, die grotendeels werd verwoest ; minimaal 770
burgers vonden de dood.13 Maar toen de geallieerden op 6 juni 1944 in Normandië
landden nam de hoop op de bevrijding snel toe. Het vergde de geallieerden veel strijd,
verliezen en tijd om stevig voet op Franse bodem te krijgen. Zo is een zwaar verwoest
Caen pas op 17 juli in geallieerde handen gevallen. Vanaf eind juli nam de snelheid
van de geallieerde opmars toe : Parijs werd op 25 augustus bevrijd en Antwerpen volgde
op 4 september. De volgende dag meldde premier Gerbrandy van het Nederlandse
kabinet in ballingschap in een radiotoespraak dat de geallieerden de Nederlandse grens
zouden zijn gepasseerd. Dit, overigens onjuiste, bericht veroorzaakte zowel vreugde
als paniek en luidde het begin in van Dolle Dinsdag, omdat enerzijds veel mensen
zich opmaakten om de bevrijders te ontvangen terwijl anderzijds menig Duitser en
collaborerende Nederlander op de vlucht sloeg.
Onderwijl broedde het geallieerde opperbevel op een plan om de strijd zo snel
mogelijk te beslechten. De Duitsers hadden langs de grens met Frankrijk hun Siegfriedlinie, een serieuze belemmering voor een snelle opmars. Een omtrekkende beweging
via Nederland zou sneller zijn, maar die route werd doorsneden door veel kanalen en
rivieren, zodat het zaak was alle bruggen hier snel in handen te krijgen. Besloten werd
om veel van die bruggen te veroveren met de inzet van parachutisten, terwijl een gemotoriseerd leger snel zou optrekken. De voorgenomen route leidde langs Eindhoven,
Son (Wilhelminakanaal), Veghel, Grave (Maasbrug), Heumen (Maas–Waalkanaal),
Nijmegen (Waalbrug) en Arnhem (Rijnbrug). Dit offensief staat bekend als Market
Garden zette in op zondag 17 september 1944, met als doel het bereiken van de meest
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Figuur 11. Uitsnede van een luchtfoto gemaakt door RAF op 19 september 1944. Hierop is de Duitse wegversperring op de
Waalbrug te zien (witte pijl) en de uitgegraven stellingen langs de oprit (rode pijltjes).
raf / sb
noordelijke brug, die van Arnhem, door de grondtroepen op 20 september. Die zondag 17 september landden duizenden parachutisten, waaronder de Amerikaanse 82e
divisie met ongeveer 7000 man, op verschillende locaties in de omgeving van Grave,
Heumen en Groesbeek, terwijl tientallen zweefvliegtuigen zorg droegen voor uitrusting
en voorraden. Die avond hadden eenheden van deze divisie de bruggen bij Grave en
Heumen in handen ; enkele andere bruggen over het Maas–Waalkanaal hadden de
Duitsers opgeblazen.
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Bij aanvang van operatie Market Garden waren op en rondom de Nijmeegse Waalbruggen verschillende Duitse eenheden gelegerd. Aan de Lentse kant lagen onderdelen van
het opleidings- en aanvullingsbataljon van het SS-pantsergrenadierregiment Herman
Göring, diverse zogenaamde Schutzgruppen en een aantal militaire en semimilitaire
eenheden van onder andere de marine, het Nationalsozialistische Kraftfahrkorps, de
Ordnungspolizei Rüstungsinspektion Holland, en de technische noodhulp Holland.14 Zij
konden beschikken over diverse artillerie- en luchtafweeropstellingen. Zo stonden op
de spoorbrug vier stuks 2 cm geschut en op de dijk ten zuidwesten van Fort Beneden
Lent, ook Hof van Holland genoemd, waren een 2 cm en een 8,8 cm geschut opgesteld.
Op het fort zelf stond eveneens een 2 cm kanon. Van deze geschutstukken zijn diverse
granaatpatronen en hulzen gevonden tijdens munitiesanering door de firma ECG in
de noordelijke uiterwaarden ten westen van de spoorbrug.
In Lent en Oosterhout lag de 5e SS-artillerieafdeling onder leiding van commandant
Schwappacher. Dit waren de 19e en 21e batterij. Aan de noordzijde van de Waalbrug
stonden enkele Flak-opstellingen.15 Voorts lag de polder bezaaid met schuttersputten en
loopgraven. Deze luchtfoto zijn te zien op een luchtfoto (fig. 11), maar wat hier vooral
op is te zien, is de betonnen wegversperring op de noordelijke oprit van de Waalbrug.
In augustus 2013 werden tijdens werkzaamheden aan het noordelijke bruggenhoofd
van de Waalbrug de resten van deze Duitse wegblokkade teruggevonden, in de vorm
van twee enorme, omgevallen betonnen blokken die aan één zijde gemarkeerd waren

14 De Groot 1977, 108.
15 De Groot 1977, 123.

Figuur 12. Onderdelen van de Duitse Straßensperre die tevoorschijn kwamen in augustus
2013.
raap
met beschildering en ingehakte pijlen (fig. 12), en vervolgens zijn gedocumenteerd
door I-Lent / RAAP Archeologisch Adviesbureau. De Duitse troepen konden natuurlijk ook gebruik maken van de voormalige Over-Betuwestelling van het Nederlandse
leger, waaronder de drie kazematten bij Lent. De kazemat langs het oostelijke talud
van de Waalbrug herbergde de ontsteker van de springlading, die de Duitsers aan de
brug hadden bevestigd.16

16 De Groot 1977, 137 ; Bollen 1988,
137. De order voor het opblazen van
de brug werd gegeven door de commandant in de oostelijke kazemat.
17 Brouwer 1984, 22–24.

Nadat de eerste geallieerde parachutisten waren gesprongen beval Obergruppenführer en
General-Leutnant der SS Bittrich onder andere de volgende onderdelen naar Nijmegen :
het 4e bataljon van het 21e SS-Panzergrenadierregiment onder SS-Hauptsturmführer
Euling en de Kampfgruppe Reinhold. Zij arriveerden op 18 september.17 Dit waren de
troepen aan de noordelijke zijde, die onder bevel van Oberst Henke stonden. Deze
troepenverplaatsing ondervond vertraging omdat de Engelse paratroopers van de 1st
Airborne Division de Arnhemse Rijnbrug in handen hadden en het veer bij Huissen
was afgezonken door de veerbaas, waardoor de Duitse troepen via een omweg moesten
optrekken naar Nijmegen. Uitzondering hierop was een kleine groep pantserwagens van
de 9e SS-pantserdivisie, die nog bijtijds de Rijnbrug was overgestoken. De zuidelijke
toegang tot de bruggen werd verdedigd door ongeveer 750 Duitse Fallschirmjäger. De
Duitsers hadden aanvankelijk het plan om beide bruggen op 17 september om 18.00
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uur op te blazen, maar op het laatste moment stelde veldmaarschalk Model dit besluit
uit. Alle schepen waren inmiddels wel van de zuidoever afgevaren. De Amerikaanse
parachutisten hebben zondagavond een eerste poging gewaagd de bruggen te bereiken
en in te nemen, maar zij liepen vast ter hoogte van het Keizer Karelplein.18
De tweede poging van de Amerikaanse parachutisten om de bruggen in Nijmegen
te bereiken werd de volgende ochtend in de kiem gesmoord. De later op die dag geplande aanvoer van manschappen en materiaal werd bedreigd door een Duitse aanval
vanuit het aangrenzende Reichswald op de landingsterreinen bij Groesbeek, zodat de
Amerikaanse generaals Browning en Gavin de erop uitgestuurde eenheden moesten
terugroepen. Het gaf de Duitsers in Nijmegen de tijd en gelegenheid hun posities te
versterken, onder meer met het creëren van een schootsveld door het platbranden van
de resterende bebouwing nabij de bruggen.19
Op maandagmiddag 18 september opperde brigade-generaal Gavin een van de stoutmoedigste plannen van de Tweede Wereldoorlog. Het veroveren van de twee Nijmeegse
bruggen vanuit de stad zou een helse strijd worden met grote verliezen. Daarom leek het
Gavin beter om iets westelijker van de bruggen de Waal over te steken om juist vanuit
het noorden de verovering in te zetten. Zijn collega Browning zag aanvankelijk niets
in dit voorstel. Het duurde tot dinsdagochtend eer de eerste Engelse tanks zich bij de
Amerikanen konden voegen en zij trokken samen vrijwel onmiddellijk door Nijmegen
op weg naar de bruggen. Deze aanval strandde wederom in het heftige Duitse verzet.
Aangezien de tijd onverbiddelijk verstreek en het inmiddels duidelijk was geworden dat
de Britse paratroopers bij Arnhem reikhalzend uitkeken naar de grondtroepen met hun
zwaardere wapens, werd toch ingestemd met het plan Amerikaanse parachutisten over
de Waal te zetten. Zij zouden worden ondersteund door de Britse tanks en artillerie en
op het moment van afvaren ook door luchtaanvallen van jachtbommenwerpers. De
overvaart gebeurde in 7 m grote canvasbootjes. De twijfelachtige eer van de oversteek
werd aan het 3e bataljon van 504th PIR en de C-compagnie van het 307e luchtlandingsbataljon genie toebedeeld.
Op 20 september werd de noordelijke Waaloever door Britse kanonnen, die op De
Goffert waren opgesteld, en de tanks van de 2nd Irish Guards, die achter de Nymafabriek en naast de PGEM-centrale stonden, onder vuur gelegd (fig. 13). Dit waren
op De Goffert onder meer 25 pounder (pdr) kanonnen, waarvan we tijdens het onderzoek verschillende ontstekerfragmenten hebben gevonden (fig. 14). Om 15.52 uur
ging het geschut over op rookgranaten om de overstekende parachutisten dekking te
geven. Hiervan zijn verschillende rookpotten en een rookgranaat gevonden tijdens het
munitieonderzoek in de uiterwaarden.20 Jammer genoeg verwaaide het rookgordijn
al gauw. De oversteek startte om 16.00 uur met zesentwintig bootjes, in elk dertien
parachutisten, van de H- en I-compagnie, en drie pioniers. De flanken werden gedekt
door het 2e bataljon van het 504th PIR, dat met zijn 81 mm mortieren ook vuurdekking gaf.21 Granaten en scherven hiervan zijn eveneens gevonden in de uiterwaarden
tijdens de munitiesanering. De Amerikaanse strijders roeiden naar de overkant onder
een moordend geweer- en mitrailleurvuur en een aanhoudend trommelvuur van de 19e
batterij onder bevel van Schwappacher, waardoor ze zich als sitting ducks zullen hebben
gevoeld.22 Dertien bootjes bereikten de overkant, niet meer dan de helft. Eenmaal op
de andere oever aangekomen was hun helletocht niet voorbij ; enkele honderden meters
open grasland scheidden hen van de dijk, waarop en –achter de Duitsers zich hadden
verschanst en aanhoudend schoten.
De H- en I-compagnie hebben eerst de verschillende weerstandsnesten en geschutsopstellingen uitgeschakeld alvorens ze via de dijk konden optrekken naar de bruggen.
De dijk lag echter ook onder vuur vanuit het fort Beneden Lent, beter bekend als Hof
van Holland, terwijl die vuurmonden tevens de bootjes op de Waal onder vuur namen.
Want onderwijl hadden de pioniers de bootjes terug geroeid naar de Nijmeegse kant
en namen mannen van de G- en stafcompagnie daarin plaats voor hun overtocht. Bij
deze tweede oversteek gingen nog eens twee bootjes verloren. De overgebleven elf
bootjes brachten nog eens viermaal parachutisten naar de overkant. Al met al zijn tot
19.00 uur de bootjes zesmaal naar de Lentse oever gevaren.23 Het fort Beneden Lent
was eigenlijk het doel van de G-compagnie, die bij de tweede tocht werd overgezet.
De manschappen van de H- en I-compagnie hadden echter door dat ook deze stelling
zo snel mogelijk buiten gevecht moest worden gesteld en bestormden haar succesvol,
met inbegrip van het overzwemmen van de gracht.

18 De Jong 1980, 345–346.
19 De Jong 1980, 379.
20 NGE-onderzoek van de firma’s
Leemans en ECG.
21 Megellas 2009, 166–168.
22 Twee persoonlijke relazen zijn te
vinden op www.marketgarden.secondworldwar.nl / meldon_hurlbert.html
23 De Groot 1977, 125 ; Megallas
2009, 185.

Figuur 13. Kaart van de oversteek van de Waal op 20 september 1944. Naar De Groot
1977, 123.

24 Mondelinge mededeling H. Hommes, senior veldtechnicus BLAN.
25 After action report 82e Airborne
Division.
26 De Groot 1977, 128, 137 en 155. De
Jong (1980, 382) daarentegen schrijft
dat de spoorbrug al woensdagavond
omstreeks 19.30 uur was veroverd door
de geallieerden.
27 www.strijdbewijs.nl / market-garden / nijmegen.htm.

