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Samenvatting
Op 17 september 1944 begonnen de geallieerden de gedurfde operatie Market Garden. Doel van de
operatie was om vanuit België via de lijn Eindhoven-Grave-Nijmegen-Arnhem een corridor te
realiseren tot aan het IJsselmeer, waarna over een breed front een allesbeslissende aanval op het
Duitsland van Adolf Hitler kon plaatsvinden. De operatie werd uitgevoerd door een combinatie van
Britse, Amerikaanse en Poolse luchtlandingstroepen (operatie Market) en overwegend Britse
grondtroepen (operatie Garden). De luchtlandingstroepen hadden o.a. de opdracht de in de route
van de grondtroepen gelegen bruggen te veroveren en te beveiligen. De grondtroepen hadden de
opdracht de corridor tot stand te brengen en de luchtlandingstroepen bij de veroverde bruggen te
ontzetten.
De operatie slaagde slechts ten dele. Als gevolg van hevige Duitse aanvallen vooral gericht op de
corridor tussen Eindhoven en Grave, de moeizame verovering van de bruggen bij Nijmegen, een
door weersomstandigheden vertraagde versterking en bevoorrading van de luchtlandingstroepen bij
Nijmegen en Arnhem, communicatieproblemen en foutieve beslissingen door het opperbevel stokte
de opmars van de grondtroepen definitief enkele dagen later tussen Nijmegen en Arnhem. De
geallieerden slaagden er niet in de laatste brug bij Arnhem in handen te krijgen en hun einddoel (het
IJsselmeer) te bereiken. Operatie Market Garden ging daarmee de geschiedenis in als 'een brug te
ver'. Na het mislukken van Market Garden duurde het door allerlei omstandigheden nog tot begin
februari 1945 vooraleer de geallieerden een volgende grootschalige aanval konden uitvoeren om de
Duitsers definitief op de kniëen te krijgen.
In deze rapportage wordt door de Werkgroep WO2 van AWN-afdeling 16 Nijmegen e.o. een
uiteenzetting gegeven over de militaire gebeurtenissen in een gebied ten oosten van Nijmegen (de
Wylerberg en het Nederrijk) tussen 17 september 1944 en 8 februari 1945. Op laatstgenoemde
datum werd vanuit de omgeving van Nijmegen door de geallieerden Operatie Veritable gelanceerd.
In de rapportage wordt tevens beschreven hoe het landschap in vijf maanden tijd als onderdeel van
een frontgebied veranderde en welke sporen daarvan nog zichtbaar zijn.
De rapportage is het resultaat van ruim vijf jaar bureau- en (niet-gravend) veldonderzoek.
In het gebied van de Wylerberg konden 1084 sporen als schuttersput worden aangemerkt, 38
sporen als loopgraaf en 108 sporen als manschappenverblijf, opslagruimte of geschutsopstelling.
Binnen het Nederrijk werden 66 sporen als schuttersput en 8 sporen als manschappenverblijf,
opslagruimte of geschutsopstelling herkend.
In beide gebieden konden slechts een beperkt aantal sporen direct in verband worden gebracht met
in militaire verslagen en rapporten beschreven gebeurtenissen en aan specifieke legeronderdelen te
koppelen activiteiten.
Tijdens het onderzoek is door de Werkgroep WO2 ook aandacht besteed aan tijdens het
veldonderzoek aangetroffen objecten en structuren die géén directe relatie hebben met de Tweede
Wereldoorlog, maar vanuit cultuur-historisch oogpunt het waard zijn te worden genoemd. Het gaat
hierbij om in totaal 28 restanten van o.a. bebouwing (funderingen, kelders, muurwerk), wallen en
greppels, perceelstenen en grafmonumenten/veldgraven van particulieren.
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1.

Inleiding

1.1

Aanleiding tot het onderzoek

Op 8 mei 2012 hield Ruurd Kok, archeoloog in dienst van RAAP, in het Huis van de Nijmeegse
geschiedenis voor de leden van AWN-afdeling 16 Nijmegen e.o. een lezing over ‘De verborgen
oorlogsgeschiedenis van Nijmegen en omgeving: over het belang van WOII-archeologie’. Hij vestigde
hierin de aandacht op wat archeologisch onderzoek naar resten uit de Tweede Wereldoorlog op kan
leveren en wat de bijdrage van amateurarcheologen aan deze nieuwe vorm van onderzoek kan zijn.
Voor het bestuur van de AWN-afdeling was deze lezing, die ook door veel niet-AWN’ers werd
bezocht, aanleiding om te inventariseren hoe groot de belangstelling voor WO2-archeologie in het
werkgebied van de AWN-afdeling zou zijn.
Naar aanleiding van een in februari 2013 verzonden Nieuwsbrief kwamen verschillende reacties
binnen, onder andere van Paul Klinkenberg. Hij bleek zich al jaren met dit onderwerp bezig te
houden en onderzoek te hebben gedaan naar sporen uit de Tweede Wereldoorlog op onder andere
de St. Jansberg en de Duivelsberg. Hij liet het bestuur van de AWN-afdeling weten graag het
initiatief tot het oprichten van een werkgroep te willen nemen; een werkgroep die zich bezig zou
gaan houden met het inventariseren en registreren van sporen uit de Tweede Wereldoorlog.
Paul nodigde vervolgens belangstellenden uit om op 11 maart 2013 bijeen te komen in hotel
Sionshof1 teneinde de levensvatbaarheid van een werkgroep te bespreken. In totaal zes leden van
de AWN-afdeling meldden zich op het afgesproken tijdstip. Een rondje langs de aanwezigen leerde
dat er voldoende belangstelling én kennis aanwezig was om een werkgroep te beginnen. Paul stelde
die avond voor om te beginnen met een veldonderzoek op de Wylerberg. Om dit gebied goed bij
iedereen in beeld te krijgen werd op zaterdag 6 april 2013 door Paul een rondleiding verzorgd vanuit
het pannenkoekenrestaurant ‘De Duivelsberg’. Voor een aantal aanwezigen was het verrassend te
constateren dat veel op het oog gewone kuilen en gaten in het terrein restanten van
schuttersputten, loopgraven en dergelijke bleken te zijn.
Op 8 mei 2013 kwam wat inmiddels de ‘AWN Werkgroep Archeologie van WO2’ is genoemd, voor
het eerst officieel in vergadering bijeen in het gebouw van het toenmalige Bureau Archeologie en
Monumenten van de gemeente Nijmegen. Aanwezig daarbij was toen ook de toenmalig regioarcheoloog Paul Franzen. Hij onderstreepte bij deze gelegenheid het grote belang van het
voorgenomen onderzoek van de AWN-werkgroep: sporen uit WO2 zijn niet wettelijk beschermd en
door onkunde en onverschilligheid dreigt veel te verdwijnen. Hij deed ook de toezegging dat de
werkgroep voor het onderzoek gebruik kon maken van materialen (jalons, meetlinten, mm papier,
etc.) van het Bureau Archeologie.
Tijdens de vergadering werd een door Paul Klinkenberg opgesteld (globaal) projectplan besproken,
zodat iedereen een overzicht kreeg van doel, methodiek, planning en organisatie van het onderzoek.
Een vergunning om op de Duivelsberg ook buiten de voor het publiek toegankelijke wegen en paden
onderzoek te kunnen verrichten, was inmiddels bij de beheerder/eigenaar van het gebied,
Staatsbosbeheer, aangevraagd. Nadat de vergunning door Staatsbosbeheer was verleend, vond op
zaterdag 27 juli 2013 de eerste velddag op de Wylerberg/Duivelsberg plaats.
1

Thans Hotel Restaurant Konbanwa.
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1.2

Het onderzoeksgebied

Afb. 1.1 - Het onderzoeksgebied Wylerberg en Nederrijk.
7

In deze rapportage worden de gegevens van het onderzoek op de Wylerberg en in een deel van het
Nederrijk weergegeven2 (zie afb. 1.1). Het onderzoek is begonnen op de Wylerberg3. Toen het
onderzoek op de Wylerberg in een afrondende fase kwam, werd besloten de werkzaamheden van
de werkgroep uit te breiden naar het ten zuiden van de Wylerberg gelegen gebied van het
Nederrijk 4 dat gedurende de periode september 1944 - februari 1945 in de frontlinie lag.
1.3

Waarom de Wylerberg en het Nederrijk?