Op de luchtfoto van 2 oktober 1944 is een nieuwe reeks schuttersputten langs de Zaligestraat te zien die wellicht in deze context geplaatst kan worden, maar ook op een
latere, defensieve stelling zou kunnen wijzen (fig. 23a). Na de verovering van het fort
Beneden Lent splitste de troepenmacht zich weer, waarbij de manschappen van de Hen I-compagnieën naar het oosten gingen (fig. 13). De G-compagnie trok onderwijl
tussen het fort en de spoordijk door om het spoorviaduct over de oude weg naar Elst
te bezetten (fig. 13, viaduct A). Bij een munitiesanering in 2010 in de omgeving van het
viaduct is het lichaam van een overleden Duitse officier gevonden, die zeer waarschijnlijk
is gesneuveld tijdens deze actie.24 Hoewel op de luchtfoto van 2 oktober 1944 (fig. 22a)
de vele recente kuilen in dit gebied ook granaatslagen en dergelijke zouden kunnen zijn,
lijken de kleine rechthoekige gaten in een rechte lijn achter boomsingels en wallen toch
eerder op schuttersputten te wijzen. Ook op de Oosterhoutsedijk zijn in de richting
van het noordelijke bruggenhoofd van de spoorbaan enkele nieuwe putten gegraven.
Bij het spoorviaduct over de Oosterhoutsedijk (fig. 13 viaduct B) werd door de
Duitsers eveneens veel weerstand geleverd, zoals ook de bemanning van de kazemat
Lent West (die langs de spoordijk) zich niet onbetuigd liet. Omstreeks 19.00 uur viel het
noordelijke bruggenhoofd van de spoorbrug in Amerikaanse handen.25 Hier werd een
defensieve stelling ingenomen, omdat een groot aantal Duitsers beide bruggenhoofden
ontvluchtte, zich nestelde op de spoorbrug en de strijd niet staakte. Donderdagochtend,
21 september, was deze brug eindelijk veroverd.26 Het verzoek om tanks de spoorbrug
te laten oversteken en daarmee de aanval op het noordelijke bruggenhoofd van de
Waalbrug te ondersteunen, werd geweigerd vanwege de vrees dat de spoorbrug ieder
moment kon worden opgeblazen.27
Gelijktijdig met de oversteek startten de gecombineerde tank- en infanterieaanvallen
op de zuidelijke bruggenhoofden, waarvoor de Amerikanen en Engelsen zich een weg
moesten vechten langs het door de Duitse troepen versterkte Hunnerpark, Kelfkensbos
en het Keizer Lodewijkplein. Deze aanval werd verricht door het 2e bataljon van de
Guards Armoured Division, the Kings Company, de 4e compagnie van de Grenadier Guards
en onderdelen van het 2e bataljon 505th PIR F- en E-compagnie. Nadat de parken na
een felle strijd waren ingenomen en de wegen toegankelijk gemaakt, trokken omstreeks
19.00 uur vier tanks van het 1e eskadron van het 2e bataljon de Waalbrug op. De Duitse
weerstand bleef onverminderd heftig, ondanks het terugtrekken van manschappen naar
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Figuur 14. Ontstekerfragmenten van granaten die zijn afgeschoten door Engelse 25 pounder kanonnen. Deze kanonnen stonden
op De Goffert en gaven vuurdekking bij de oversteek van de Amerikaanse parachutisten over de Waal op woensdag 20 september
1944. Schaal 1 : 1. De nummers verwijzen naar de objectnummers in de catalogus (hoofdstuk 5).
rm

Figuur 15. Een K-98 schoonmaakset (catalogus object 12), gevonden op de archeologische vindplaats P9 / 56 (projectcode Nld6).

rm

28 De Groot 1977, 123–136 ; www.
strijdbewijs.nl / market-garden / nijmegen.htm.
29 De Jong, 1980, 382–383 (noot 1).
Waarom de springladingen niet zijn
ontploft, is onduidelijk. Bekend is
natuurlijk het verhaal dat Jan van
Hoof op 18 september de leidingen
naar de springladingen onklaar heeft
gemaakt, maar een rijkscommissie
die in 1949–1951 hiernaar onderzoek
heeft gedaan betwijfelt deze lezing.
Jan van Hoof heeft het nooit zelf
kunnen vertellen ; hij is gesneuveld
op 19 september, toen hij een Engelse
pantserwagen door Nijmegen loodste.
30 De Groot 1977, 137.
31 De Groot 1977, 155-158, Hendriks
2013, BLAN projectcode Nla14.
32 De Jong 1980, 520.

het noordelijke bruggenhoofd. Zij belandden echter in het vuurgevecht dat woedde tussen de verdedigers van het noordelijke bruggenhoofd en de Amerikaanse parachutisten
van de 504th PIR H- en I-compagnie. Ruim een kwartier vergde het de tanks om op te
rijden naar het noordelijke bruggenhoofd. Ze werden belaagd vanaf de brugspanten,
waarin de Duitsers waren geklommen, en door drie 88 mm kanonnen en ze werden
belemmerd door de al eerder genoemde betonnen versperring (fig. 12).
Op de schuine voorzijde van beide teruggevonden blokken van de betonnen versperring, die begraven werden ten oosten en ten westen van de oprit van de Waalbrug,
bevonden zich tientallen inslagen van klein kaliber munitie en granaten. Aangezien
de Britten beschrijven hoe ze onder Duits vuur kwamen te liggen en één tank zelfs
dekking zocht achter deze wegafsluitingen, ligt het voor de hand dat deze inslagen het
resultaat zijn van de gevechtshandelingen op 20 september 1944.
Naast de ze hindernissen kon bovendien kon elk moment de springladingen onder
de brug tot ontploffing gebracht worden.28 De bevelhebber van de 10e SS-pantserdivisie
Harmel had vanuit de kazemat Lent Oost order gegeven aan de bemanning van de
kazemat langs de oostelijk oprit van de Waalbrug de springladingen te ontsteken, maar
dit mislukte.29 De resterende Duitse troepen sloegen op de vlucht en trokken zich
terug op de volgende verdedigingslinie, met achterlating van al hun spullen. Hiervan
hebben we tijdens de opgraving bijvoorbeeld een helm gevonden en een K-98 schoonmaakset (fig. 15).
Ondanks herhaaldelijk aandringen van Amerikaanse parachutisten die hun Britse
medestrijders bij Arnhem wilden ontzetten, reden de Britse tanks niet verder nadat ze
de Waalbrug waren overgestoken. In plaats daarvan namen ze een defensieve stelling
in voor de nacht. Om deze stelling heen lagen de infanterietroepen van het 3e bataljon
Irish Guards en de parachutisten van het 504th PIR.30 Deze stelling bestond uit niet
meer dan een lijn van schuttersputten en patrouillegangen. Tijdens een opgraving aan
het Lentseveld / Visveld zijn schuttersputten van deze stelling ontdekt (fig. 16).31
De navolgende dagen strandden alle pogingen Arnhem te bereiken in heftig Duits
verzet. Niettemin bevrijdden de geallieerden het westelijke deel van de Overbetuwe,
maar het gebied ten oosten van de lijn Nijmegen–Arnhem bleef in Duitse handen.
Halverwege oktober 1944 lieten de Duitsers dit gebied evacueren.32 Nijmegen bleef
een doel voor de Duitsers, omdat het altijd als uitvalsbasis kon dienen voor een nieuw
geallieerd offensief om de Rijn over te steken en zich een weg te banen naar Duitsland,
onder meer naar het nabijgelegen hart van de Duitse industrie in het Ruhrgebied.
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Figuur 16. Overzicht van schuttersputten op het Lentseveld (BLAN projectcode Nla14), deze schuttersputten waren uitgegraven
en bemand door parachutisten van de G-compagnie van het 3e bataljon 504PIR. a. Een veldfoto van werkput 34 waarop de schuttersputten zijn geaccentueerd met een witte lijn ; b. Overzichtstekening.
bamn / bt
430959

187843
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Figuur 17. a. Restant van een omhulsel van een clusterbom, gevonden in archeologische
zone Q (projectcode Nld18, object 129 in de catalogus). Schaal 1 : 10 ; b. Duitse clusterbom
Abwurfbehälter 250-2.
rm / fw

3.4

33 www.ru.nl / nijmegen1944.

Granatentijd
Vanaf 20 september lagen de brug en Nijmegen gedurende enkele maanden tot februari 1945 onder dagelijks artillerievuur, waarvan menig granaat in de stad belandde.
Deze periode staat bekend als de Granatentijd en heeft ongeveer duizend dodelijke
slachtoffers onder de burgerbevolking veroorzaakt.33 De Duitse legerleiding zag het
belang van de Waalbrug in en ondernam verschillende acties om de brug te heroveren
of te vernietigen. Dit is feitelijk de tweede slag om de Waalbrug, een strijd die vooral
vanuit de lucht werd gevoerd. Het Duitse 1e Schnellkampfgeschwader, gestationeerd op
vliegveld Twente, had de expliciete order de Waalbrug te vernietigen. Hun Focke Wulffs
190 jachtbommenwerpers gaven de Spitfires van de 83e groep van de 2nd Tactical Air
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Figuur 18. De vondst van een Duitse 17 cm granaat in de onderste vulling van de voormalige gracht van schans Knodsenburg in
aandachtszone H(projectcode Nld8, object 48 in de catalogus).
mk
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Force behoorlijk wat werk. Andere Duitse jagers zoals de Junker-87 (beter bekend als de
befaamde en gevreesde Stuka), de Messerschmitt Bf 109 en het eerste straalvliegtuig, de
Messerschmitt ME-262, vlogen ook verschillende missies op de Nijmeegse brug.34 Een
Abwurfbehälter 250-2 (fig. 17), waarin zich vele kleinere granaten bevonden bedoeld
om zoveel mogelijke tegenstanders te doden, is in deze periode afgeworpen door een
van de Duitse bommenwerpers.35
De artillerie stond in de wijde omgeving opgesteld en behoorde tot verschillende
Duitse onderdelen. Zo is een niet ontplofte Duitse 17 cm granaat diep in de verlandde
gracht van schans Knodsenburg gevonden (fig. 18). Deze granaten werden verschoten
door het Eisenbahnkanone, dat was ingedeeld bij de 717 en 718 Eisenbahnbatterie in
een opstelling van drie stuks (fig. 19). Gezien de actieradius van dit geschut zijn deze
kanonnen waarschijnlijk opgesteld geweest op het spoor Emmerich–Kleef.36 Tevens
zijn restanten van een 15 cm raket gevonden, die werd gelanceerd uit de befaamde
Nebelwerfer (fig. 20). Dit waren zeer mobiele opstellingen, die vaak werden verplaatst,
zodat de geallieerden de posities hiervan niet konden uitpeilen. Hiervan zijn stellingen
in Oosterhout en Elst geweest, alsook in het tussengelegen gebied.37
De geallieerde luchtmacht en anti aircraft crews hadden hun handen vol aan de
luchtaanvallen. Het gevaar kwam echter niet alleen uit de lucht. In de nacht van 28
september werd bijvoorbeeld ook een poging ondernomen door twaalf kikvorsmannen
van het Marine Einsatzkommando 65 om beide bruggen te vernietigen met behulp van
mijnen. De middelste boog van de Spoorbrug bezweek als gevolg van deze aanslag,
maar de Waalbrug werd slechts licht beschadigd.38
Al deze aanvallen deerden de brug nauwelijks, de schade was eenvoudig te herstellen. De Duitsers continueerden de aanvallen in de hoop eens in hun opzet te slagen.
Zo werd ook gebruik gemaakt van de Biber (een eenmansduikboot) door het Marine
Einsatzkommando 65 in november 1944.39 Hiervan is een exemplaar gevonden in de
Waal bij Gendt in september 2009.40 Ook zijn verschillende malen in november
en december 1944 mijnen stroomopwaarts te water gelaten door de Duitsers in de
hoop dat die tegen de brugpijlers zouden drijven, maar die werden opgevangen door

34 De Groot 1977, 190.
35 De Groot 1977, 268.
36 www.go2war2.nl / artikel / 281 /
Duits-Spoorweggeschut.
37 Van Hemmen 1995, 45.
38 De Jong 1980, 520.
39 De gebruikte literatuur is niet
eenduidig. Zo spreekt De Jong 1980,
520 (noot 1) over januari ’45, Bollen
1988, 242 noemt de herfst van ’44
en Bollen & Jansen 1982, 67 en 163
noemen zelfs twee verschillende data
voor eenzelfde aanval.
40 De Gelderlander 25-09-2009.

Figuur 19. Het Duitse 17 cm Eisenbahnkanone.

Figuur 20. De Duitse zogenoemde Nebelwerfer.

geallieerde versperringen in de rivier in de vorm van staalkabels en netten.41 Tevens
zorgden zoeklichten dat de Waal baadde in het kunstlicht, dat ook wel Monty’s Moonlight werd genoemd.42 Het 307th Engineers Battalion nam van 28 september tot en met
11 oktober 1944 de wacht op de zuidoever voor haar rekening.43 Het nadeel van deze
veiligheids- en beschermingsmaatregelen was overigens dat het er niet makkelijker op
werd om van het bezette gebied ten noorden van de Waal naar het bevrijde gebied
over te steken, omdat elke beweging op en over de rivier onder vuur werd genomen.
Halverwege oktober 1944 stabiliseerde de Over-Betuwse frontlijn vanaf Haalderen, via
Elst, Driel, Randwijk, Opheusden naar de Waal bij Ochten. De Duitse legerleiding
beraamde een grote aanval via de Ardennen richting de Antwerpse haven om de geallieerde troepen af te sluiten en terug te dringen. Dit offensief behoefde natuurlijk
voldoende Duitse manschappen. Daarvoor werd onder meer het ingenieuze plan
‘Operatie Ooievaar’ bedacht, wat voorzag in de inundatie van de Betuwe, waardoor
de geallieerde troepen zich moesten terugtrekken, zodat voor de verdediging van het
front aan Duitse zijde troepen konden worden vrijgemaakt. De geallieerden hadden dit
Duitse plan voorzien en waren erop voorbereid hun troepen te evacueren naar veilige
oorden. Deze voorbereidingen hadden de toepasselijke naam ‘Operatie Noach’. De

41 De Jong 1980, 520 (noot 1).
42 Bollen 1988, 242.
43 De Groot 1977, 184.

Figuur 21. RAF-luchtfoto van de doorbraak in de Rijndijk bij Elden nadat Duitse pioniers
op 2 december 1944 een lading explosieven tot ontploffing brachten.
raf
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Figuur 22. a. Twee jerrycans, de linker is het overbekende type (gevonden bij de Oosterhoutsedijk, projectcode Od15) en de ronde
jerrycan rechts op de foto is specifiek gemaakt voor aanvoer in de droppingcontainers. Laatstgenoemde is gevonden in aandachtszone
OW1 (projectcode Nld19) en beschreven als object 131 in de catalogus ; b. Ongeschonden exemplaar.
rm / s44
Duitse inundatie zou gepaard gaan met een bliksemaanval van de 6e Fallschirmjäger
Division die, gebruikmakend van de ontstane verwarring, moest doorbreken naar Lent
en de Waalbrug moest opblazen.44 Toen 2 december 1944 de waterstand zijn hoogste
peil bereikte, werd de Rijndijk bij Elden om 17.15 uur opgeblazen door pioniers van de
6e Fallschirmjäger Division (fig. 21). Later die avond, om 23.30 uur, stormden de Duitse
parachutisten over de Griftdijk richting Elst om door te stoten naar de Waalbrug. Dit
gebeurde onder dekking van artillerievuur van het geschut van de 6e Fallschirmjäger
Division, 712e divisie en stukken van de bij Kleef gelegerde 84e infanterie divisie. Bij
deze beschieting werd ook het 17 cm geschut ingezet. Aangezien de geallieerde troepen
zich terug moesten trekken naar de hoogste punten vanwege het opkomende water
ontstonden troepenconcentraties, die onder vuur kwamen te liggen van het Duitse
geschut. Deze aanval mislukte, zij het dat de frontlijn enigszins zuidwaarts verschoof.
Het water van de inundatie creëerde een moerassig niemandsland en schiep zo het
Manneneiland.45
Tijdens de Granatenperiode groeven beide kampen zich in en maakten artillerie- en
luchtdoelstellingen, loopgraven en schuttersputten. Sporen hiervan zijn teruggevonden
tijdens de archeologische opgravingen in het kader van de dijkteruglegging. Met behulp
van luchtfoto’s is te bepalen welke van deze verdedigingswerken Duits of geallieerd zijn.
Het vondstmateriaal uit die sporen hoeft niet indicatief te zijn voor welk kamp zich ooit
had ingegraven op die locatie, omdat de troepen gebruik maakten van elkaars stellingen
en ook omdat deze kuilen na de oorlog als stortplaats zijn gebruikt. Bovendien mag
niet worden vergeten dat ook burgers regelmatig schuilplaatsen uitgroeven.
Na deze frontstabilisatie was Nijmegen een bruggenhoofd en verzamelplaats. De
geallieerden beschouwden Nijmegen als springplank voor verdere acties en vervoerden
allerlei troepen en materiaal hierheen. Hiervan worden de restanten nog steeds teruggevonden, zoals bijvoorbeeld jerrycans (fig. 22).
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Op 8 februari 1945 lanceerden de geallieerden een nieuwe aanval onder de naam Veritable.
Dankzij dit offensief verschoof het front in noordelijke richting, waardoor Nijmegen
en haar directe omgeving buiten het bereik van Duits geschut of eventuele aanvallen
kwam te liggen. De Granatentijd was beëindigd.
Na de bevrijding in mei 1945 startte het opruimen van het oorlogstuig. Het ‘Eiland’, zoals de geallieerden de regio noemden, lag vol met oorlogstuig, mijnenvelden,
wapentuig en gesneuvelden. Dit werk is nog altijd niet geklaard. Nog steeds worden
slachtoffers geborgen, explosieven opgespoord en tegenwoordig gelukkig ook sporen
en uitrustingsstukken archeologisch opgegraven en onderzocht.

44 Van Hemmen 1995, 45–77.
45 Bollen & Jansen 1982.

4	Sporen van strijd
H. Damen, C.W. Koot & M . Hogervorst
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de sporen en vondsten die toe te schrijven zijn
aan de Tweede Wereldoorlog. Met het beschrijven van de grondsporen, de aan de strijd
gerelateerde vondsten en de conclusies die op basis hiervan werden getrokken, wordt
tevens antwoord gegeven op de vragen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog
die zijn gesteld in de programma’s van eisen voor het archeologisch onderzoek in de
verschillende archeologische aandachtszones binnen het plangebied van de dijkteruglegging (tabel 4.1)

4.1

Sporen

archeologische aandachtszone Q Nld18)

archeologische aandachtszone OW-1 (Nld19)

archeologische aandachtszone G (Nld9)

archeologische aandachtszone D (Nld10)

archeologische aandachtszone F (Nld12)

archeologische aandachtszone A (Nld13)

archeologische aandachtszone I (Nld14)

archeologische aandachtszone O3 (Nld17)

archeologische aandachtszone H (Nld8)

archeologische aandachtszone O2 (Nld16)

archeologische aandachts zone P9 / 57 (Nld6)

Specifieke vragen Tweede Wereldoorlog
Zijn er ter plaatse van de aandachtszone resten uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig ? Zo ja, wat is de aard, datering, afkomst / productieplaats, kwaliteit en omvang van deze resten ?
Kunnen resten uit de Tweede Wereldoorlog worden toegeschreven aan
één deelnemend land en / of specifieke gevechtseenheid ?
Kunnen resten uit de Tweede Wereldoorlog worden toegeschreven aan
historisch bekende gevechtshandelingen zoals Market Garden ?
Kunnen resten uit de Tweede Wereldoorlog worden toegeschreven aan
(de bouw, gebruik en sloop van) grotere structuren zoals schuttersputjes, kazematten, bunkers, loopgraven en stellingen ?
Indien grotere structuren uit de Tweede Wereldoorlog worden aangetroffen : wanneer, door wie en met welk doel zijn deze structuren
gebouwd, (her)gebruikt en vernietigd / gesloopt ?
Is er een fasering aan te brengen in de bouw van deze grotere structuren ? Zo ja, is deze fasering te koppelen aan een (historische) gebeurtenis ?
Kunnen resten uit de Tweede Wereldoorlog zoals naamplaatjes, insignes
of persoonlijke bezittingen worden toegeschreven aan één bepaald
persoon ? Zo ja, wie is dit ? Indien deze persoon is overleden : zijn er
nabestaanden ?
Levert het archeologisch onderzoek naar Tweede Wereldoorlogresten
aanvullende informatie op met betrekking tot hetgeen bekend is uit
historische bronnen ? Zo ja, welke aanvullende informatie is dat dan ?
Welke aanbevelingen zijn er te geven voor toekomstig archeologisch
onderzoek naar resten uit de Tweede Wereldoorlog ?

archeologische aandachtszone V (Nld15)

PvE-onderzoeksvraag

archeologische aandachtszone M (Nld11)

Ondanks de vele opgegraven hectaren in het plangebied van de dijkteruglegging is het
aantal sporen uit de Tweede Wereldoorlog beperkt. De grondsporen uit de Tweede
Wereldoorlog in het plangebied betreffen een loopgraaf en twee schuttersputten. Zij
zijn gemaakt door kuilen te graven en de grond langs de randen als een lage omwalling op te werpen ter bescherming en verdediging. De schuttersputten en loopgraven
zijn na afloop van de oorlog dicht geworpen, waardoor ze aan het oog zijn onttrokken.
Archeologisch onderzoek maakt hen echter weer zichtbaar en dankzij opgravingen kan
vastgesteld worden welke voorwerpen er zich nog in bevinden. Zo kunnen de vullingen
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Tabel 4.1. Overzicht van de onderzoeksvragen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog die zijn geformuleerd in de Programma’s
van Eisen (PvE’s) voor de opgravingen die BLAN heeft verricht in het plangebied van de dijkteruglegging te Lent. Het valt op dat
vier van de dertien PvE’s geen tot nauwelijks relevante vragen hebben.
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Figuur 23. Combinatie van de opgravingstekeningen en de
RAF-luchtfoto’s van 2 oktober 1944.
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Figuur 24 a. De schuttersput in zone OW-1 ; b. De vondsten uit het putje (met uitzondering van geruimde explosieven).

blan / rm
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Figuur 25. Dwarsdoorsnede van de granaatinslag in zone M.

blan

van schuttersputten bijvoorbeeld kogels of granaatscherven bevatten. Deze zijn hoogstwaarschijnlijk gesmoord in de aarden wallen langs de randen, precies waarvoor deze
bedoeld waren. Toen de kuilen weer opgevuld werden met de grond van die aarden
walletjes belandden de kogels en granaatscherven in de kuilvulling. Verder kunnen op
de bodem voorwerpen liggen die militairen verloren of weggegooid hebben, of afval
dat is weggegooid voordat deze gaten werden dichtgeschoven. Naast de loopgraaf en
schuttersputten zijn twee kraters van granaatinslagen gevonden.
Om een zo volledig mogelijk overzicht te kunnen geven van de sporen die deze oorlog
in de bodem heeft achtergelaten, is geprobeerd de bekende luchtfoto’s te combineren
met de veldtekeningen van het archeologisch onderzoek. Hierdoor konden niet alleen
de herkende schuttersputten, loopgraven en andere sporen verklaard worden, maar was
het ook mogelijk om sporen die in eerste instantie niet tot overblijfselen van de Tweede
Wereldoorlog gerekend werden, toch van een juiste determinatie te voorzien (fig. 23).

4.1.1 Sporen ten westen van de Waalbrug
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In archeologische aandachtszone OW1 (projectcode Nld19) ten westen van de spoorbrug is een schuttersput met een V-vorm, waarvan de punt naar het oosten is gericht

Figuur 26. Links ligt het wit omlijnde spoor dat als gevolg van NGE-onderzoek is ontstaan. Hieronder bevindt zich het restant
van een inslagkrater uit de Tweede Wereldoorlog.
blan / sb
(fig. 24). De schuttersput werd in samenwerking met de firma Leemans opgegraven.
De bovenste helft is de feitelijke put, met een lengte van bijna 1,5 m, een breedte van
ongeveer 0,8 m en een diepte vanaf het maaiveld van 1,30 m. In combinatie met de
uitgegraven grond die rondom de schuttersput lag opgetast zal dit voldoende diep zijn
geweest om hierin dekking te kunnen hebben vinden. De zuidelijke uitbreiding van de
schuttersput mat 1,0× 0,6 m en is tot 0,8 m diep uitgegraven. Dit lijkt een voorraadbank
geweest te zijn waarop de militair zijn spullen kon uitleggen.
De schuttersput bevond zich toentertijd in een lage boomwal in de uiterwaarden, die
de begrenzing van een perceel vormde. Ter hoogte van de zuidwesthoek, waar sprake
was van minder begroeiing was de schuttersput aangelegd. Op een luchtfoto van 19
september is de schuttersput nog niet zichtbaar, ofschoon de Duitse bezetter toen al
wel een hele reeks putten onder langs de Oosterhoutsedijk en ook een aantal achter
de boomwal had gegraven. De schuttersput is wel goed zichtbaar op een luchtfoto die
30 september 1944 in de Illustrated London News werd gepubliceerd. Omdat de put
tussen 19 en 30 september is aangelegd, heeft hij deelgemaakt uit van een geallieerde
stelling die diende om een eventuele Duitse aanval over de dijk te kunnen weerstaan.
Sommige grondsporen zijn ontstaan door een ontplofte artilleriegranaat of vliegtuigbom. Een granaatinslag werd gevonden aan de voet van de Oosterhoutsedijk, op korte
afstand van de spoorbrug in archeologische zone M (projectcode Nld11). veroorzaakt
door een Duitse 15 tot 24 cm grote brisantgranaat met een ontsteker van het type AZ 23
umgeändert (fig. 25). In de vulling van de krater zijn nog verschillende granaatscherven
aangetroffen (objectnr. 102).
Dat zulke inslagen echter niet altijd even goed herkenbaar zijn, blijkt uit de vondst
van een andere krater in zone H (projectcode Nld8). Dit spoor is geïnterpreteerd als
een recente verstoring (fig. 26). Het is een rechthoekige kuil met losse, gemengde
grond. Met behulp van de onderzoekgegevens blijkt dat dit niet de krater zelf is, maar
het gat tijdens het NGE-onderzoek werd gegraven vanwege de aanwezigheid van granaatscherven. Vermoedelijk was de granaat die deze inslag heeft veroorzaakt, bedoeld
om deze brug te beschadigen of te vernietigen en is afgevuurd door de Duitse troepen
tijdens de al genoemde Granatentijd.
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Figuur 27. De loopgraaf en de schuttersput op het eerste sporenvlak in proefsleuf 4 in zone V zijn op deze foto van een rode contourlijn voorzien.
blan / sb

4.1.2 Sporen ten oosten van de Waalbrug
In een van de proefsleuven in archeologische zone V 1 kwam een deel van een loopgraaf
en een schuttersput tevoorschijn (fig. 27). De loopgraaf heeft een hoekig verloop (fig.
28b). De diepte van de loopgraaf is niet bekend, aangezien deze niet is gecoupeerd. Aangezien de vulling geen ijzeren voorwerpen bleek te bevatten was NGE-onderzoek niet
noodzakelijk. Vervolgens werd besloten om ook af te zien van archeologisch onderzoek,
zodat dit spoor voorlopig ongeschonden is en beschikbaar voor grootschaliger onderzoek dan dit proefsleuvenonderzoek. Datzelfde geldt voor de schuttersput (1,5 × 0,75
m). Uit de bovenkant hiervan kwamen overigens wel een messing scheermes (objectnr.
125) en een 9 mm-staafmagazijn. Het laatstgenoemde voorwerp is vernietigd conform
de bepalingen van munitiesanering. De chronologische relatie tussen schuttersput en
loopgraaf is onduidelijk. Hoe dan ook zal de loopgraaf door de geallieerden zijn gegraven,
want de dijk bood beschutting tegen vijandelijk vuur vanuit het noordoosten, waar de
Duitsers zich vermoedelijk verschanst hadden in fort Boven Lent.
De loopgraaf was ingegraven in een lage wal die een buitendijks terrein ten oosten van de hoeve Porrenhofstad begrensde, aan de voet van de Bemmelsedijk. Op
luchtfoto’s uit 1943 is weinig opmerkelijks te zien, behalve dat er mogelijk al een weg
naar de rivier liep in het verlengde van deze wal, en er wellicht ook al sprake was van
enige activiteit ten noorden hiervan. Op 19 september 1944, toen de Duitse troepen
gemobiliseerd werden in de omgeving van Lent, was hier echter het nodige veranderd .
Tussen de Bemmelsedijk en de Waal liep een – gezien de schaduw – deels verhoogde
weg, met een knik ter hoogte van een groep bomen. Aan het einde van het weggetje
ligt een drietal schepen aangemeerd, terwijl ten noorden van de bomen sprake is van
veel activiteit. Op de luchtfoto van 2 oktober 1944 liggen de schepen hier nog steeds
en voor op het meest noordelijk gelegen schip staat een hoge mast, mogelijk een kraan
zoals een andere foto genomen vanaf de Waalbrug lijkt te suggereren.
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Ten zuiden van de loopgraaf zijn door de firma Leemans nog vijf schuttersputten geruimd, waarvan de locatie echter alleen maar bij benadering gegeven kan worden. Op
de luchtfoto van 4 november 1944 (fig. 28b), waarvan bovenstaande gegevens onder
meer zijn ontleend, zijn in deze omgeving vele (schutters)putten en inslagkraters te zien
die wijzen op een hevige strijd. In de langwerpige kuil nabij de rivier zijn mogelijk de
gevolgen van een clusterbom te zien. De Duitse schepen liggen nog op dezelfde plaats
aangemeerd, maar inmiddels is niet meer te achterhalen welke activiteiten zich in dit
gebied allemaal hebben afgespeeld.