Op 17 september 1944 begon Operatie Market Garden: het plan van de geallieerden om de bruggen
bij Eindhoven, Grave, Nijmegen en Arnhem op de Duitsers te veroveren. Luchtlandingstroepen
werden ingezet om de achter de Duitse linies gelegen bruggen te veroveren. Zo zou er een corridor
worden gevestigd waarlangs de grondtroepen vanuit België via Eindhoven, Grave en Nijmegen naar
Arnhem en het IJsselmeer konden doorstoten. Vervolgens zouden de geallieerden naar Duitsland en
naar het voor de Duitse oorlogsindustrie belangrijke Roergebied oprukken. Op deze wijze zou
- volgens de geallieerden - het einde van de oorlog bespoedigd kunnen worden.
De opdracht van de Amerikaanse 82e luchtlandingsdivisie, onder commando van brigade-generaal
James M. Gavin, luidde: The 82nd Airborne Division will seize and hold the bridges at Nijmegen and
Grave (…). The capture and retention of the high ground between Nijmegen and Groesbeek is
imperative in order to accomplish the division’s task.5 In deze brief benadrukt Gavin verschillende
keren het grote belang van het in bezit nemen en houden van de hoge grond tussen Groesbeek en
Nijmegen (de Groesbeek Heights). Het slechts in bezit hebben van de bruggen zou volgens hem
‘absolutely worthless’ zijn zolang de vijand de controle over de heuvels in de directe nabijheid zou
hebben: (…) he could have destroyed the bridges by shellfire or at least denied their use constantly if
we permitted him to hold the high ground.6
Volgens de militair historicus John C. McManus had de 82e luchtlandingsdivisie een bijna
onmogelijke opdracht gekregen: het veroveren van zowel de Waalbrug als de hoge gronden (…)
required the 82nd Airborne to do too much too quickly.7 In de praktijk bleek het moeilijk om de juiste
prioriteit te stellen en leidde de ‘dubbele opdracht’ tot misverstanden tussen Gavin en kolonel Roy
E. Lindquist, de commandant van het 508e Parachute Infantry Regiment.8
Het bezit van de Wylerberg en meer in het bijzonder de Duivelsberg (in militaire termen Hill 75.9
2

Na afronding van de werkzaamheden binnen het gebied van de Wylerberg en het Nederrijk is de werkgroep
begonnen met het onderzoek naar sporen uit de Tweede Wereldoorlog op en in de omgeving van de St.
Jansberg en de Kiekberg. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Na afloop van bedoeld onderzoek zal daarover
afzonderlijk worden gerapporteerd.
3
De Wylerberg is het gebied omgeven door de Rijksstraatweg/B91 (tussen Beek en Wyler), de Oude
Kleefsebaan (tussen Wyler en Berg en Dal) en de Van Randwijckweg (tussen Berg en Dal en Beek). Van de
Wylerberg maken o.a. deel uit de Duivelsberg, de Musschenberg, de Vossenberg, het Eversbosch, het Keteldal
en het Filosofendal.
4
Het door de werkgroep onderzochte deel van het Nederrijk wordt globaal omgeven door de Oude
Kleefsebaan (tussen Berg en Dal en Wyler), de Wylerbaan (tussen Wyler en Kamp), de Derde Baan (tussen
Kamp en de Zevenheuvelenweg) en de Zevenheuvelenweg (tussen de Canadese Erebegraafplaats en Berg en
Dal).
5
Geciteerd in: Market reflections, van James Gavin aan Captain Westover (historical officer), 5 juli 1945.
6
Idem.
7
McManus, September Hope, p.65
8
Zie ook Poulussen, Lost at Nijmegen, p.11 en hoofdstuk 6.1, Operatie Market Garden; de achtergrond.
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geheten), als deel van de hoge grond tussen Groesbeek en Nijmegen, betekende dat men de
controle had over de weg van Wyler via Beek naar het ten zuiden van de Waalbrug gelegen
Hunerpark. Zolang de geallieerden de Duivelsberg niet in handen hadden, konden de Duitsers via
genoemde weg versterkingen aanvoeren naar de Waalbrug in Nijmegen en zo de geallieerde opmars
tegenhouden.
Het in bezit krijgen en houden van de hoge gronden van het Nederrijk tussen Groesbeek en de
Wylerberg was ook van belang om tijdens de eerste dagen na 17 september 1944 de in het gebied
liggende landing- en dropzones onder controle te kunnen houden. Die zones zouden volgens
planning nog gebruikt gaan worden voor aanvullende landingen en droppingen.
Tot begin oktober 1944 vonden in het gebied van de Wylerberg en het Nederrijk nog diverse
schermutselingen plaats tussen Duitse en geallieerde troepen. Delen van het gebied waren soms in
handen van de Amerikanen en soms in handen van de Duitsers.
Vanaf medio oktober 1944 was er geen sprake meer van grootschalige gevechtshandelingen in het
gebied. Er was een redelijk stabiel front ontstaan dat van Erlecom (aan de Waal) via Thornsche
Molen, Wylerberg, Wylerbaan, Groesbeek/Breedeweg, Knapheide, Kiekberg, Riethorst/Plasmolen
naar Middelaar (aan de Maas) liep. Het was nu voor de Duitse en geallieerde troepen zaak de eigen
linies te versterken en in stand te houden.
Medio november 1944 werd de Amerikaanse 82e luchtlandingsdivisie in het gebied afgelost door de
3e Canadese infanteriedivisie. De door de Amerikanen gevestigde verdedigingslinie (met daarin de
Wylerberg en het Nederrijk) werd door de Canadezen overgenomen en bleef - behoudens enkele
aanpassingen - de hele winter ongewijzigd. Op 8 februari 1945 begon Operatie Veritable: de
grootscheepse aanval van de geallieerden op het Rijnland. De periode van Nijmegen en omgeving als
frontgebied was daarmee voorbij.
Het militaire landschap van de Wylerberg en het Nederrijk is gevormd in de periode tussen
september 1944 en februari 1945. Reden voor de werkgroep op de Wylerberg en in (een deel van)
het Nederrijk op zoek te gaan naar nog aanwezige sporen van geallieerde en Duitse activiteiten en
verdedigingswerken uit die periode. De strijd om de 'Groesbeek Heights' is in onze ogen even
belangrijk als de gevechten om de Waalbruggen (en de Waalcrossing) in en bij Nijmegen. Met het in
kaart brengen van nog aanwezige sporen op de Wylerberg en in het Nederrijk willen we ook het
belang van de strijd ten oosten van Nijmegen benadrukken.
1.4

Doel van het onderzoek

De werkgroep heeft het navolgende hoofddoel gesteld:
Wat ligt er op de Wylerberg en in het Nederrijk aan sporen uit de Tweede Wereldoorlog?
Het hoofddoel valt uiteen in een aantal onderzoeksvragen:
 Hoeveel WO2-gerelateerde sporen bevinden zich in het te onderzoeken gebied?
 Kunnen we de functie van de sporen duiden? Anders gezegd: gaat het om schuttersputten,
loopgraven, manschappenverblijven, opslagruimten, geschutsopstellingen e.d.?
 Welke legereenheden bevonden zich in het te onderzoeken gebied?
9



Kunnen we aangetroffen WO2-gerelateerde sporen koppelen aan bepaalde gebeurtenissen en
locaties van legereenheden?