1 BLAN projectcode Nld15.

Figuur 28. a. Uitsnede van een
luchtfoto met daarop geprojecteerd de sporen in proefsleuf 4
van zone V, de loopgraaf is in
de proefsleuf rood ingekleurd en
het verloop buiten de proefsleuf
is met rode stippellijnen aangegeven ; b, Uitsnede van een
luchtfoto van 4 november 1944
van dezelfde omgeving waarop
schuttersputten en inslagkraters
zich aftekenen door de hopen
grond die daarom heen zijn
gelegen.
raf / bt
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Figuur 29. Kaart van het plangebied van de dijkteruglegging
met daarop aangegeven de door
BLAN opgegraven proefsleuven
en werkputten, en de verspreiding van metalen vondsten
uit de Tweede Wereldoorlog. a.
Verspreidingskaart van het westelijke deel b. Verspreidingskaart
van het oostelijke deel van het
plangebied. De kaarten tonen
de metaalvondsten die zijn verzameld tijdens het archeologisch
onderzoek. De vondsten uit het
NGE-onderzoek zijn buiten
beschouwing gelaten. jfg / b t

4.2

Vondsten
De vondsten zijn onderverdeeld in een aantal categorieën en behoren alle tot de
materiaalsoort metaal. De details van de vondsten zijn opgenomen in de catalogus,
hoofdstuk 5. Een uitzondering vormen de resten van glazen weckflessen en –potten
uit een van de schuttersputten. Zij worden alleen hieronder genoemd. Figuur 30 geeft
een globale verspreiding van de metaalvondsten van de Tweede Wereldoorlog in de
opgravingsvlakken van de gemeente Nijmegen in het plangebied van de dijkteruglegging.

4.2.1 Munitie
De resten van munitie, waartoe ook de rookbommen en –potten worden gerekend, vormen de grootste groep vondsten uit de Tweede Wereldoorlog. Van het Nederlandse leger
zijn slechts drie stukken geregistreerd, die zijn gevonden tijdens het NGE-onderzoek.
Het gaat om een granaatkartets veld 7, een eihandgranaat en een brisantgranaat. Deze
voorwerpen representeren waarschijnlijk de meidagen 1940 oftewel de Duitse inval in
Nederland. Een niet verschoten patroon van Duitse makelij uit 1940 zou ook nog aan
deze gebeurtenis kunnen zijn gerelateerd, maar kan ook nog later dan de meidagen
1940 zijn verloren.
Voor zover identificeerbaar is de andere munitie toe te schrijven aan de periode vanaf
17 september 1944, de aanvang van Operatie Market Garden tot en met de Granatentijd. Op 20 september staken troepen van de 82th Airborne Division ten westen van
de stad Nijmegen de Waal over in canvas bootjes om de uiterwaarden ten westen van
fort Beneden Lent te bereiken (fig. 13). De Britse kanonnen, die op De Goffert waren
opgesteld, en de tanks van de 2nd Irish Guards, die achter de Nyma-fabriek en naast de
PGEM-centrale stonden, legden de noordelijke waaloever onder vuur. Van de Britse 25
pounder (pdr) granaten zijn tijdens het onderzoek verschillende ontstekerfragmenten
gevonden (fig. 14). Daarna ging het geschut over op rookgranaten om de overstekende
parachutisten dekking te geven. Hiervan zijn verschillende rookpotten en een 75 mm
rookgranaat Hc Be gevonden tijdens het munitieonderzoek in de uiterwaarden.
Het grootste deel hiervan werd geruimd door de firma’s ECG en Leemans in het
kader van het NGE-onderzoek, en hun exacte vindplaats is dan ook niet bekend. Het
zal echter niet verbazen dat ze vrijwel uitsluitend ten westen van de spoorbrug zijn
gevonden. Eén van de rookgranaten werd gevonden in zone OW1, te midden van
verroest schroot dat onderin een schuttersput lag (fig. 24).
De Duitsers beschikten over geschut op de spoorbrug, vier stuks 2 cm geschut, en
op de dijk ten zuidwesten van Fort Beneden Lent, ook Hof van Holland genoemd,
waren een 2 cm en een 8,8 cm geschut opgesteld. Op het fort zelf stond eveneens een 2
cm kanon. Van deze geschutstukken zijn diverse granaatpatronen en hulzen gevonden
tijdens munitiesanering door de firma ECG.
De vondst van vele ontstekerfragmenten, bom- en granaatscherven in archeologische zone H bewijzen dat deze zone zwaar onder vuur heeft gelegen (object 41 – 47,
49 – 51, fig. 30a). Ook de eerdergenoemde granaatinslag in deze zone lijkt dit beeld te
bevestigen (fig. 18). Hiermee zijn aanwijzingen voor handen gekomen die aantonen
dat de Amerikanen een rol hebben gespeeld bij het ontzetten van het Lentse bruggenhoofd van de Waalbrug. Dit is een weerlegging van de bewering in sommige bronnen
dat de Britse tanks de Amerikaanse soldaten pas bij het spoorwegviaduct ontmoetten.
De strijd om het noordelijke bruggenhoofd van de Waalbrug wordt weerspiegeld
in de vele munitievondsten in de archeologische zones D en F direct ten oosten van
de kazemat langs de weg naar de brug (fig. 26b). De munitieresten die hier werden
gevonden, zijn – voor zover een identificatie mogelijk is – Duits en Engels (object
54–100 en 103–119).

2 Mondelinge mededeling H. Hommes, senior veldtechnicus BLAN.

Na 20 september bestookten de Duitsers de Waalbrug en omgeving met dagelijks
artillerievuur, de Granatentijd. Tijdens de munitiesanering in het oostelijke deel van
plangebied van de dijkteruglegging door de firma Leemans is een 10,5 cm brisantgranaat gevonden, die wel eens kan zijn afgevuurd uit de Duitse stelling die is gevonden
tijdens de opgraving aan het Zandsepad in Ressen.2 Een niet ontplofte Duitse 17 cm
granaat is diep in de verlandde gracht van schans Knodsenburg gevonden (fig. 18) en
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vergelijkbare projectielen zijn in de omgeving gevonden tijdens diverse munitiesaneringen. Deze granaten waren ooit bedoeld voor kustgeschut, maar Hitler bepaalde in 1936
in een Sofort-Programm dat dit soort geschut als spoorweggeschut voor de uitbreiding
van artillerie moest worden toegevoegd aan de strijdkrachten. Deze granaten werden
verschoten door het Eisenbahnkanone, dat was ingedeeld bij de 717 en 718 Eisenbahnbatterie in een opstelling van drie stuks (fig. 19). Gezien de actieradius van dit geschut
zijn deze kanonnen waarschijnlijk opgesteld geweest op het spoor Emmerich–Kleef.3
Tevens zijn restanten van een 15 cm raket gevonden, die werd gelanceerd uit de
befaamde Nebelwerfer (fig. 20). Dit waren zeer mobiele opstellingen, die vaak werden
verplaatst, zodat de geallieerden de posities hiervan niet konden uitpeilen. Hiervan
zijn stellingen in Oosterhout en Elst geweest, alsook in het tussengelegen gebied.4 De
Waalbrug en omgeving werd tevens het doelwit van Duitse bommenwerpers. Hiervan
getuigt onder meer het gevonden omhulsel van een Abwurfbehälter 250-2 (object 129,
fig. 17).5 Dit type clusterbom bevatte 224 SD1-granaten, waarvan eveneens restanten
zijn gevonden tijdens verschillende munitiesaneringen. De SD1-granaat was een splinterbom die met 0,11 kg springstof niet krachtig genoeg was om de brug op te blazen
maar diende om zoveel mogelijk militairen te verwonden.

4.2.2 Uitrustingsstukken
Drie Nederlandse uniformknopen zijn de enige representanten van de mobilisatie in
1939 en met de Duitse inval in mei 1940 (fig. 8, objecten 11, 40 en 127). In één van de
schuttersputten ten zuiden van zone V, die tijdens het NGE onderzoek werden geruimd,
werd een beschadigde Duitse helm gevonden (object 124).
In de archeologische zone P9 / 57 is een K-98 schoonmaakset tevoorschijn gekomen
(object 12, fig. 15). De set is waarschijnlijk net als de helm achtergelaten door Duitse
troepen die zich tactisch terugtrokken sloegen nadat de geallieerden de Waalbruggen
hadden veroverd.

4.2.3 Gebruiksvoorwerpen
De vulling van de schuttersput in OW1 bevatte naast de rookgranaat onder meer een
deel van een mes, granaatscherven en een munitiekist. Deze vondsten zijn door Leemans geruimd en niet meer beschikbaar voor nader onderzoek. Wel bewaard zijn de
restanten van drie rantsoenblikken (object 130) en een jerrycan (object 131, fig. 22a, 24b).
De jerrycan is rond van vorm, speciaal gemaakt om in de droppingcontainers te passen.
De schuttersput bevatte ook resten van glazen weckflessen (fig. 24b). Het glaswerk
bestaat uit minimaal zeven weckpotten en weckflessen, waarvan één het opschrift
‘LEERDAM’ droeg. Dergelijke potten en flessen dienden voor de conservering van
levensmiddelen en werden waarschijnlijk lokaal, en op kleine schaal, verworven.
De inhoud van deze schuttersput is niet de persoonlijke uitrusting van een soldaat.
Blijkbaar is, voordat de kuil werd dichtgegooid, hierin eerst allerlei afval en overbodig
materiaal gestort.
Een messing scheermes komt uit dezelfde schuttersput als de bovengenoemde Duitse
helm, maar kan niet worden toegeschreven aan een van de strijdende partijen (object
125). Ook een lepel kan niet aan een bepaalde partij worden toegeschreven (object 126).

4.3

Conclusie
In algemene zin lijkt het er op dat we hier met sporen en vondsten te maken hebben die
in verband staan met het offensief Market Garden en de daarop volgende Granatentijd.
Zeker ouder zijn de uniformknopen en de Nederlandse munitie die kunnen worden
gekoppeld aan de tijd van de mobilisatie en de Duitse inval in mei 1940. Van de strijd
tijdens operatie Market Garden en de Granatentijd zijn veel munitieresten van zowel
de Duisters als van de geallieerden teruggevonden. Een ronde jerrycan, speciaal voor
droppingcontainers, hoort ook in deze periode thuis. Ook de sporen die tevoorschijn zijn
gekomen tijdens het archeologisch onderzoek, de loopgraaf, de twee schuttersputten
en de twee kraters zijn in deze periode ontstaan.
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3 www.go2war2.nl  /  artikel  /  281  / DuitsSpoorweggeschut.
4 Van Hemmen 1995, 45.
5 De Groot 1977, 268.

5	Catalogus
van metalen voorwerpen
H. Damen
Dit hoofdstuk is een overzicht van de metalen objecten die toe te schrijven zijn aan
de Tweede Wereldoorlog en zijn gevonden tijdens de archeologische opgravingen in
het plangebied van de dijkteruglegging te Lent door de gemeente Nijmegen in het
zomerhalfjaar van 2012. Onderstaande catalogus is zeker niet uitputtend. Beschreven
zijn de vondsten uit de archeologische opgravingen, maar scherpe munitie uit de opgegraven vlakken is rechtstreeks overgedragen aan de collegae van het NGE-onderzoek,
zonder dat zulke vondsten zijn voorzien van een archeologisch vondstnummer. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de Duitse artilleriegranaat, die onder in de vulling van de
gracht van schans Knodsenburg is gevonden in archeologische aandachtszone H (fig.
18) en een handvol geweerkogels uit een beerput in werkput 26 in archeologische
aandachtszone O2.
Bovendien is gebleken dat niet alle metalen voorwerpen even goed zijn herkend
tijdens het scannen en selecteren van metalen voorwerpen voor analyse. Nadat onderstaande catalogus tot stand was gekomen en de analyse was aangevangen van de
overige metaalvondsten van alle dertien opgegraven archeologische zones bleek dat in
de deelverzameling van niet-analyse waardige fragmenten toch nog wel enkele tientallen
granaatscherven te bevinden. Deze stukken zijn alsnog gedetermineerd en maken deel
uit van de vondstendatabase van die afzonderlijke projecten. In de standaardrapporten
van die projecten zullen zij kort de revue passeren. Maar ook onder de geselecteerde
metalen objecten voor analyse blijken af en toe voorwerpen schuil te gaan die aanvankelijk een de karakterisering hadden gekregen van nieuwe tot nieuwste tijd en na
determinatie alsnog gerelateerd kunnen worden aan de Tweede Wereldoorlog. Zoals
een koperen embleem van het uniform van de Koninklijke Marechaussee uit de jaren
’30 van de 20e eeuw in aandachtszone F. De Koninklijke Marechaussee heeft diensten
vervuld in de bemanning van de kazematten op de noordelijke Waaloever tijdens de
mobilisatie in 1939 en 1940. In zone F is tevens een schop van Amerikaans model
gevonden, en dan ligt het voor de hand te denken aan de geallieerde verovering en
verblijf gedurende van september 1944 tot en met januari 1945.1
Voorafgaand aan het archeologisch onderzoek hebben verschillende bedrijven werkzaamheden uitgevoerd. Deze activiteiten omvatten enerzijds milieusaneringen en anderzijds
grondwerken tijdens de aanleg van de nevengeul. Tijdens deze werkzaamheden zijn
niet gesprongen explosieven (NGE) aangetroffen die zijn geruimd door de drie firma’s
die het NGE-onderzoek hebben uitgevoerd, Leemans, ECG en KWS. Lijsten van de
door Leemans en ECG geruimde vondsten zijn na de catalogus van de objecten uit
de archeologische projecten opgenomen. Daarentegen zijn van KWS geen lijsten ontvangen. Deze twee lijsten bevatten de munitie die op de springplaats in het plangebied
onschadelijk is gemaakt. De determinaties zijn verricht door de medewerkers van de
betreffende bedrijven.
De catalogus is geordend op projectnummer. De projecten Nld1–3 zijn de proefsleufonderzoeken.2 De topografische situering van de overige projecten is weergegeven in
figuur 2. De voorwerpen zijn in de catalogus doorlopend genummerd, en geordend
per projectnummer waaronder de archeologische aandachtszones zijn opgegraven, en
deze catalogusnummers staan vermeld in de onderschriften van de figuren.

1 Deze voorwerpen zijn gedetermineerd door H. van Ecnkevort (zie
hoofdstuk 5.6 in Heirbaut & Koot
2016).
2 Meijer e.a. 2012.