Naast het hoofddoel stelde de werkgroep zich nog een nevendoel:
 Bevinden zich in het te onderzoeken gebied (niet WO2-gerelateerde) archeologische sporen
en/of landschappelijke elementen, waarvan het bestaan niet of nauwelijks bekend is?
1.5

Administratieve gegevens van het onderzoek

Projectcode:
Projectnaam:
Provincie:
Gemeente:
Plaats:
Toponiem:
Kaartbladnummer:
Coördinaten (centrumcoördinaat):
Geomorfologische context:
Huidig grondgebruik:
Opdrachtgever:
Bevoegde overheid:
Beheersinstantie(s)/eigenaar:
Archeologische deskundigen:
Archeologische periode(n):
Uitvoerder onderzoek:
Plaats binnen archeologisch proces:
Periode uitvoering veldwerk:
Projectverantwoordelijke:
Veldteam AWN:

Beheer en plaats projectdocumentatie:

Db (Duivelsberg/Wylerberg) en Ln (Nederrijk)
Sporen WO2 Wylerberg en Nederrijk
Gelderland
Berg en Dal
Berg en Dal
Wylerberg en Nederrijk
40D
193363/425922 (Wylerberg), 192877/424397
(Nederrijk)
Stuwwal
Bos, akker, weiland
AWN-afdeling 16 Nijmegen en omstreken
gemeente Berg en Dal
Staatsbosbeheer (Wylerberg) en Landgoed Nederrijk
(Nederrijk)
In diverse stadia achtereenvolgens P. Franzen
en S. van Roode (regioarcheologen)
NTC (Tweede Wereldoorlog)
Werkgroep WO2 van AWN-afdeling 16
Veldverkenning en inventarisatie
juli 2013 - december 2018
P. Klinkenberg (AWN)
Henry Artz, Jan Bos, Harry Brink, Bernhard Deeterink,
Leo ten Hag, Mike den Hartog, Roeland Hilgers, Paul
Klinkenberg, Willem Kuppens, Bas van Maaren,
Martien Verrijt
AWN-afdeling 16 Nijmegen en omstreken
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2.

Geologie en ontstaansgeschiedenis van de Wylerberg en het Nederrijk9

De Wylerberg en het Nederrijk maken deel uit van de stuwwal tussen Nijmegen en Kleef: een
glooiend landschap van stuwwalplateaus en -hellingen, droge dalen en daluitspoelingswaaiers. De
hoogten vormen een rug die zich uitstrekt van Nijmegen tot voorbij Groesbeek. Deze verheven
positie is ontstaan in de voorlaatste ijstijd, het Saalien.10 Met name in de laatste fase van deze koude
periode - ongeveer 250.000 tot 130.000 jaar geleden - schoven gletsjers met een snelheid van enkele
meters per dag vanuit Scandinavië naar het zuiden en werd globaal de noordelijke helft van het
huidige Nederland bedekt door een ijskap. De naar het zuiden oprukkende gletsjers duwden de
ondergrond - in onze omgeving bestaande uit afzettingen van voornamelijk de oer-Rijn - zijdelings en
frontaal omhoog.11 Daarbij ontstond een meer dan 100 meter hoge grillig gevormde stuwwal,
waartoe ook delen van de Utrechtse heuvelrug, de Veluwe en het Montferland hebben behoord. De
zeespiegel lag 120 tot 140 meter lager dan nu, waardoor grote delen van het continentale plat
(waaronder vrijwel het gehele Noordzeebekken) droog kwamen te liggen.12 In de zomermaanden lag
de temperatuur maar iets boven het vriespunt.
Op de plaats van de naar voren bewegende gletsjerlobben ontstonden tientallen meters diepe
bekkens.13 Tussen Nijmegen en Arnhem zag het ijs kans om een ijslob in het Betuwedal te laten
ontstaan. Deze stuwde zijwaarts de stuwwallen van Arnhem en Nijmegen op. Deze vormden toen
nog een geheel. Het oostelijke deel van de stuwwal van Nijmegen is ontstaan door een in het bekken
van Kranenburg liggende ijslob die tevens de stuwwal van Kleef heeft gevormd. Het water van de
vanuit het zuiden komende oer-Rijn en oer-Maas stroomde in die tijd vóór de ijsbarrière langs naar
het westen.
De stuwwal van Nijmegen werd aan het eind van het Saalien sterk geërodeerd door afstromend
smeltwater van het gletsjerijs en op de stuwwal liggende sneeuw. Vooral de dagzomende in de
stuwwal voorkomende opgestuwde grindlagen van fossiele rivierbeddingen bleken enigszins
ongevoelig voor dergelijke erosieprocessen en bleven zo als hoge toppen en plateaus op de
stuwwallen liggen. In de permanent bevroren hellingen van de stuwwal ontstonden door het
afstromende water brede, trechtervormige smeltwaterdalen. In de lente en zomer voerde het
smeltwater grote hoeveelheden zand en grind mee. Vooral nabij de monding van deze dalen
vormden zich grote, brede daluitspoelingswaaiers. Aan de buitenzijde van de stuwwallen stroomde
het water af naar het nieuwgevormde stroomdal van Maas en Rijn. Daarbij werden grote

9

Samengesteld uit Teunissen 1975, 90, Berendsen 2004, 155-195, Willemse 2004, 30-35, Willemse 2005, 3946, Van den Broeke 2005, 19-23, Bouwer 2000, 13-22, Bouwer 2003, 16-17.
10
De naam Saalien heeft betrekking op de Duitse rivier de Saale, tot waar het landijs zich in die periode
uitstrekte.
11
Dat verschijnsel zien we in het klein optreden als we met een auto over een modderig terrein rijden. Aan de
zijkanten van de wielen ontstaan richels en opstaande randen.
12
Er zijn in het Pleistoceen, dat duurde van circa 2,5 miljoen jaar tot 10.000 jaar geleden, in West-Europa
vermoedelijk een negental ijstijden of glacialen geweest, die afgewisseld werden door warmere perioden.
Over de precieze oorzaken van die langzame, maar ingrijpende klimaatveranderingen is men het nog niet eens.
Eén van de oorzaken is waarschijnlijk de periodiek veranderende helling van de aardas ten opzichte van de
zon, waardoor het op het noordelijk halfrond afwisselend kouder en warmer werd (Bouwer 2000, 14).
13
Uit het hoogteverschil tussen de bovenkant van de stuwwallen in Midden-Nederland en de diepte van de
glaciale bekkens volgt een minimale ijsdikte van circa 225 meter (Berendsen 2004, 164).
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puinwaaiers van glaciofluviale afzettingen (sandrs of spoelzandwaaiers) gevormd. Grote delen van
Nijmegen, Malden, Heumensoord en Molenhoek liggen op dergelijke sandrs of spoelzandwaaiers.
Op het Saalien volgde - ongeveer 130.000 tot 115.000 jaar geleden - het Eemien, een vrij warme
periode.14 Het klimaat in het Noordzeegebied was bijna subtropisch (vergelijkbaar met het huidige
klimaat in Zuid-Frankrijk) en een groot deel van West-Europa liep door het smelten van het landijs
en het stijgen van de zeespiegel onder water. Gedurende het Eemien stroomde de oer-Rijn ten
oosten van Monferland in noordelijke richting. In deze tijd had de rivier een meanderend karakter. In
verband met de dichte begroeiing in deze relatief warme periode was er niet of nauwelijks sprake
van erosie.
Op het Eemien volgde het Weichselien, de laatste ijstijd, die van 115.000 tot ongeveer 12.000 jaar
geleden heeft geduurd.15 In dit tijdvak kwamen de gletsjers niet zuidelijker dan het noorden van
Duitsland en het was in ons gebied ook iets warmer vergeleken met het Saalien. De zeespiegel stond
op enig moment ongeveer 110 meter lager dan tegenwoordig. De Noordzee bestond nog niet.
De grond was ook nu weer permanent bevroren. De begroeiing was schaars en bestond
voornamelijk uit open berken- en dennenbossen. Gedurende een iets warmere periode bereikte een
enkele eik ons land. In koudere perioden bestond ons gebied uit een open toendra-landschap, met
dwergberk en vooral veel kruiden.
In die periode ruimde het vlechtende riviersysteem van de Rijn grote delen van de stuwwal (met
spoelzandwaaiers) tussen Nijmegen en Arnhem en tussen Kleef en Montferland op. Ook de stuwwal
tussen Ubbergen en Wyler was aan erosie door de Rijn onderhevig. De steile noordoostelijke helling
van de Wylerberg is ontstaan door de langs de stuwwal schurende Rijn (zie afb. 2.1).
In het eindstadium van het Weichselien volgden koudere (droge) en warmere (natte) perioden
elkaar in snel tempo op. De wind had in die periode vrij spel op de onbegroeide bodem. Fijnkorrelige
en vruchtbare löss werd in die tijd afgezet aan de zuidoostelijke zijde van de stuwwal. De brede
riviervlakten van de Rijn/Waal in het noorden en de Maas in het zuiden raakten gedeeltelijk
uitgestoven, waardoor met name de spoelzandwaaier aan de zuidwestzijde van de stuwwal door
opgestoven zand werd afgedekt. In die periode ontstonden ook de in de Ooypolder en de Duffelt
gelegen langgerekte stuifduinzones waarop o.a. Zyfflich, Persingen en de laag gelegen delen van
Beek zijn gelegen.
Door de afwisselend warmere (natte) en koudere (droge) perioden ontstond op de lagere delen van
de stuwwal en op de spoelzandwaaier door erosie een gedifferentieerd reliëf. Op de hellingen van
de stuwwal leidde een geconcentreerde afstroming van sneeuwsmeltwater vaak tot insnijding in de
bevroren bodem en het ontstaan van sneeuwsmeltwaterdalen. Bij de stuwwallen komen de meeste
dalen voor aan de kant van de glaciale bekkens, omdat hier het grootste reliëfverschil aanwezig is.
Sneeuwsmeltwaterdalen dateren voornamelijk uit het Weichselien.16
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Het Eemien werd voor het eerst herkend door Pieter Harting (1875) in boringen in de omgeving van
Amersfoort. Hij noemde deze lagen het 'Système Eémien' naar de rivier de Eem, waar Amersfoort aan ligt. Van
het 'Système Eémien' is de naam Eemien direct afgeleid.
15
De naam Weichselien heeft betrekking op de Duitse rivier de Weichsel, tot waar het landijs zich in die
periode uitstrekte.
16
Aan het uiteinde van de gedurende het Weichselien ontstane sneeuwmeltwaterdalen bevinden zich
puinwaaiers, die op afzettingen uit het Eemien liggen (Berendsen 2004, 194).
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Afb. 2.1 - Het landschap tussen Nijmegen en Arnhem gedurende de laatste 4.000 jaar (Rob Mols,
BLAN).
Ongeveer 12.000 jaar geleden begon een voorlopig definitieve klimaatverandering en ving het
Holoceen17 aan. Door het warmer worden van het klimaat nam de begroeiing langzaam toe. Eerst
met een typische toendravegetatie zoals dwergberk, alsem en dwergwilg, later gevolgd door de den.
Ongeveer 8.000 jaar geleden arriveerden voor het eerst warmteminnende boomsoorten zoals de
hazelaar, later gevolgd door de eik en andere loofboomsoorten. Uiteindelijk ontstond een bosrijk
landschap.

17

Het Holoceen, vroeger ook Alluvium genoemd, is het geologische tijdvak van 11.700 jaar geleden tot nu. Het
Holoceen volgt op het Pleistoceen. Het woord Holoceen is afkomstig uit het Grieks: holos betekent 'compleet
en ceno betekent 'nieuw'.

13

Vanaf het begin van het Holoceen zijn veranderingen in de bodem van ons onderzoeksgebied niet
meer in grote algemene geologische verschijnselen waar te nemen, maar zijn kleinere en meer
lokale invloeden van belang. Voorbeelden daarvan zijn het ontstaan van beekdalen. Maar vooraI
ingrepen door de mens veroorzaakt, leidden tot wijzigingen in het landschap. Voorbeelden daarvan
zijn erosie veroorzaakt door ontbossing, het graven van leem-, zand- en grindputten, het graven van
sprengen, het aanleggen van terrassen ten behoeve van de landbouw, het aanleggen van grens- en
boswallen, het aanleggen van wegen en verdedigingswerken.
Rond het jaar 250 na Chr. begon een periode waarin de Rijn zich - waarschijnlijk als gevolg van
veranderende klimatologische omstandigheden - agressief ging gedragen.
Overstromingen en rivierverleggingen traden frequent op. De telkens terugkerende inundaties van
het laagterras tussen Mehr en Wyler hadden intussen een dermate massaal karakter aangenomen,
dat zich een merkwaardig verschijnsel ging voordoen. Tussen de hoge gronden van Beek/Wyler en
de stuifzandrug van Zyfflich werd het overstromingswater in een trechtervormige laagte opgestuwd,
totdat het, niet ver van Beek, door de stuifzandrug heen brak. De stromingen die daarmee gepaard
gingen, waren zo krachtig, dat tegen de heuvelrand een langgerekte, rivierachtige geul werd
uitgeschuurd, het huidige Wylermeer. Een oude Waal- of Rijnarm is het Wylermeer zeker niet, wat
o.a. blijkt uit de afwezigheid van oeverwallen.18
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Teunissen 1975, 90.
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3.