Per voorwerp wordt een aantal criteria omschreven. Eerst wordt het voorwerp zelf beschreven, waarbij (indien mogelijk) gerefereerd wordt naar de functie en de fragmentatie
van het voorwerp. Het vondstnummer wordt tussen ronde haakjes weergegeven, samen
met het spoornummer (weergegeven door put.spoornummer). Onder metaalsoort
wordt beschreven wat voor soort(en) metaal gebruikt is / z ijn. Indien mogelijk wordt de
nationaliteit van het leger vermeld. Onder dit criterium zijn ook de fabrikant vernoemd,
en het jaar waarin de productie van het desbetreffende voorwerp plaatsvond. Verder
worden de afmetingen gegeven en wordt de staat waarin het voorwerp zich bevindt
(compleet vs. fragment, aanwezigheid van corrosie etc.) beschreven. Onder bron worden
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ten slotte verwijzingen gegeven naar de bronnen waaraan de determinatie ontleend
is, waarbij het enerzijds gaat om literatuurverwijzingen en anderzijds om specifieke
websites die zijn geraadpleegd.
De foto’s in de catalogus zijn vervaardigd door Rob Mols en afgebeeld schaal 1 : 1 , tenzij
anders aangegeven.
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Nld1
Object 1
– voorwerp : fragment geleideband, onderdeel van geschutmunitie (00677 mxx1 ; s61.6130)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 2,0 cm ; b 0,8 cm ; h 0,2 cm,
– staat : fragment, licht gecorrodeerd

– bron : www.karkeeweb.com / patterns / 1908 / 1908_braces_straps.html, 01-04-2014
Object 8

Object 2
– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(00141 mxx1 ; s10.1025)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 4,7 cm ; b 1,6 cm ; h 0,8 cm
– staat : gecorrodeerd

– voorwerp : uniformknoop van de Royal Artillery (00827
mxx2 ; s153.0). Aan de voorzijde is veldgeschut met
Object 3
gekruiste pompstok onder een kroon afgebeeld, op de
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutachterzijde Buttons Ltd B’Ham, twee gekruiste sabels
munitie (00483 mxx1 ; s89.8910)
– metaalsoort : koper
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : Verenigd Koninkrijk ; fabrikant : Buttons
– nationaliteit : onbekend
Ltd ; productiejaar : vanaf 1907
– afmetingen : l 2,4 cm ; b 2,4 cm ; h 0,3 cm
– afmetingen : h 0,6 cm ; ø 1,9 cm
– staat : licht gecorrodeerd
– staat : licht gecorrodeerd
– bron : www.oldcopper.org / button_makers.htm,
Object 4
19-03-2014
– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(00490 mxx1 ; s76.7640)
Nld6
– metaalsoort : ijzer
Object 9
– nationaliteit : onbekend
– voorwerp : slag-oog, onderdeel van canvasdoek (0004
– afmetingen : l 3,5 cm ; b 1,8 cm ; h 0,9 cm
mxx1 ; s1.5030)
– staat : gecorrodeerd
– metaalsoort : messing
Object 5
– nationaliteit : onbekend
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschut- – afmetingen : h 0,5 cm ; ø 2,4 cm
munitie (00593 mxx1 ; s76.7610)
– staat : licht gecorrodeerd
– metaalsoort : messing
Object 10
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 2,0 cm ; b 0,9 cm ; h 0,9 cm
– staat : gecorrodeerd

Nld2
2:1

Object 6
– voorwerp : handvat van scheermes, onderdeel van per- – voorwerp : huls, onderdeel van klein kaliber munitie
(0021 mxx1 ; s1.5040). Bodemstempel : B /|\ E 43 9 mm
soonlijke uitrusting (00771 mxx2 ; s186.1)
– metaalsoort : messing
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : Verenigd Koninkrijk ; fabrikant : Royal
– nationaliteit : onbekend
Ordnance Factory Blackpole Worcestershire UK ; pro– afmetingen : l 5,5 cm ; ø 1,0 cm
ductiejaar : 1943
– staat : licht gecorrodeerd, zonder merktekens
– afmetingen : l 5,0 cm ; kaliber 9 mm
– staat : gecorrodeerd en aan het afbrokkelen
Object 7
– voorwerp : eindstop van webbingstrap, onderdeel van – bron : members.home.nl / bart.vk / munitie / ENGELS /
backstamps-engelse.htm, 01-04-2014
persoonlijke uitrusting (00825 mxx1 ; s185.0)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : Verenigd Koninkrijk ; productiejaar : 1909 Object 11
– voorwerp: uniformknoop Nederlandse leger (00151 mxx1;
tot 1958
s1.5020). De voorzijde bestaat uit een bolle bronzen plaat
– afmetingen : l 2,4 cm ; b 1,6 cm ; h 0,3 cm
met een gekroonde Nederlandse leeuw met zwaard en
– staat : licht gecorrodeerd
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Object 17
– voorwerp : fragment geleideband (02971 mxx1 vlgnr. 3 ;
s30.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 1,0 cm ; b 1,1 cm ; h 0,2 cm
– staat : gecorrodeerd

–
–
–
–

pijlenbundel in een gearceerd veld. De achterzijde bestaat
uit een platte plaat (messing) met een draadoog
metaalsoort : messing en brons
nationaliteit : Koninkrijk der Nederlanden
afmetingen : h 0,6 cm ; ø 2,2 cm
staat : goed geconserveerd

Object 12
– voorwerp : K-98 schoonmaakset, onderdeel van wapentoebehoren (01664 mxx1 ; s19.5010)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : Duits ; productie : 1898 tot heden
– afmetingen : l 7,9 cm ; b 2,6 cm ; h 8,0 cm
– staat : zwaar gecorrodeerd en aan het afbrokkelen
– bron : Saiz 2008, 178 (fig. 25&28), 179 (fig. 31&32)
Object 13
– voorwerp : fragment granaatlichaam met inwendig
schroefdraad ten behoeve van de ontsteker, onderdeel
van geschutmunitie (01681 mxx5 ; s21.5000)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 5,0 cm ; b 3,4 cm
– staat : gecorrodeerd

Object 18
– voorwerp : kogel, onderdeel van klein kaliber munitie
(02971 mxx2 ; s30.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend, dit kaliber word door meerdere
landen gevoerd
– afmetingen : h 1,47 cm ; b 0,9 cm ; kaliber 9 mm
– staat : lichte corrosie, verschoten
– bron : Hartink 1996, 40
Object 19
– voorwerp : kogel onderdeel van klein kaliber munitie
(02984 mxx1 ; s30.5020)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend, dit kaliber word door meerdere
landen gevoerd
– afmetingen : h 1,47 cm ; b 0,9 cm ; kaliber 9 mm
– staat : lichte corrosie, verschoten
– bron : Hartink 1996, 40
Object 20

Object 14
– voorwerp : fragment huls, onderdeel van klein kaliber
munitie (0181 mxx1 ; s19.102)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : Verenigd Koninkrijk
– afmetingen : l 3,6 cm ; kaliber .303 Brit
– staat : zwaar gecorrodeerd en aangekoekt
2:1

Object 15
– voorwerp : fragment tijdinstelring van ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (02971 mxx1 vlgnr. 1; s30.5000).
Het stuk draagt een randopschrift : 20, met daaronder
een verticale streepjeslijn)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : geallieerd
– afmetingen : l 5,0 cm ; b 1,8 cm ; h 1,2 cm
– staat : gecorrodeerd
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Object 16
– voorwerp : fragment binnenwerk van een ontsteker
(02971 mxx1 vlgnr. 2 ; s30.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 2,5 cm ; b 0,8 cm ; h 0,7 cm
– staat : gecorrodeerd

– voorwerp : patroon, onderdeel van klein kaliber munitie
(03096 mxx1 vlgnr. 1 ; s35.5000). Bodemschrift : H /|\ 4 ?
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : Verenigd Koninkrijk ; fabrikant : Royal
Ordnance factory Hirwaun South Wales UK ; productiejaar : deze fabriek heeft munitie geproduceerd van 1939
tot 1945
– afmetingen : h 2,95 cm ; b 0,9 cm ; kaliber 9 × 19 mm
– staat : gecorrodeerd, niet verschoten
– bron : members.home.nl / bart.vk / munitie / ENGELS /
backstamps-engelse.htm, 20-03-2014
Object 21
– voorwerp : patroon, onderdeel van klein kaliber munitie
(03096 mxx1 vlgnr. 2 ; s35.5000). Bodemschrift : B /|\ E ? ?
9 mm
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : Verenigd Koninkrijk ; fabrikant : Royal

2:1

Ordnance Factory Blackpool Worcestershire UK ; productiejaar : onbekend
– afmetingen : h 2,96 cm ; b 0,9 cm ; kaliber 9 × 19 mm
– staat : gecorrodeerd, niet verschoten
– bron : members.home.nl / bart.vk / munitie / ENGELS /
backstamps-engelse.htm, 20-03-2014
Object 22

2:1

2:1

– voorwerp : fragment huls onderdeel van klein kaliber
munitie (03096 mxx1 vlgnr. 3 ; s35.5000). Bodemschrift :
H /|\ N 43 9 mm
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : Verenigd Koninkrijk ; fabrikant : Royal
Ordnance Factory Hinwaun South Wales UK ; productiejaar : 1943
– afmetingen : h 1,67 cm ; b 0,9 cm ; kaliber 9 × 19 mm
– staat : gecorrodeerd, rand is aan het afbrokkelen,
verschoten
– bron : members.home.nl / bart.vk / munitie / ENGELS /
backstamps-engelse.htm, 20-03-2014

– metaalsoort : huls messing, kogel ijzer
– nationaliteit : Duits ; fabrikant : Polte Armature Machinefabrik ; productiejaar : 1940
– afmetingen: h 8,01 cm; b niet meetbaar; kaliber 7,92×57 mm
– staat : huls licht gecorrodeerd, kogel zwaar gecorrodeerd,
niet verschoten
– bron : home.scarlet.be / p.colmant / german7_92 × 57.htm,
02-04-2014

Object 23
– voorwerp : kogel met fragment huls, onderdeel van klein
kaliber munitie (03096 mxx1 vlgnr. 4 ; s35.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : Amerikaans
– afmetingen : h 1,31 inch ; b .308 inch ; kaliber .30-06
– staat : gecorrodeerd, niet verschoten
– bron : en.wikipedia.org / wiki / .30-06_Springfield,
02-04-2014
Object 24
– voorwerp : kogel, onderdeel van klein kaliber munitie
(03096 mxx1 vlgnr. 5 ; s35.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : niet meetbaar
– staat : gecorrodeerd, zwaar vervormd en verschoten
Object 25
– voorwerp : patroon, onderdeel van klein kaliber munitie
(03096 mxx2 ; s35.5000). Bodemschrift : P S * 6 40

Object 26
– voorwerp : 3 fragmenten van een ontsteker, onderdeel
van geschutmunitie (03099 mxx2 ; s35.2)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : niet meetbaar
– staat : gecorrodeerd en verwrongen
Object 27
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (03099 mxx3 ; s35.2)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 0,8 cm ; b 0,4 cm ; h 0,8 cm
– staat : licht gecorrodeerd
Bd1 (zone P9 / 57)
Object 28
Dit voorwerp bestaat uit drie fragmenten :
– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(00001 mxx1 vlgnr. 1 ; s2.5010)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
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– afmetingen : l 7,9 cm ; b 3,2 cm ; h 2,0 cm
– staat : gecorrodeerd
– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(00001 mxx1 vlgnr. 2 ; s2.5010)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 6,6 cm ; b 2,2 cm ; h 1,3 cm
– staat : gecorrodeerd
– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(00001 mxx1 vlgnr. 3, s2.5010)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 5,0 cm ; b 2,9 cm ; h 1,5 cm
– staat : gecorrodeerd
Object 29
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00002 mxx2 ; s2.5010). Opschrift : N
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : geallieerd
– afmetingen : l 5,0 cm ; b 4,5 cm ; h 2,0 cm
– staat : gecorrodeerd
Object 30
– voorwerp: fragment geleide band, onderdeel van geschutmunitie (00005 mxx4 ; s6.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 2,0 cm ; b 1,2 cm ; h 0,3 cm
– staat : licht gecorrodeerd
Object 31
Dit voorwerp bestaat uit vier fragmenten :
– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(00005 mxx8 vlgnr 1., s6.5000)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 8,4 cm ; b 2,8 cm ; h 1,4 cm
– staat : zwaar gecorrodeerd
– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(00005 mxx8 vlgnr. 2 ; s6.5000)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 5,0 cm ; b 3,2 cm ; h 1,2 cm
– staat : gecorrodeerd
– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(00005 mxx8 vlgnr. 3 ; s6.5000)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 6,1 cm ; b 2,3 cm ; h 1 cm
– staat : gecorrodeerd
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– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(00005 mxx8 vlgnr. 4 ; s6.5000)
– metaalsoort : ijzer

– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 2,3 cm ; b 2,3 cm ; h 0,5 cm
– staat : gecorrodeerd
Object 32
– voorwerp : fragment geleideband, onderdeel van geschutmunitie (00005 mxx2 ; s6.5000)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 1,2 cm ; b 1,5 cm ; h 0,1 cm
– staat : gecorrodeerd
Object 33
Dit voorwerp bestaat uit twee fragmenten :
– voorwerp : bomfragment, onderdeel van afwerpmunitie
(00005 mxx1 vlgnr. 1 ; s7.5000)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 8,1 cm ; b 2,0 cm ; h 1,5 cm
– staat : gecorrodeerd
– voorwerp : bomfragment, onderdeel van afwerpmunitie
(00005 mxx1 vlgnr. 2 ; s7.5000)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 5,8 cm ; b 2,6 cm ; h 1,6 cm
– staat : gecorrodeerd
Object 34
– voorwerp : bomfragment, onderdeel van afwerpmunitie
(00001 mxx2 ; s7.5000)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 3,7 cm ; b 2,5 cm ; h 1,1 cm
– staat : gecorrodeerd
Object 35
Dit voorwerp bestaat uit drie fragmenten :
– voorwerp : bomfragment, onderdeel van afwerpmunitie
(00001 mxx1 vlgnr. 1 ; s8.5000)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 4,7 cm ; b 1,5 cm ; h 1,0 cm
– staat : gecorrodeerd
– voorwerp : bomfragment, onderdeel van afwerpmunitie
(00001 mxx1 vlgnr. 2 ; s8.5000)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 5,4 cm ; b 2,0 cm ; h 0,8 cm
– staat : gecorrodeerd
– voorwerp : bomfragment, onderdeel van afwerpmunitie
(00001 mxx1 vlgnr. 3 ; s8.5000)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 8,5 cm ; b 2,6 cm ; h 1,5 cm
– staat : gecorrodeerd

Object 36
– voorwerp : bomfragment, onderdeel van afwerpmunitie
(0009 mxx1 ; s8.5000)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 4,7 cm ; b 1,5 cm ; h 1,0 cm
– staat : gecorrodeerd