Historische achtergrond van de Wylerberg en het Nederrijk

3.1

Algemeen

In de Romeinse tijd waren de regio’s langs de Rijn fiscale wingewesten. Het bosgebied tussen
Nijmegen, Kleef en Goch waarbinnen de Wylerberg en het Nederrijk zijn gelegen, is waarschijnlijk
een fiscaal goed geweest. Hoe zagen de bossen er hier ten tijde van de Romeinen uit? Dichte
eikenbossen met beuk, hulst en berk kwamen over een groot gebied voor, terwijl hazelnoot en
esdoorn meer langs de bosranden groeiden. Pollenonderzoek nabij de Kopse Hof te Nijmegen heeft
uitgewezen dat na ongeveer 10 voor Chr. het aantal boompollen in het stuifmeel snel afnam, terwijl
het aandeel granen, akkeronkruiden en grassen groter werd. De beuk verdween zelfs geheel uit het
gebied. Tot het vertrek van de Romeinen zette die tendens door. Daarna nam het aantal boompollen
weer snel toe.19
Er zijn aanwijzingen dat een volledige ontbossing van ons onderzoeksgebied in de Romeinse tijd niet
heeft plaatsgevonden. De ontbossing vond vooral plaats in de randgebieden van het woud en in de
nabijheid van Romeinse versterkingen en nederzettingen.
De bossen in ons onderzoeksgebied vervulden voor de Romeinen belangrijke economische functies,
o.a. die van timmerhoutproductie en brandhoutvoorziening. De pannen- en pottenbakkerijen bij de
(huidige) Holthurnsche Hof, op de Hunerberg en in Heilig Landstichting verbruikten grote
hoeveelheden hout om de ovens te stoken.
Hoewel het grootste deel van het bos onaangetast bleef, zijn daarbinnen op een aantal plekken
ontginningen uitgevoerd, met name op plaatsen met vruchtbare, lösshoudende gronden.20
Na de ineenstorting van de Romeinse macht aan de Beneden-Rijn, rond 450 na Chr., raakten onze
streken grotendeels ontvolkt. De economische betekenis van Nijmegen en omgeving nam sterk af en
waar de invloed van de mens vermindert, herstelt de natuur zich. Al in de vierde en vijfde eeuw
breidden de bossen zich weer uit en ontwikkelde zich een groot woud in de driehoek NijmegenXanten-Goch. Dit grote bosgebied stond in de middeleeuwen lange tijd bekend als het Ketelwald.21
In de laat-Merovingische tijd (620-710 na Chr.) zien we dat de mens weer opdringt in het bos. In de
randgebieden van het Ketelwald/Rijkswald zijn nu nog in bodemmonsters de eerste tekenen van
middeleeuwse agrarische ontwikkeling te zien. In de fossiele stuifmeelkorrels nemen na de zesde
eeuw de niet-boompollen toe, onder meer van rogge, grassen en kruiden. Dat wijst op een toename
van primitieve akkerbouw en beweiding.22
Na eeuwen van economische stilstand namen na de elfde eeuw de bevolking en de welvaart in onze
streken weer toe. Daardoor ontstonden aan de randen van het Ketelwoud ontginningsdorpen, zoals
Wyler, Kranenburg, Groesbeek, Mook en Malden. Weer werd op grote schaal gekapt om in de
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Bouwer 2003, 22-23
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Bouwer 2003, 31
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toenemende behoefte aan timmer- en brandhout te voorzien. Na 1450 bestond het 'bos' nog slechts
uit heidevelden en half open rijshoutvegetatie.23
In de veertiende en vijftiende eeuw beschouwden de Gelderse graven en hertogen de bossen als
een belangrijke inkomstenbron voor hun militaire en economische machtsuitoefening. Door het bos
te verpanden konden leningen worden afgesloten en met de verkoop van hout kwam er geld
binnen. Het bezit van het Ketelwoud was daarnaast van strategisch belang omdat het in het
grensgebied van de Gelderse en Kleefse invloedssfeer lag. De heren van Gelre en Kleef hebben het
woud tussen de dertiende en vijftiende eeuw meermaals aan elkaar verpand en gedeeltelijk weer
teruggekocht. Rond 1435 moet door aflossing van de pandsom het Nederrijkswald weer onder Gelre
zijn gekomen, maar het Oberwald (het latere Reichswald) werd in dat jaar opnieuw aan de hertog
van Kleef verpand en bleef sindsdien in het bezit van Kleef.24
Doordat de tijdelijke bezitters het bosgebied als een profijtelijke geldbron gebruikten, was het tegen
het einde van de middeleeuwen voor een groot deel verworden tot een armetierig, met heide en
struiken bedekt heuvellandschap.25
Het is vrijwel zeker dat Beek met de huidige Wylerberg oorspronkelijk een eenheid heeft gevormd.
De Beekerberg ten westen van het Keteldal en de Kleefse- of Wylerberg ten oosten van het Keteldal
zijn na 1350 vanuit dat samenhangend bezit ontstaan.
Tot 1342 was de verdeling van allodium en jurisdictie veel gecompliceerder. De grondheerlijkheid en
jurisdictie waren tussen twee partijen verdeeld. De heren van Kranenburg als vazallen van de graaf
van Kleef enerzijds en de Gelderse ridders van Groesbeek anderzijds. De Groesbeekse rechten gaan
vermoedelijk terug op de tijd dat de ridders van Groesbeek nog op de Watermeerwijk woonden. De
Kleefs-Kranenburgse rechten moeten met de burcht Mergelp26 op de Duivelsberg in verbinding
worden gebracht.
In 1342 sluiten beide partijen een verdrag. Het hoge en lage gericht en de regalia (weg, land, tol,
tijnsen, pachten, visrechtvondst e.d.) in het gebied behoren aan beide partijen gemeenschappelijk
en onverdeeld. In de gedeelde bezittingen houdt iedere partij het lage gericht voor zich.
Met een verdrag in 1350 scheppen de partijen pas echt duidelijkheid in de verhoudingen. Derik van
Hoorn, heer van Perwis en Kranenburg, beleent - met toestemming van graaf Johan van Kleef - alle
Kleefse rechten in Beek aan Johan van Groesbeek, heer van Heumen. Beek kwam daarmee in feite
onder Gelderse invloed. Voor het bosgebied ten oosten en zuidoosten van Beek werd echter een
uitzondering gemaakt. Met als grens het Keteldal27 werd het gebied opgesplitst. Het naar Wyler
gekeerde deel, Wylrebergh genoemd, bleef Kleefs grondgebied. Het ten westen van het Keteldal
gelegen deel, Bekerbergh genaamd, bleef Gelders en kwam onder het gezag van de heren van
Groesbeek.28
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Bouwer 2003, 31, 50
Bouwer 2003, 31, 41
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Bouwer 2003, 31
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Zie voor Mergelp op de Duivelsberg de tekst bij paragrafen 3.2, 4.7.1 en 4.8.
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.. die straet half die gheet tusschen Wylrebergh ende Bekerbergh ..
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Gorissen 1956, 32-33
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In 1368 werd de Nijmeegse burger Henrik van Duven met een deel van de tot Kleef behorende
Wylerberg, Cleverbergh genaamd, beleend.29
In 1541 werd de begrenzing tussen het tot Kleefs grondgebied behorende land van Kranenburg
enerzijds en de tot Gelre behorende heerlijkheden Groesbeek en Beek met het Nederrijkswald
anderzijds door middel van een Grenskondschap vastgesteld.30
De begrenzing wordt als volgt beschreven:
 vanaf de onder Wyler liggende Ravenstege via de Haeledorn (Holdeurn) tussen de Wylerberg en
het Gelresche walt naar Berg en Dal,31
 van daar via het Lange Dael en de Drisse kuylen bij de Muschenberg naar de rayboeme (hamei)
op de Nijmeegse weg, die als grens fungeert tussen de Bekereberg en de Cleefschen berg,32
 van de rayboeme op de Nijmeegse weg via de Beecksche broick naar het huis bij de Stert, van
waaraf de beek naar het Wylere meer loopt.33
Het hertogdom Gelre werd bij het Traktaat van Venlo in 1543 afgestaan aan de Habsburgse heerser
Karel V. Vanaf dat moment maakte Gelre (en dus ook het Nederrijkswald) deel uit van de
Habsburgse Nederlanden.
De naam Reichswald is tot op de dag van vandaag blijven bestaan. Anders ging het aan de
Nederlandse kant. De benaming Nederrijkswald is verloren gegaan, omdat het bos in de 19e eeuw
werd opgesplitst en in delen verkocht.
Wylerberg na 1543
Kleefse waldgraven en waldfürsters voerden vanaf 1543 het beheer over de Wylerberg. Duidelijk is