Object 42
– voorwerp : fragment granaat met daarin restanten zamac
(02107 mxx2 ; s14.5)
– metaalsoort : ijzer en zamac
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 17,0 cm ; b variërend ; h 0,4 cm
– staat : gecorrodeerd, door explosie uiteengereten

Object 37
– voorwerp : fragment geleideband, onderdeel van geschutmunitie (00006 mxx2 ; s9.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 3,3 cm ; b 2,4 cm ; h 0,3 cm
– staat : licht gecorrodeerd

Object 43
– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(02205 mxx1 ; s9.1)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 23,5 cm ; b 4,0 cm ; h 2,4 cm
– staat : gecorrodeerd, scherpe randen

Object 38
– voorwerp : kogel, onderdeel van klein kaliber munitie
(00014 mxx1 ; s9.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : Duits
– afmetingen : l 3,8 cm ; ø 0,792 cm ; kaliber 7,92 × 57 mm
– staat : verschoten, licht gecorrodeerd

Object 44
– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(02210 mxx1 ; s9.1)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 27,3 cm ; b 7,4 cm ; h 2,64 cm
– staat : gecorrodeerd, scherpe randen

Object 39
– voorwerp : bomfragment, onderdeel van afwerpmunitie
(00004 mxx3 ; s11.5010)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 10,2 cm ; b 1,8 cm ; h 1,0 cm
– staat : gecorrodeerd

Object 45
– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(02215 mxx1 ; s9.1)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 22,2 cm ; b 7,0 cm ; h 1,96 cm
– staat : gecorrodeerd, met scherpe randen
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Object 46
– voorwerp : fragment granaatlichaam, onderdeel van
geschutmunitie (02216 mxx1 ; s9.1)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 12,4 cm ; b 7,3 cm ; h 1,6 cm
– staat : zwaar gecorrodeerd

Object 40

– voorwerp : uniformknoop Nederlandse leger (00468
mxx1 ; s7.5000). De voorzijde bestaat uit een bolle messing plaat met daarop een gekroonde leeuw met zwaard
en pijlenbundel in een gearceerd veld. De achterzijde
bestaat uit een platte messing plaat met afgebroken oog,
met het randschrift : Hollandsch Fabricaat
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : Koninkrijk der Nederlanden
– afmetingen : h 0,5 cm ; ø 2,2 cm
– staat : goed geconserveerd
Object 41
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (01428 mxx3 ; s10.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 1,7 cm ; b 0,8 cm ; h 1,6 cm
– staat : gecorrodeerd

Object 47
– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(02219 mxx1 ; s9.1)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 12,76 cm ; b 4,58 cm ; h 1,85 cm
– staat : gecorrodeerd, scherpe randen
Object 48
– voorwerp : 17 cm Kanone Granat 39, onderdeel van
geschutmunitie spoorweggeschut (02932 mxx1 ; s9.1)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : Duits ; fabrikant : onbekend ; productiejaar :
vanaf 1938
– afmetingen : l 81,5 inclusief de ontsteker die te boek staat
als AZ35k ; b 17,15 cm ; gewicht 68 kg incl. Az35k
– staat : verschoten, afgevoerd en vernietigd door EOC
– bron : Pawlas 1977b, 63 ; www.go2war2.nl / artikel / 281 /
Duits-Spoorweggeschut.htm ?page=3, 02-04-2014
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Object 49
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (03258 mxx2 ; s25.5010)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 2,8 cm ; b 1,0 cm ; h 0,6 cm
– staat : gecorrodeerd
Object 50
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (03656 mxx3 ; s29.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : h 0,9 cm ; ø 5,2 cm
– staat : gecorrodeerd en licht vervormd
Object 51
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (05013 mxx2 ; s39.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 1,2 cm ; b 0,8 cm ; h 0,3 cm
– staat : goed

– voorwerp : 3 fragmenten ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00013mxx1 vlgnr. 1 ; s1.5000)
– metaalsoort : zink-lood-aluminium legering
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : minimum l 2,6 cm ; b 2,0 cm ; h 1,7 cm.
maximum l 5,0 cm ; ø 3,2 cm
– staat : zwaar gecorrodeerd
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00013 mxx1 vlgnr. 2 ; s1.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 2,2 cm ; b 1,2 cm h 0,3 cm
– staat : goed geconserveerd, met restanten zwarte verf
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Object 57
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00014 mxx1 vlgnr. 1 ; s1.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 5,3 cm ; b 0,9 cm ; ø 3,5 cm
– staat : licht gecorrodeerd, enige beschadigingen rondom

Object 52
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00022 mxx1 ; s1.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 4,9 cm ; b 3,8 cm ; h 2,1 cm
– staat : licht gecorrodeerd

Object 58
– voorwerp : fragment geleideband, onderdeel van geschutmunitie (00014 mxx1 vlgnr. 2 ; s1.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 2,4 cm ; b 2,0 cm ; h 0,3 cm
– staat : gecorrodeerd

Object 53
– voorwerp : 38 bomfragmenten, onderdeel van afwerpmunitie (00087 mxx1 ; s2.5100)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : minimum l 2,0 cm ; b 1,0 cm ; h 0,7 cm.
maximum l 11,3 cm ; b 3,2 cm ; h 2,4 cm
– staat : zwaar gecorrodeerd

Object 59
– voorwerp : 3 fragmenten binnenwerk ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00016 mxx7 ; s1.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : minimum l 1,0 cm ; b 0,6 cm ; h 0,3 cm.
maximum l 2,7 cm ; b 2,4 cm ; h 0,3 cm
– staat : gecorrodeerd, vervormd door explosie
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Object 60
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00133 mxx1 vlgnr. 1 ; s100.5000). Opschrift :
I V C 5 met een pijl erboven (geen Broad arrow)
– metaalsoort : zink-lood-aluminium legering
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 2,7 cm ; b 4,2 cm ; h 1,6 cm
– staat : goed geconserveerd

Object 54
– voorwerp : granaatscherf, onderdeel van geschutmunitie
(00002 mxx6 ; s100.5000)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 11,6 cm ; b 3,5 cm ; h 1,3 cm
– staat : zwaar gecorrodeerd
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Object 56
Dit voorwerp bestaat uit twee fragmenten :

Object 55
– voorwerp : handvat, onderdeel van verpakkingsmateriaal
(00002 mxx7 ; s100.5000)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 14,8 cm ; b 4,4 cm
– staat : gecorrodeerd

Object 62
– voorwerp : 2 fragmenten ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00133 mxx1 vlgnr. 2 ; s100.5000)
– metaalsoort : zink-lood-aluminium legering
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen 1 : l 4,3 cm ; b 3,6 cm ; h 1,7 cm
afmetingen 2 : l 3,6 cm ; b 2,5 cm ; h 1,4 cm
– staat : gecorrodeerd

Object 63
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00133 mxx1 vlgnr. 3 ; s100.5000). Opschrift : 52
met daaronder een A in een cirkel. Daaronder N o
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : geallieerd
– afmetingen : l 3,6 cm ; b 3,6 cm ; h 1,4 cm
– staat : licht gecorrodeerd
Object 64
– voorwerp : 2 bij elkaar horende fragmenten van een
ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00133 mxx1
vlgnr. 4 ; s100.5000). Opschrift : 2
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen 1 : l 5,3 cm ; b 5,0 cm ; h 2,7 cm
afmetingen 2 : l 5,0 cm ; b 3,7 cm ; h 2,2 cm
– staat : vuil, licht gecorrodeerd
Object 65
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00133 mxx1 vlgnr. 5 ; s100.5000). Opschrift :
restanten zwarte verf
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 3,9 cm ; b 3,5 cm ; h 1,9 cm
– staat : licht gecorrodeerd
Object 66
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00133 mxx1 vlgnr. 6 ; s100.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 5,5 cm ; b 4,7 cm ; h 1,4 cm
– staat : gecorrodeerd
Object 67
– voorwerp : 11 fragmenten geleideband, onderdeel van
geschutmunitie (00133 mxx1 vlgnr. 7 ; s100.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : minimum l 1,5 cm ; b 0,7 cm ; h 0,3 cm.
maximum l 3,2 cm ; b 1,7 cm ; h 0,3 cm
– staat : vuil, gecorrodeerd
Object 68
– voorwerp : kogel, onderdeel van klein kaliber munitie
(00133 mxx1 vlgnr. 8 ; s100.5000)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : Duits
– afmetingen : l 2,5 cm ; b 0,792 cm ; kaliber 7,92 × 57 mm
– staat : zwaar gecorrodeerd
Object 69
– voorwerp : huls, onderdeel van klein kaliber munitie
(00134 mxx1 ; s100.5000). Bodemschrift : V | (rest
onleesbaar)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : Verenigd Koninkrijk
– afmetingen : l 4,5 cm ; b 1,2 cm ; kaliber .303 brit

– staat : vuil, gecorrodeerd, niet verschoten
Object 70
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00134 mxx2 vlgnr. 1 ; s100.5000). Opschrift : 1
L MOS 2
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 4,1 cm ; b 5,3 cm ; h 1,8 cm
– staat : vuil, gecorrodeerd
Object 71
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00134 mmx2 vlgnr. 2 ; s100.5000). Opschrift :
bovenaan een zwarte horizontale streep ; daaronder : N
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 4,6 cm ; b 4,1 cm ; h 1,8 cm
– staat : licht gecorrodeerd
Object 72
– voorwerp : 2 fragmenten ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00134 mxx2 vlgnr. 3 ; s100.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen 1 : h 1,7 cm ; ø 4,5 cm
afmetingen 2 l 2,5 cm ; b 1,1 cm h 0,6 cm
– staat : vuil gecorrodeerd en vervormd door de explosie
Object 73
– voorwerp : 2 fragmenten geleideband, onderdeel van
geschutmunitie (00134 mxx2 vlgnr. 4 ; s100.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen 1 : l 3,1 cm ; b 1,7 cm ; h 0,3 cm
afmetingen 2 : 1,7 cm ; b 1,5 cm ; h 0,3 cm
– staat : vuil, gecorrodeerd
Object 74
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00136 mxx1 vlgnr. 1 ; s100.5000). Randschrift :
M S 12 / 42
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : Verenigd Koninkrijk ; fabrikant : Small
Arms Ammunition Factory no7; productiejaar december
1942
– afmetingen : l 5,4 cm ; b 4,5 cm ; h 1,4 cm
– staat : licht gecorrodeerd
– bron : members.home.nl / bart.vk / munitie / ENGELS /
backstamps-engelse.htm, 21-03-2014
Object 75
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00136 mxx1 vlgnr. 2 ; s100.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 5,6 cm ; b 2,8 cm ; h 1,2 cm
– staat : vuil, gecorrodeerd
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Object 76
Object 82
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00136 mxx1 vlgnr. 3 ; s100.5000). Opschrift : T
R /|\ 12 / 42 AWA
– metaalsoort : messing
– nationaliteit: Verenigd Koninkrijk; fabrikant: Dominion
Rubber & Munitions co Three rivers Quebec Canada
2:1
- vulfabriek : Amalgamated Wireless Australia ; productiejaar : december 1941
– voorwerp : fragment huls, onderdeel van klein kaliber
– afmetingen : l 5,0 cm ; b 4,3 cm ; h 1,3 cm
munitie (00136 mxx3 vlgnr. 1 ; s100.5000). Bodemschrift :
– staat : licht gecorrodeerd
C P 43 V||
– bron : members.home.nl / bart.vk / munitie / ENGELS / – metaalsoort : messing
backstamps-engelse.htm, 21-03-2014 ; www.bocn. – nationaliteit: Verenigd Koninkrijk; fabrikant: Crompton
co.uk / vbforum / threads / 88714-British-Fuzes-and-theirParkinson Ltd Guiseley Yorkshire UK ; productiejaar :
makers-amp-fillers-monograms, 21-03-2014
1943
– afmetingen : l 1,9 cm, kaliber .303 Brit
Object 77
– staat : licht gecorrodeerd, afgebrokkeld, verschoten
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00136 mxx1 vlgnr. 4 ; s100.5000). Opschrift : 5 Object 83
92A
– voorwerp : kogel, onderdeel van klein kaliber munitie
– metaalsoort : messing
(00136 mxx3 vlgnr. 2; s100.5000). Codering: zwarte punt.
– nationaliteit : onbekend
Pantserdoorborend
– afmetingen : l 5,2 cm ; b 4,3 cm ; h 1,2 cm
– metaalsoort : messing
– staat : licht gecorrodeerd
– nationaliteit : Duits
– afmetingen : l 3,48 cm ; b 0,792 cm ; kaliber 7,92 × 57 mm
Object 78
– staat : goed geconserveerd, verschoten
– voorwerp : 2 fragmenten ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00136 mxx1 vlgnr. 5 ; s100.5000)
Object 84
– metaalsoort : messing
– voorwerp : kogel, onderdeel van klein kaliber munitie
– nationaliteit : onbekend
(00136 mxx3 vlgnr. 3 : s100.5000)
– afmetingen 1 : l 3,0 cm ; b 01,5 cm ; h 1,3 cm
– metaalsoort : messing
afmetingen 2 : l 3,6 cm ; b 2,5 cm ; h 1,4 cm
– nationaliteit : Duits
– afmetingen : l 3,65 cm ; b 0,792 ; kaliber 7,92 × 57 mm
Object 79
– staat : gecorrodeerd, verschoten
– voorwerp : 4 fragmenten ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00136 mxx1 vlgnr. 6 ; s100.5000)
Object 85
– metaalsoort : zink-lood –aluminium legering
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschut– nationaliteit : onbekend
munitie (00137 mxx1 vlgnr. 1 ; s100.5000)
– afmetingen : minimum l 2,0 cm ; b 1,4 cm ; h 0,7 cm. – metaalsoort : messing
maximum l 2,6 cm ; b 2,1 cm ; h 1,4 cm
– nationaliteit : onbekend
– staat : vuil, vervormd
– afmetingen : l 6,0 cm ; b 5,1 cm ; h 2,1 cm
– staat : vuil, licht gecorrodeerd
Object 80
– voorwerp: 5 fragmenten binnenwerk ontsteker, onderdeel Object 86
van geschutmunitie (00136 mxx1 vlgnr. 7 ; s100.5000)
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschut– metaalsoort : messing
munitie (00137 mxx1 vlgnr. 2 ; s100.5000). Opschrift : B
– nationaliteit : onbekend
A 6 / 42
– afmetingen : minimum l 2,1 cm ; b 1,5 cm ; h 0,5 cm. – metaalsoort : messing
maximum l 3,6 cm ; b 1,9 cm ; h 0,4 cm
– nationaliteit : onbekend ; productiejaar : juni 1942
– staat : vuil
– afmetingen : l 5,2 cm ; b 4,5 cm ; h 1,3 cm
– staat : goed geconserveerd
Object 81
– voorwerp : 5 fragmenten geleideband, onderdeel van Object 87
geschutmunitie (00136 mxx1 vlgnr. 8 ; s100.5000)
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschut– metaalsoort : messing
munitie (00137 mxx1 vlgnr. 3 ; s100.5000). Opschrift : B
– nationaliteit : onbekend
R 6 / 42 1380
– afmetingen : minimum l 1,6 cm ; b 1,4 cm ; h 0,3 cm. – metaalsoort : messing
maximum l 2,6 cm ; b 1,7 cm ; h 0,3 cm
– nationaliteit : Verenigd Koninkrijk ; fabrikant : Bridgend
– staat : vuil
Filling factory; productiejaar: juni 1942 (lotnummer 1380)
– afmetingen : l 5,7 cm ; b 3,5 cm ; h 2,1 cm

– staat : goed geconserveerd
– bron: bocn.co.uk /vbforum/threads/88714-British-Fuzesand-their-makers-amp-fillers-monograms, 21 -03-2014
Object 88
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00137 mxx1 vlgnr. 4 ; s100.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 2,4 cm ; b 2,7 cm ; h 1,2 cm
– staat : vuil, licht gecorrodeerd
Object 89
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00137 mxx1 vlgnr. 5 ; s100.5000)
– metaalsoort : zamac
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 3,8 cm ; b 3,0 cm ; h 1,2 cm
– staat : vuil, gecorrodeerd
Object 90
– voorwerp : binnenwerk ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00137 mxx1 vlgnr. 6 ; s100.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 2,6 cm ; b 2,4 cm ; h 0,5 cm
– staat : vuil, gecorrodeerd
Object 91
– voorwerp : 3 fragmenten geleideband, onderdeel van
geschutmunitie (00137 mxx1 vlgnr. 7 ; s100.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : minimum l 1,6 cm ; b 1,2 cm ; h 0,3 cm.
maximum l 3,0 cm ; b 1,6 cm ; h 0,4 cm
– staat : vuil, gecorrodeerd
Object 92
– voorwerp : kogel, onderdeel van klein kaliber munitie
(00137 mxx2 ; s100.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : Duits
– afmetingen : l 3,66 cm ; b 0,792 cm ; kaliber 7,96 × 57 mm
– staat : zwaar gecorrodeerd, verschoten

– afmetingen : l 5,0 cm ; b 5,3 cm ; h 1,6 cm
– staat : vuil
Object 95
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00138 mxx1 vlgnr. 3 ; s100.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 7,5 cm ; b 6,4 cm h 3,8 cm
– staat : vuil, gecorrodeerd
Object 96
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00138 mxx1 vlgnr. 4 ; s100.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : h 4,1 cm ø 4,0 cm
– staat : vuil, zwaar gecorrodeerd
Object 97
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00138 mxx1 vlgnr. 5; s100.5000). Opschrift: R S
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 4,3 cm ; b 4,1 cm ; ø 2,0 cm
– staat : licht gecorrodeerd, licht vervormd
Object 98
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00138 mxx1 vlgnr. 6 ; s100.5000). Opschrift :
A W 10 / 42
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : Verenigd Koninkrijk ; fabrikant : Arche
Wringers ; productiejaar : oktober 1942
– afmetingen : l 4,9 cm ; b 5,4 cm ; h 2,1 cm
– staat : goed geconserveerd
– bron : www.bocn.co.uk / vbforum / threads / 88714-British-Fuzes-and-their-makers-amp-fillers-monograms,
03-04-2014

Object 99
– voorwerp : 8 fragmenten binnenwerk ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00138 mxx1 vlgnr. 7; s100.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
Object 93
– afmetingen : minimum l 1,6 cm ; b 0,7 cm ; h 0,4 cm.
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmaximum l 3,0 cm ; b 2,0 cm ; h 0,4 cm
munitie (00138 mxx1 vlgnr. 1 ; s100.5000). Opschrift : No – staat : vuil, vervormd
117 III A 6. Type : No117 mk 3
– metaalsoort : messing
Object 100
– nationaliteit : Verenigd Koninkrijk
– voorwerp : 4 fragmenten geleideband, onderdeel van
– afmetingen : l 5,0 cm ; b 5,3 cm ; h 1,4 cm
geschutmunitie (00138 mxx1 vlgnr. 8 ; s100.5000)
– staat : goed geconserveerd
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
Object 94
– afmetingen : minimum l 1,3 cm ; b 0,6 cm ; h 0,3 cm.
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmaximum l 2,2 cm ; b 1,7 cm ; h 0,3 cm
munitie (00138 mxx1 vlgnr. 2 ; s100.5000). Opschrift : /|\ – staat : vuil
A 8 C /|\
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : Verenigd Koninkrijk
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nr. 102

Nld 11
Object 101
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschutmunitie (00018 mxx1 ; s1.2). Type : AZ23 umgeändert
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : Duits
– afmetingen : h 7,0 cm ; ø 6,0 cm
– staat : gecorrodeerd
– bron : Pawlas 1977a, 29
Object 102
– voorwerp : 16 granaatfragmenten, onderdeel van geschutmunitie (00018 mxx2 ; s1.2)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : Duits
– afmetingen : minimum l 3,0 cm ; b 1,4 cm ; h 0,5 cm.
maximum l 17,0 cm ; b 2,3 cm ; h 1,4 cm
– staat : zwaar gecorrodeerd
Nld12
Object 103
– voorwerp : 2 granaatscherven, onderdeel van geschutmunitie (00029 mxx1 ; s1.5000)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen 1 : l 12,6 cm ; b 5,1 cm ; h 0,7 cm
afmetingen 2 : l 9,0 cm ; b 3,2 cm ; h 1,0 cm
– staat : gecorrodeerd, vervormd door explosie
Object 104
– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(00033 mxx2 ; s1.5000)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 4,4 cm ; b 2,6 cm ; h 1,5 cm
– staat : gecorrodeerd, scherpe randen
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Object 105
– voorwerp : fragment huls, onderdeel van klein kaliber
munitie (00055 mxx1 ; s9.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : Verenigd Koninkrijk
– afmetingen : l 3,4 cm ; kaliber .303 Brit
– staat : zwaar gecorrodeerd

1:4

Object 106
– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(00058 mxx1 ; s5.5000)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 4,4 cm ; b 2,6 cm ; h 1,5 cm
– staat : zwaar gecorrodeerd, scherpe randen
Object 107
– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(00064 mxx1 ; s10.5000)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 9,8 cm ; b 3,3 cm ; h 2,1 cm
– staat : gecorrodeerd, scherpe randen
Object 108
– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(00355 mxx1 ; s6.999)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 4,8 cm ; b 1,9 cm ; h 1,2 cm
– staat : gecorrodeerd, scherpe rand
Object 109
– voorwerp : fragment geleideband, onderdeel van geschutmunitie (00052 mxx3 ; s5.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 1,5 cm ; b 1,5 cm ; h 0,3 cm
– staat : licht gecorrodeerd
Object 110
– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(00074 mxx1 ; s2.5000)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 5,8 cm ; b 4,2 cm ; h 2,5 cm
– staat : gecorrodeerd
Object 111
– voorwerp : fragment geleideband, onderdeel van geschutmunitie (00076 mxx2 ; s2.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 1,5 cm ; b 0,6 cm ; h 0,3 cm
– staat : gecorrodeerd

Object 112
– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(00167 mxx1 ; s2.5020)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 9,6 cm ; b 2,7 cm ; h 0,9 cm
– staat : gecorrodeerd
Object 113
– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(00019 mxx1 ; s1.5000)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 3,2 cm ; b 3,4 cm ; h 1,6 cm
– staat : gecorrodeerd
Object 114
– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(0062 mxx4 ; s2.5000)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 7,0 cm ; b 1,7 cm ; h 0,7
– staat : zwaar gecorrodeerd
Object 115
– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(00199 mxx1 ; s6.5010)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 5,1 cm ; b 3,4 cm ; h 1,6 cm
– staat : gecorrodeerd

– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 1,9 cm ; b 2,2 cm ; h 0,3 cm
– staat : gecorrodeerd
Nld13
Object 120
– voorwerp : 2 granaatfragmenten, onderdeel van geschutmunitie (00195 mxx1 ; s5.5000)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen 1 : l 9,3 cm ; b 1,7 cm h 0,4 cm
afmetingen 2 : l 14,4 cm ; b 4,0 cm ; h 0,7 cm
– staat : gecorrodeerd, rand voor de geleideband zichtbaar
Object 121
– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(00058 mxx4 ; s4.6)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 5,5 cm ; b 2,1 cm ; h 0,2 cm
– staat : gecorrodeerd
Object 122
– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(00102 mxx2 ; s1.5000)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 3,8 cm ; b 2,1 cm ; h 0,6 cm
– staat : gecorrodeerd

Nld15
Object 116
– voorwerp : fragment ontsteker, onderdeel van geschut- Object 123
– voorwerp : kogel, onderdeel van klein kaliber munitie
munitie (00060 mxx1 ; s2.5000)
(00024 mxx1 ; s2.5000)
– metaalsoort : messing
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– nationaliteit : Duits
– afmetingen : h 1,7 cm ; ø 3,0 cm
– afmetingen : l 1,59 cm ; b 0,792 cm ; kaliber 7,92 × 57 mm
– staat : gecorrodeerd
– staat : licht gecorrodeerd, verschoten
Object 117
– voorwerp : fragment geleideband, onderdeel van geschut- Object 124
munitie (00008 mxx2 ; s1.5000)
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 1,6 cm ; b 2,0 cm ; h 0,3 cm
– staat : lichte corrosie
Object 118
– voorwerp : bomscherf, onderdeel van afwerpmunitie
(00271 mxx1 ; s4.5030)
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 3,7 cm ; b 3,1 cm ; h 1,2 cm
– staat : gecorrodeerd
Object 119
– voorwerp : fragment binnenwerk ontsteker, onderdeel
van geschutmunitie (00056 mxx1 ; s5.5000)
– metaalsoort : messing

1:4

– voorwerp : fragmenten helm, onderdeel van uniform
(00042 mxx1 ; s0.0). Type M-40
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : Duits ; productiejaar : vanaf 1940 tot 1942
– afmetingen : n.v.t.
– staat : gebroken
– bron : Saiz 2008, 22-23 (fig. 33)
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Object 125

Nld17
Object 128

2:1

– voorwerp : fragment huls, onderdeel van klein kaliber
munitie (00012 mxx1 ; s1.5010). Bodemschrift : DC 42
08
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : Verenigd Koninkrijk ; fabrikant : Defence
Industries Brownsburg Quebec Canada ; productiejaar :
augustus 1942
– afmetingen : l 1,0 cm ; kaliber 9 × 19 mm
– staat : gecorrodeerd, verschoten
1 : 2 Nld18
– voorwerp : scheermes, onderdeel van persoonlijke uitrusObject 129
ting (00046 mxx1 ; s4.5)
– voorwerp : schaal clusterbom, onderdeel van afwerpmu– metaalsoort : messing
nitie (00004 mxx1 ; s1.999). Type : Abwurfbehälter 250-2
– nationaliteit : onbekend
– metaalsoort : ijzer
– afmetingen : l 7,6 cm ; b 3,8 cm
– nationaliteit : Duits
– staat : licht gecorrodeerd
– afmetingen : l 125,0 cm ; b 55,0 cm ; h 25,0 cm
– staat : gecorrodeerd, afgeworpen
Nld16
– bron : Pawlas 1977, 268
Object 126
– voorwerp : lepel, onderdeel van persoonlijke uitrusting Nld19
(00673 mxx2 ; s13.7). Opschrift : WEL (T / I) AT (B / E) R
Object 130
– metaalsoort : messing
Dit voorwerp bestaat uit drie fragmenten :
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 17,0 cm ; b 3,4 cm ; h 0,3 cm
– voorwerp : 17 fragmenten blik, onderdeel van ver– staat : gecorrodeerd
pakkingsmateriaal (00056 mxx1 vlgnr. 1 ; s1.1). Type :
rantsoenblik
Object 127
– metaalsoort : blik
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : minimum l 1,5 cm ; b 0,5 cm ; h 0,2 cm ;
maximum l 12,3 cm ; b 4,6 cm ; h 0,2 cm
– staat : zwaar gecorrodeerd

– voorwerp : onderkant blik, onderdeel van verpakkingsmateriaal (00056 mxx1 vlgnr. 2 ; s1.1). Type : rantsoenblik
– metaalsoort : blik
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : h 4,8 cm ; ø 8,1 cm
– staat : zwaar gecorrodeerd
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– voorwerp : uniformknoop Nederlandse leger (000836
mxx5 ; s16.999). De voorzijde bestaat uit een bolle
bronzen plaat met een gekroonde Nederlandse leeuw
met zwaard en pijlenbundel in een gearceerd veld
– metaalsoort : messing
– nationaliteit : Koninkrijk der Nederlanden
– afmetingen : h 0,4 cm ; ø 2,1 cm
– staat : goed geconserveerd

– voorwerp : blik, onderdeel van verpakkingsmateriaal
(00056 mxx1 vlgnr. 3 ; s1.1). Type : rantsoenblik
– metaalsoort : blik
– nationaliteit : onbekend
– afmetingen : l 11,3 cm ; b 8,0 cm ; h 2,9 cm
– staat : zwaar gecorrodeerd

Doorsnede van een granaatkartets van 7 veld.
Object 131
– voorwerp : jerrycan, onderdeel van verpakkingsmateriaal (00063 mxx1 ; s1.1). Type : jerrycan gebruikt in
dropcontainers
– metaalsoort : ijzer
– nationaliteit : geallieerd
– afmetingen : h 38,0 cm ; ø 30,0 cm
– staat : goed
– bron : summerof44.org.uk / OldSite / Menu / Equipment / Fuelcan.htm, 20-03-2014
Beschrijving van de geruimde voorwerpen
Onderstaande beschrijving betreft in twee zones : oost en
west, gescheiden door de Prins Mauritssingel. Verder is in
deze opsomming een onderscheid gemaakt tussen de voorwerpen die van geallieerde, van Duitse of van Nederlandse
makelij zijn. Wanneer het niet mogelijk was te bepalen aan
welke zijde voorwerpen thuishoren, is ‘onbekend’ vermeld.
Geruimd door Leemans BV
Nld Oost
Geallieerd
1 × schokbuis No 119
1 × rookpot afkomstig uit 25 pdr
1 × staartstuk 60 mm mortier