in elk geval dat het onder Kleef ressorterende bosbeheer op de Wylerberg geavanceerder en beter
gestructureerd was. De nieuwe beheerders van het Gelderse Nederrijkswald lieten zich later qua
werkwijze en methodieken daarom graag beïnvloeden door hun collega's aan de Kleefse kant.34
Het in de Boddelstraat te Nijmegen gelegen Fraterhuis had op de Wylerberg een uitgebreide
bezitting, de Fraterbergen genaamd. Bij de opheffing van het Fraterhuis eind 16e eeuw, kwamen de
Fraterbergen in het bezit van de stad Nijmegen. Op de Fraterbergen stond enig bos, maar het moet
grotendeels uit heidegrond hebben bestaan.35
In 1609 kwam het hertogdom Kleef onder bestuur van Brandenburg-Pruisen.36
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Gorissen 1956, 33
Gorissen 1956, 35
31
Dit deel van de begrenzing komt overeen met de huidige Oude Kleefsebaan tussen Wyler en Berg en Dal.
32
Dit deel van de begrenzing komt overeen met het Keteldal tussen Berg en Dal en Beek.
33
Dit deel van de begrenzing komt overeen met de huidige Rijksstraatweg tussen de aansluiting met het
Keteldal en de voet van de Duivelsberg nabij de voormalige uitspanning Startjeshof.
34
Bouwer 2003, 105
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Van Schevichaven 1904, 55
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Boosten e.a. 2012, 41, 310
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De ontwikkelingen in het Reichwald (en op de Wylerberg) verliepen anders dan in het door erfpacht
en verkoop versnipperde Nederrijkswald. Het Kleefse gedeelte van het oude, middeleeuwse
Ketelwald was in de zeventiende en achttiende eeuw als hertogelijk domein één geheel gebleven.
Met een onderbreking in de Franse tijd (1795-1813), viel het daarna onder beheer van het Koninkrijk
Pruisen.37
In 1734 deelde de Nijmeegse burgemeester Singendonck aan de gemeenteraad van Nijmegen mede
dat hij zijn 'bezitting', genaamd de Fraterbergen, had doen rioleren, bepoten en nu door een walletje
wenste te omgeven. Dat gaf problemen, want het perceel Fraterbergen was in feite eigendom van
de stad Nijmegen. Singendonck gaf aan dat hij de Fraterbergen van de stad wilde kopen. De stad
Nijmegen ging akkoord en verkocht een deel van de Fraterbergen (33 morgen) aan Singendonck.
Omdat de Fraterbergen op Pruisisch grondgebied lag, geschiedde het transport van de koopakte
voor de schepenen van Kranenburg.38
Ten tijde van het Koninkrijk Pruisen werden vanaf ca. 1850 belangrijke delen van de Wylerberg
verkocht aan welgestelde particulieren. Een groot deel van de Wylerberg kwam vóór 1873 in handen
van de Nijmegenaar Heinrich Hamer. Hamer verkocht het inmiddel 92 ha grote landgoed in 1888 aan
de in Kleef wonende Julie Hiby-Stein. In 1906 kwam het landgoed in het bezit van de dochter van
Julie, Marie Schuster-Hiby. Tot 1966 bleef het landgoed in handen van de familie Schuster, waarna
het werd verkocht aan de Staat der Nederlanden (zie ook 3.3 Het landgoed Wylerberg en de familie
Schuster).39
Nederrijkswald na 1543
Na de scheiding van het Reichswald in 1543 kwam het Nederrijkswald onder BourgondischHabsburgs bewind en werd het vanuit Brussel bestuurd door de Brusselse Rekenkamer. In 1559
werd een nieuw bestuursorgaan voor het gewest Gelre geschapen: de Gelderse Rekenkamer. Vanaf
dat moment beheerde de Gelderse Rekenkamer het Nederrijkswald.40
In een periode van ongeveer twintig jaar zijn na 1645 in het Nederrijkswald diverse ontginningen
ontstaan. Op sommige plaatsen werden niet alleen aan de randen van het bosgebied, maar ook
daarbinnen percelen van uiteenlopende grootte door de Rekenkamer in erfpacht uitgegeven, met
als hoofddoel de aanleg van bouwland.41
Rond 1650 werden enkele binnen ons onderzoeksgebied gelegen percelen in erfpacht uitgegeven
aan welgestelde particulieren, t.w.
- percelen ten westen van de Wylerbaan (omgeving Waldgraaf) aan de Nijmeegse burgers Gerrit van
Vinceler en Johan van Moetsvelt,
- het perceel Holdeurn Laag langs de Oude Kleefsebaan aan Hendrick ten Haeff, opperwaldfurster,
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- het goed 'De Holtdeurn' (op het terrein van de huidige Holthurnsche Hof) aan de Nijmeegse burger
Arent van Seller.42
In en kort na 1710 werden door de Rekenkamer weer gronden van het Nederrijkswald aan
particulieren in erfpacht uitgegeven. Binnen ons onderzoeksgebied betrof het o.a. een klein perceel
nabij het huidige Holdeurn-Laag dat in erfpacht genomen werd door de Nijmeegse meestertimmerman Peter Engelen.43
Waar nu de Holthurnsche Hof gelegen is, lag vroeger boerderij 'De Holtdeurn'. Het goed, sedert 1650
in bezit van Arent van Seller, kwam in 1718 in het bezit van de Nijmeegse burgemeester en tevens
rekenmeester van de Rekenkamer, Frans van Lijnden. Nadat het goed in bezit was gekomen van zijn
zoon Matthias, kwam het in 1773 in handen van Stephanis Grevelaar, schepen en raadslid van
Nijmegen. Bij invoering van het kadaster in 1830 was Jan Walters eigenaar. Het goed bestond toen
grotendeels uit heideveld.44
In 1795 kwam - na de inval van de Fransen - een einde aan de rol van de Gelderse Rekenkamer. De
Rekenkamer werd opgeheven. Het Nederrijkswald werd een rijksdomein en ondergebracht binnen
het Rijk van Nijmegen. Het gemeentebestuur van Nijmegen voerde het beheer.45
Tijdens de Bataafs-Franse periode wisselde het beheer over het Nederrijkswald een paar keer, maar
na het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid in 1813 werd al spoedig het oude gewest
Gelderland als provincie in ere hersteld.46 Het beheer over de domeingronden kwam te liggen bij het
Departement van Financiën. In de praktijk betekende dit dat het Nederrijkswald onder direct beheer
kwam te staan van de rentmeester der domeinen te Nijmegen. Als gevolg van de
grondwetsherziening van 1848 werd in 1851 de Gemeentewet ingevoerd, waarmee een einde kwam
aan het toezicht door de Nijmeegse rentmeester der domeinen. Vanaf dat moment was er formeel
sprake van de gemeente Groesbeek, waarbinnen ook het grootste gedeelte van het Nederrijkswald
gelegen was.47
Tijdens de regeerperiode van koning Willem I besloot men tot grootschalige verkoop van
domeingronden aan particulieren.48 In de periode van 1827 tot 1847 werd bijna het gehele
Nederrijkswald (en ook een belangrijk deel van het door ons onderzochte gebied) in vele percelen
aan kapitaalkrachtige particulieren verkocht. De verkoop van domeingronden ging nog door tot
omstreeks 1880. Daarna begon langzaam het besef door te dringen dat overheidsbemoeienis met
bosaanleg en bosbezit een maatschappelijk belang diende. Er ontstond een beleid van behoud en
terugkopen. 49
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Het huidige landgoed Nederrijk (ons onderzoeksgebied) is gevormd uit domeingronden die C.H. Lüps
in 1839 kocht. Via E.H. Scheidius te Oosterbeek kwam het terrein in 1916 in het bezit van R.J.H.
Jurgens te Berg en Dal. Tegenwoordig is het in het bezit van een beleggingsmaatschappij (Landgoed
Nederrijk b.v.).50
In 1916 kocht R.J.H. Jurgens, telg uit het vermogende geslacht van margarinefabrikanten, het
landgoed Nederrijk. Het was toen 425 hectare groot.Behalve de bossen tussen de Zevenheuvelenweg
en de Oude Kleefsebaan, hoorden er uitgestrekte landbouwgronden bij die meer richting Wyler en
Groesbeek lagen. Jurgens richtte het landgoed in voor de jacht. Hij liet een eendenvijver graven, op
de Sintelenberg verrees een jachthuis en verspreid over het landgoed richtte hij drenkplaatsen in. Een
kolossaal landhuis dat was voorzien, werd niet gebouwd. In de jaren twintig vonden er cross countrywedstrijden plaats van de Nijmeegsche Jachtvereeniging, uitgezet door leden van de familie Jurgens.
De familie zorgde er voor dat het landgoed onder de werking van de Natuurschoonwet 1928 ging
vallen. Dit bracht belastingvoordelen met zich mee en de verplichting om het landgoed
landschappelijk mooi en toegankelijk te houden.51
3.2

Mergelpe

Op het hoogste punt van de Wylerberg, ook wel de Duivelsberg genaamd, bevinden zich even ten
noorden van het pannenkoekenrestaurant De Duivelsberg de resten van twee burchtheuvels. Beide
burchtheuvels hebben vermoedelijk deel uitgemaakt van een motteburcht op de berg Mergelpe
(..montem Meregelpe..) 52. Van een berg Mergelpe is vanaf 1117 in de bronnen regelmatig sprake.
Diverse auteurs53 brengen de motteburcht op de Duivelsberg in verband met graaf Balderik van de
Duffelt en gravin Adela van Hameland. Graaf Balderik zou de bouwheer van de burcht zijn.
Adela en Balderik behoorden rond het jaar 1000 tot de voornaamste heersers van de Rijn- en
IJsselstreek en waren in diverse gewapende conflicten verwikkeld. Balderik streed in de jaren na
1010 om het militaire oppergezag van het rivierengebied. Hij kan de burchtheuvels op de
Duivelsberg in deze periode hebben laten aanleggen ter controle van de wegen ten oosten van
Nijmegen en ter bescherming van het nabijgelegen Sint Martinusklooster in Zyfflich, dat hij rond
1002 ten behoeve van zijn echtgenote, gravin Adela van Hameland, stichtte.
Na het overlijden van Balderik in 1021 kwam Mergelpe in het bezit van het klooster in Zyfflich. De
berg Mergelpe is in 1117 in elk geval nog in het bezit van het Sint Martinusklooster. Aartsbisschop
Frederik van Keulen verwierf in dat jaar de berg Mergelpe als allodiaal bezit van dit klooster.54
Tijdelijk heeft ook het klooster Bedburg (bij Kleef) rechten bezeten, waardoor o.a. in 1143 de
montem Mergelp weer wordt vermeld. In 1223 werd graaf Diederik van Kleef door aartsbisschop
Engelbert van Keulen met de berg Mergelpe beleend, op voorwaarde dat er op de berg een burcht
(castrum) zou worden gebouwd. Gorissen maakt aannemelijk dat deze afspraak niet is doorgegaan
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en dat de graaf van Kleef in plaats van een burcht op de Duivelsberg kort na 1223 te Kranenburg een
motteburcht bouwde.55
Hoewel er dus slechts vage historische bronnen zijn, die spreken van een burcht Mergelpe, is
duidelijk dat er op de Duivelsberg een volledige burchtaanleg aanwezig is, compleet met
watermolen. Deze watermolen lag aan de voet van de Duivelsberg aan het uiteinde van het
Filosofendal nabij Startjeshof en wordt al in 1350 genoemd. Een forse waterkerende dam is nog
grotendeels aanwezig.
Gorissen is een van de eerste historici die - weliswaar voorzichtig - stelt dat Mergelpe een burcht
geweest kan zijn van Balderik. Na diens veroordeling door de Duitse keizer zou de burcht van
Balderik rond 1017 zijn verwoest. De bekende Duitse kastelenkenner Günther Binding verwerpt de
hypothese van Gorissen. Binding stelt dat de resten op de Duivelsberg gekoppeld moeten worden
aan de afspraak uit 1223 tussen Keulen en Kleef en beslist niet ouder zullen zijn. De opvatting van
Binding wordt gesteund door internationaal kastelenonderzoek dat in het algemeen het verschijnsel
motte als burchttype eind 11e eeuw laat ontstaan. Eerst in de 12e eeuw werd dit type vrij
algemeen. In de loop van de 13e eeuw verliet men deze versterkingswijze echter weer in verband
met het toenemende ondermijningsgevaar bij een belegering.56
Diverse auteurs 57 geven in hun beschouwingen over de motteheuvels op de Duivelsberg een goede
beschrijving van de nog zichtbare resten (zie verder Hoofdstuk 4).
3.3

Het landgoed Wylerberg en de familie Schuster

Het landgoed Wylerberg kwam omstreeks 1888 in het bezit van de in Kleef wonende Juli Hiby-Stein.
Hoogstwaarschijnlijk kocht zij het landgoed van Heinrich Hamer uit Nijmegen, die het landgoed sinds
1873 in bezit had.
In een verkoopadvertentie in een Kleefse krant van dat jaar staat het landgoed als volgt beschreven:
…Bestehend aus Wohn- und Oekonimie-Gebäuden mit besonderer herschaftlicher Wohnung und
einer Wohnung für den Busch-Aufseher, sowie aus Garten, Baumgarten, Ackerland, Weidegrund,
Eichen-Schlagholz und Tannen-Büschen. Alles durchschnitten durch Alleen von Buchen- und andern
Bäumen. Auch besonders geeignet zur Einrichtung mehrerer Ackergüter und zur Anlage
verschiedener Villa’s, versehen mit Weihern und Quellen mit klarem Trinkwasser, und die herrlichste
Aussicht gewährend, Gross im Ganzen circa 92 Hectaren ….. 58
Bij het landgoed behoorden, naast het Wylermeer en de oude herberg Startjeshof van herbergier
Johann Hebben, ook het café-restaurant op de Duivelsberg, gevestigd in het boswachtershuis van
pachter Heinrich Arntz.59
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Afb. 3.1 - Startjeshof omstreeks 1900 – Café Hebben.

Afb. 3.2 - Startjeshof na een verbouwing omstreeks 1932.
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Afb. 3.3 - Pannenkoekenrestaurant Duivelsberg omstreeks 1920.
Ten tijde van Julie Hiby werd het landgoed Wylerberg vanuit het Kleefse Bellevue beheerd. In 1924
ging de dochter van Julie, Marie Schuster-Hiby, op het in 1906 van haar moeder geërfde landgoed
wonen, nadat het door Otto Bartning gebouwde witte Huis Wylerberg gereed was gekomen.60

Afb. 3.4 - Een recente foto van het Huis Wylerberg.
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Beneden aan voet van de Duivelsberg lag het Wylermeer dat door Marie Schuster in een strandbad
werd omgetoverd. Er kwamen kleedhokjes en een kleine uitspanning, alles van hout, witgeschilderd
met rode deuren.
Rond die tijd werd ook Startjeshof aangepakt. Van oorsprong een boerderij, maar al in de 19e eeuw
een café huisvestend, werd het als een landelijke herberg ingericht, compleet met een 'Tanzdiele'.61
Ook het restaurant op de Duivelsberg, in die tijd al een bekend Nijmeegs adres voor pannenkoeken,
kreeg een opknapbeurt. Er werd een nieuwe veranda aangebouwd en door kunstenaar Wilhelm
Teuwen werd rond 1935 op de oude buitenmuur in de veranda een muurschildering, voorstellende
het landschap rond de Wylerberg, aangebracht (zie afb. 3.5). De muurschildering ging in september
1944 bij de gevechten om de Duivelsberg verloren.62

Afb. 3.5 - Links van de doorgang van de veranda naar het oude huis waren het Wylermeer met
Startjeshof en het pannenkoekenrestaurant op de Duivelsberg afgebeeld.
Tot aan 1949, toen een deel van het Duitse grondgebied als gevolg van een voorlopige
grenscorrectie Nederlands drostambt werd, deelde de grens het gebied op een - verkeerstechnisch
gezien - uiterst ongunstige wijze. De woningen van het op Nederlands grondgebied liggende meest
oostelijke deel van Beek, de Smorenhoek, gelegen tegenover het landgoed Wylerberg, waren voor
de bewoners alleen via de op Duits grondgebied liggende Rijksstraatweg bereikbaar. De Duitse
slagboom van de grensovergang stond bij het op Duits grondgebied liggende hotel de Groote
Musschenberg, op de hoek van de Rijksstraatweg en de weg door het Keteldal. Aanvankelijk kregen
de bewoners van de Smorenhoek van de Duitse grenswachten zonder al te veel problemen toegang
tot hun woningen, maar aan de weliswaar ongemakkelijke, maar toch betrekkelijk open
grenssituatie kwam in 1933 een einde. De grenscontrole aan Duitse zijde werd aanzienlijk
61
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verscherpt, waardoor het voor de bewoners van de Smorenhoek steeds lastiger werd zonder
grensdocumenten hun woningen te bereiken. In 1939 plaatsten de Duitsers op de grens langs de
noordzijde van de Rijksstraatweg en pal voor de woningen van de Smorenhoek een hoog hekwerk
van gaas dat langs de gehele grens tussen Nederland en Duitsland werd voorgezet. Men dacht de
vlucht van niet-Nazigezinde Duitsers naar Nederland zo te kunnen verhinderen (zie afb. 3.6). Om de
bewoners van de Smorenhoek toch een vrije uitweg te geven, werd in 1940 vanuit het dorp Beek op
Nederlands grondgebied langs de achterzijde van de woningen in de Smorenhoek een nieuwe
verbindingsweg gemaakt.63