1 × ontsteker piat
1 × brisantgranaat 20 mm
1 × brisantgranaat 40 mm
3 × lichtgranaat 2inch mortier
2 × staartstuk 2 inch mortier
1 × scherfhandgranaat mk2
4 × brandbom 4 lbs
3 × huls 20 mm
5 × huls 40 mm
Duits
1 × brisantpantsergranaat 2 cm
6 × huls 2 cm
1 × staartstuk 8 cm mortier
3 × brandbom 1 kg
1 × brisantgranaat 10,5 cm met AZ1
1 × schokbuis WGR Zünder
Onbekend
4 × restant ontsteker
2 × slagpijp voor handgranaat
1 × restant geweer
1 × staafmagazijn 9 mm
Nld West
Geallieerd
1 × rookgranaat 75 mm HC BE
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Duits
1 × brisantgranaatpatroon 2 cm
1 × brisantgranaat 17 cm met AZ35k
Nederlands
1 × granaatkartets van 7 veld
Onbekend
1 × restant ontsteker
300 stuks klein kaliber munitie
Geruimd door ECG
Nld West
Geallieerd
1 × brisantgranaatpatroon 20 mm
3 × brisantgranaat 20 mm
2 × pantser brandgranaat 20 mm
1 × brisantgranaatpatroon 40 mm
2 × brisantgranaat 40 mm
2 × restant brisantgranaat 40 mm
13 × huls 40 mm
5 × brisant mortiergranaat 2 inch
8 × sein mortiergranaat 2 inch
1 × restant sein mortiergranaat 2 inch
12 × rook mortiergranaat 2 inch
2 × staartstuk mortiergranaat 2 inch
1 × brisant mortiergranaat 3 inch
13 × staartstuk mortiergranaat 3 inch
1 × pantsergranaat 6 pdr
2 × rookgranaat 25 pdr
12 × rookpot van rookgranaat 25 pdr
2 × piatgranaat
1 × restant piatgranaat
1 × slagpijp piatgranaat
1 × offensieve handgranaat no 69
7 × scherfhandgranaat no 36
2 × springrookhandgranaat no 77
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1 × restant staafbrandbom 4 lbs
1 × restant schokbuis no 152 / 162
1 × slagpijp non-electric
1 × Brenmagazijn
1 × brisant mortiergranaat 81 mm
3 × staartstuk mortiergranaat 81 mm
1 × brisantpantsergranaat 75 mm
4 × scherfhandgranaat mk 2
1 × springrook handgranaat m15
1 × geweergranaat m17
1 × fragmentatiebom 260 lbs
1 × restant schokbuis m48
1 × patroonhouder
Duits
21 × brisantgranaat patroon 2 cm
21 × brisantgranaat 2 cm
2 × brisantpantsergranaat patroon 2 cm
4 × brisantpantsergranaat 2 cm
20 × huls 2 cm
47 × restant seinpatroon kaliber 4
1 × pantsergranaat patroon 3,7 cm
5 × staartstuk mortiergranaat 5 cm
39 × brisant mortiergranaat 5 cm
2 × staartstuk mortiergranaat 8 cm
3 × brisant mortiergranaat 8 cm
1 × gevechtslading 15 cm raket
1 × motor 15 cm raket
1 × brisantgranaat patroon 8,8 cm
1 × brisantgranaat 8,8 cm
3 × handgranaat 39
Nederlands
1 × eihandgranaat no 1
1 × brisantgranaat 7,5 tl
Divers
580 × klein kaliber munitie
73 × restant buis (schok, tijd, mechanisch en bodem)

6	Conclusies en aanbevelingen
C.W. Koot & H. Damen
Figuur 30 en tabel 6.1 tonen de verspreiding van de vondsten uit de Tweede Wereldoorlog
per archeologische aandachtszone in het plangebied van de dijkteruglegging te Lent.
westelijke deelgebied
oostelijke deelgebied
objecten ontstekers patronen kogels
objecten ontstekers patronen kogels
Nld8
Nld9
Nld11
Nld16
Nld19

12
2
2
2
2

5
2
1
1
–

–
–
–
–

totaal

20

9

–

– Nld6 / Bd1
– Nld10
– Nld12
Nld13
– Nld15
Nld17
Nld18
–

31
53
17
3
3
1
1

6
33
2
–
–
–
–

7
2
1
–
–
1
–

5
4
–
–
1
–
–

109

41

11

10

Tabel 6.1 : Overzicht van de verspreiding van de vondsten uit de Tweede Wereldoorlog
over de afzonderlijke opgravingen in het plangebied van de dijkteruglegging te Lent. Dit
laatste gebied is verdeeld in west en oost, met de Generaal James Gavinbrug (Waalbrug)
als scheidslijn.
Zij lijken aan te tonen dat in het deelgebied ten oosten van de Waalbrug meer vondstmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog is verzameld dan ten westen daarvan. De aantallen
ontstekers van geschutmunitie, patronen en kogels wekken bovendien de indruk dat
ten oosten van de Waalbrug meer strijd is geleverd. Dit is echter een vertekend beeld,
dat kan worden bijgesteld met behulp van de resultaten van het ECG-onderzoek. De
opsomming daarvan in hoofdstuk 4 laat zien dat in het oostelijke deel niet meer dan
44 fragmenten zijn geborgen, terwijl in het westelijke deel dit aantal 1241 stuks bedraagt,
waaronder 880 stuks klein kaliber munitie. De combinatie van deze gegevens illustreert
dat de vuurgevechten zich vooral ten westen van de Waalbrug hebben plaatsgevonden.
De Waaloversteek tekent zich af door de relicten van de rookgranaten, die het rookgordijn legden waaronder de roeiboten hun eerste tocht hebben afgelegd. De verspreiding
van klein kaliber munitie toont de route die de Amerikaanse parachutisten hebben
afgelegd om de spoorbrug en de verkeersbrug te veroveren en de Duitse tegenstand uit
te schakelen. Ontstekers van geschutsmunitie, de Duitse 17 cm granaat en de relicten
van de Duitse clusterbommen getuigen van de aanhoudende Duitse pogingen om in
de maanden na 20 september 1944 de bruggen te vernietigen.
Een schuttersput in zowel zone OW-1 als in zone V, waarin teven een deel van
een loopgraaf is aangesneden, zijn interessante grondsporen. Het zijn tijdelijke geallieerde stellingen en beschuttingen, niet lang na de oversteek van 20 september 1944
aangelegd. Zij reflecteren een periode die vaak ondergesneeuwd raakt in de historische
geschiedschrijving, namelijk de verdediging van de Waalbrug en de spoorbrug door de
geallieerden. Na 20 september 1944 was de strijd niet ten einde en menig geallieerde
militair zal in dergelijke verschansingen tijd hebben doorgebracht.
Wat zich afspeelde in de uiterwaarden na de verovering van de bruggen komt uit
schriftelijke bronnen niet naar voren en archeologisch onderzoek kan juist hier belangrijke aanvullende informatie opleveren. Het is daarom des te spijtiger dat er geen
nauwere samenwerking heeft plaatsgevonden tussen de archeologen en de uitvoerders
van het NGE-onderzoek. Voor het onderzoek naar archeologische vindplaatsen uit de
Tweede Wereldoorlog is een terdege voorbereiding echter ook van groot belang. Zo
zouden schriftelijke bronnen en vooral luchtfoto’s uit de jaren 1940–’45 goed moeten
worden bestudeerd om tot een weloverwogen ‘puttenplan’ te komen.

1 Zie hiervoor ook Kok & Vos 2013.

Ons onderzoek in het plangebied van de dijkteruglegging te Lent laat zonder twijfel
zien dat het archeologische onderzoek naar de overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog nog lang niet tot wasdom is gekomen.1 Het archeologisch veldwerk kampt
met enkele handicaps, omdat onder meer bij lange na niet alle vondsten deel worden
van het vondstbestand van de archeologische depots, en een deel van het werk weliswaar in samenwerking met archeologen maar niet onder hun leiding geschiedt. Het
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NGE-onderzoek staat vanwege wet- en regelgeving – wat dit laatste aspect betreft vooral
met betrekking tot persoonlijke veiligheid – buiten de feitelijke archeologische monumentenzorgveldwerkopdrachten. Het NGE-onderzoek wordt echter ook uitgevoerd
aan de hand van Programma’s van Eisen (PvE’s) en het is zaak daarin te omschrijven
hoe sporen en vondsten uit de Tweede Wereldoorlog behoren te worden opgegraven,
ingemeten, gedocumenteerd en geregistreerd, gezien de acceptatie dat ook zij deel uitmaken van ons archeologisch cultureel erfgoed. Zoals elk archeologisch relict zijn deze
sporen en vondsten kwetsbaar, vooral omdat ze als gevolg van allerlei NGE-onderzoek
rap uit onze bodem verdwijnen. Hetgeen impliceert dat niet langer sprake zal zijn van
munitiesanering, maar van onderzoek naar de aanwezigheid van relicten uit de Tweede
Wereldoorlog. Een van onze aanbevelingen luidt daarom NGE-onderzoeksteams te
versterken met archeologisch opgeleide medewerkers.
Voorlopig dienen we echter te werken binnen de bepalingen van huidige wet- en
regelgeving en daarbinnen dienen enkele ingesleten routines te worden doorbroken.
Tijdens de opgravingen in het kader van de dijkteruglegging hebben we veelvuldig
samengewerkt met het NGE-onderzoek, aangezien het noodzakelijk was dat de bovengrond ter plaatse van werkputten werd onderzocht op de aanwezigheid van al dan niet
gesprongen explosief oorlogstuig. Ondanks PvE’s en afspraken om het gedetecteerde
metaal uit de bodem over te dragen aan BLAN geschiedt dit incidenteel en op ad hoc
basis en niet structureel. De wijze en mate van informatieverstrekking en –overdracht
is vooralsnog echter zeer afhankelijk van de personele bezetting en de collegiale samenwerking. Zone D, waarbinnen het NGE- en archeologisch onderzoeksteam integraal
hebben samengewerkt tijdens de metaaldetectie, heeft de grootse deelcollectie aan
Tweede Wereldoorlog-vondsten opgeleverd. In de overige archeologische vondstzones
is het NGE-onderzoek verricht in de vorm van het vooraf afgraven van de bouwvoor
en geroerde grond. Zou binnen een dergelijk af te graven vlak een schuttersputje of
loopgraaf liggen met daarin ijzeren voorwerpen, dan ligt de nadruk op het bergen van
het ijzer en worden die grondsporen zelden opgegraven als archeologisch fenomeen. Dat
verdient de komende tijd een betere afstemming. Het merendeel van de metaalvondsten
is afgevoerd zonder te zijn gezien, en wat dit alles ooit voorstelde is onbekend. Die
onderlinge afstemming is al voor aanvang van het veldwerk te bewerkstelligen door het
NGE-bureauonderzoek als bijlage op te nemen in de PvE’s voor archeologisch veldwerk
en bijvoorbeeld een proefsleuvenplan mede op de NGE-verwachtingen te ontwerpen.
Zodoende zijn wij als archeologen direct geïnformeerd over de verwachting op sporen
en vondsten uit de Tweede Wereldoorlog.
Een andere handicap is ons bespaard gebleven in het plangebied van de dijkteruglegging : stoffelijke resten van gesneuvelden militairen mogen wettelijk niet worden
opgegraven door archeologen. Dit is voorbehouden aan het Nederlandse leger, terwijl
elke archeoloog is opgeleid om zowel zorgvuldig als respectvol menselijke begravingen
op te graven. De Tweede Wereldoorlog is 70 jaar geleden beëindigd en staat op het
keerpunt van mémoire naar histoire. Vanuit dit perspectief is het te overwegen om het
bergen van gesneuvelden over te dragen aan archeologen, die zonder twijfel zullen
bijdragen aan het achterhalen van de identiteit en daarnaast in staat zijn hieraan kennis
te ontlenen die onze geschiedenis weer iets meer compleet maakt en inkleurt.
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Dankzij het archeologisch onderzoek voorafgaande aan nieuwbouw in de Nijmeegse
Waalsprong is de geschiedenis meer tastbaar geworden en verrijkt. Archeologische
overblijfselen zijn kwetsbaar en weerloos en daarom worden ze onderzocht en geborgen
voordat nieuwbouw ze ongezien vernietigt. Het archeologisch erfgoed omvat onder
meer stenen vuistbijlen uit de oude steentijd ( 40.000 jaar oud), vuurstenen pijlpunten
uit de jonge steentijd (5000 jaar oud), lemen slingerkogels uit de late ijzertijd (2200
jaar oud), loden musketkogels uit de 17e eeuw, alsmede… messing granaathulzen uit
de Tweede Wereldoorlog. Tijdens het archeologisch onderzoek in de Waalsprong zijn
allerlei archeologische sporen en vondsten van de Tweede Wereldoorlog gedocumenteerd
en verzameld. Het gebied maakte immers deel uit van de marsroute van de geallieerde
legers in september 1944 en door de felle Duitse tegenstand kwamen Nijmegen, Lent
en omgeving in de frontlinies te liggen.
Veilig wonen in Nijmegen en de Waalsprong betekent ook dat de kans op een dijkdoorbraak van de Waal moet worden beteugeld. Daarvoor krijgt de rivier extra ruimte in
de vorm van een uitgegraven nevengeul, waarvoor de Waaldijk bij Lent in noordelijke
richting wordt verlegd. Deze dijkteruglegging en het uitgraven van de nevengeul zijn
directe bedreigingen voor ons archeologisch cultureel erfgoed, zodat wederom het noodzakelijke archeologisch onderzoek is verricht. Hierover zal de gemeente Nijmegen zeven
onderzoeksrapporten publiceren, waarvan dit deel het zevende is. De archeologische
onderzoeksopdracht benadrukte het onderzoek naar sporen en vondsten uit de Tweede
Wereldoorlog. Deze archeologische restanten van materiaal en activiteiten die dood en
verderf hebben gezaaid maar ook bescherming boden en vrijheid brachten, zijn tevens
kwetsbaar. Boeken, documentaires, strips en films bieden ons de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog, maar archeologisch onderzoek maakt die waarlijk tastbaar en
kan figuurlijk en letterlijk de impact hiervan illustreren. Dit rapport is een eerste aanzet
hiertoe en hopelijk de opstap naar een complete catalogus van vondsten en sporen uit
de Tweede Wereldoorlog in de Waalsprong.
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