Afb. 3.6 - 'Hitler's grensgaas' bemoeilijkte het verkeer tussen
Nederland en Duitsland.
De beboste heuvels van het landgoed Wylerberg boden ondanks de sinds 1939 door de Duitsers
aangebrachte versperringen goede mogelijkheden voor vluchtelingen. Voorafgegaan door een gids
werden ze naar gaten in de grens geloodst. Anderen werden, soms geholpen door Duitse
grenswachten, ’s nachts de grens over geholpen. In Startjeshof, gelegen aan de voet van de
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Duivelsberg, was het soms zo druk met vluchtelingen dat men om nieuwsgierigen te weren, een
bordje “Geschlossene Gesellschaft” op hing.64
Tijdens de eerste dagen na de Amerikaanse luchtlandingen op 17 september 1944 werden Duitse
gewonden van de strijd rond de Duivelsberg in Startjeshof verpleegd totdat het pand in de
avonduren van 20 september 1944 door brand werd getroffen en onherstelbaar verwoest.65
In de middag van 17 september 1944 verschijnen in de tuin van het Huis Wylerberg plotseling
afgedwaalde parachutisten van de Amerikaanse 82e luchtlandingsdivisie die aan de Wylerbaan bij
Groesbeek hadden moeten neerkomen. Uit het landhuis wordt een witte vlag gestoken. De
Amerikanen verdwijnen even onverwacht als ze zijn gekomen. Er is geen schot gelost.
De volgende dag komen Duitse militairen naar het grote, halverwege de helling van de Wylerberg
oprijzende witte huis. Ze nemen er hun intrek. Er wordt nu in de omgeving geschoten en er vallen
gewonden. Na korte tijd trekken de Duitse soldaten weer weg. De bewoners zijn dan weer alleen tot
's avonds de Amerikanen met het geweer in de aanslag het huis binnenkomen. De 77-jarige Marie
Schuster vraagt in vloeiend Engels of ze altijd door de ramen andermans woning betreden. De officier
verontschuldigt zich en zegt het huis nodig te hebben: "U moet in de kelder". Vanaf dat moment
hebben de Amerikanen het er voor het zeggen. Marie Schuster woont nu in de kelder, samen met
haar huisgenoten, een aantal bewoners van haar landgoed en enkele evacués.66
Ongeacht hun politieke gezindheid werden alle 144 bewoners van de Wylerberg eind september
1944 door de geallieerden in vrachtauto's naar een met prikkeldraad afgezet kamp in Valkenswaard
gebracht. Na twee maanden Valkenswaard ging het naar het voormalig concentratiekamp Vught.
Ook Marie Schuster en de andere bewoners van de Wylerberg viel dit lot ten deel.67
Toen het front in maart 1945 naar het oosten was opgeschoven, konden vrijwel alle Nederlandse en
Duitse evacués weer naar huis. De bewoners van de op Duits grondgebied liggende Wylerberg
moesten nog enige tijd in Vught blijven. Hun woongebied was veranderd in een 'tote Zone';
onbewoond, afgezet door de geallieerden en geclaimd door de Nederlandse staat. Het zou voorwerp
worden van een internationale touwtrekkerij die zich nog jarenlang voortsleepte.68
Villa Carola en de twee zussen uit Cincinnati 69
Victoria Vickers, geboren in Cincinnati (Ohio, USA) was eind 19e eeuw samen met haar ouders en
oudere zus Grace als klein meisje naar Duitsland verhuisd. Victoria en Grace huwden beide met een
Duitser en keerden niet meer terug naar de Verenigde Staten.
Victoria huwde in 1907 met Wilhelm Hammacher, eigenaar van de langs de Oude Kleefsebaan op
Duits grondgebied gelegen Dampf-Dach-Ziegelei "Berg en Dal". Wilhelm en Victoria kregen twee
kinderen, Carola en Hans-Günther, en woonden in een riante behuizing, Villa Carola genaamd. De
villa lag op de Wylerberg op Duits grondgebied.
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In 1928 verkocht Wilhelm Hammacher de pannenfabriek aan de Oude Kleefsebaan en ging hij
rentenieren. Wilhelm overleed in 1939 op 78-jarige leeftijd. Na het overlijden van Wilhelm bleef zijn
weduwe Victoria wonen in Villa Carola. Haar inmiddels ook weduwe geworden oudere zus Grace
trok bij haar in.

De zussen Victoria (links) en Grace in Vught.

Nadat het grootste gedeelte van de Wylerberg door de Amerikaanse luchtlandingstroepen was
bezet, werden Victoria en Grace eind september 1944 samen met andere bewoners van de
Wylerberg door de geallieerden in vrachtauto's geladen en overgebracht naar een met prikkeldraad
afgezet kamp bij Valkenswaard. Eind november 1944 werden de te Valkenswaard geinterneerde 141
bewoners van de Wylerberg ondergebracht in het voormalige concentratiekamp Vught bij Den
Bosch dat als huisvesting diende voor ongeveer 6000 andere Duitse geinterneerden. Het gegeven
dat twee voormalige Amerikaanse staatsburgers te Vught waren geinterneerd, trok de aandacht van
de Amerikaanse pers. In Life Magazine van 22 januari 1945 werd aandacht besteed aan de situatie
waarin beide zussen zich bevonden.
Medio 1946 kregen de te Vught geinterneerde bewoners van de Wylerberg toestemming terug te
keren naar hun oorspronkelijke woonomgeving. Van een terugkeer naar Villa Carola kon voor
Victoria en Grace echter geen sprake zijn. Hun villa was in gebruik geweest bij geallieerde troepen,
volledig uitgewoond, geplunderd en door oorlogshandelingen zwaar beschadigd. De villa werd
enkele jaren later gesloopt. Victoria en Grace trokken richting Ebingen-Albstadt (BadenWürttemberg), waar Victoria in 1955 op 83-jarige leeftijd overleed.
De op de Wylerberg gelegen Villa Carola haalde in november 1944 al eens het nieuws toen bij de
villa een optreden werd verzorgd door ENSA (Entertainment National Service Association). Deze
organisatie verzorgde o.a. muzikale optredens voor de geallieerde strijdkrachten tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Op 2 november 1944 trad een zang- en dansgroep van ENSA bij Villa Carola op voor
Britse en Amerikaanse militairen. De ENSA-groep werd begeleid door de muziekkapel van de 82nd
Airborne Division. De op 11 november 1944 daarover verschenen publicatie met foto bevat twee
fouten. In het onderschrift bij de foto wordt o.a. aangegeven dat het optreden plaatsvond op Duits
grondgebied, ongeveer 500 yards vanaf de Nederlandse grens, bij het huis van de nicht van Hermann
Göring.
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De ENSA-show bij "het huis van de nicht van Göring".
Kort na de geallieerde luchtlandingen in september 1944 was het gerucht ontstaan dat de
bewoonster van het op de Wylerberg gelegen Huis Wylerberg, Marie Schuster, een nicht zou zijn van
Hermann Göring. Marie Schuster was welliswaar een zeer ver familielid van Göring, maar bepaald
niet nazigezind. Zij had Göring nooit op Huis Wylerberg ontvangen. Het gerucht bleef echter
hardnekkig de ronde doen. Het verleidde de schrijver van de publicatie over het ENSA-optreden
ertoe het optreden te laten plaatsvinden bij het Huis Wylerberg van Marie Schuster. Ergo, een fakeverhaal.
Nadere bestudering van de bij de publicatie van 11 november 1944 opgenomen foto leert tevens dat
het op de foto afgebeelde gebouw niet Huis Wylerberg is, maar Villa Carola. De villa lag in 1944
inderdaad op Duits grondgebied, maar slechts op enkele tientallen meters afstand van de
Nederlands-Duitse grens. Wederom een verkeerde voorstelling van zaken dus.
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Villa Carola rond 1920. Bij de voordeur staat de ongeveer 10 jaar oude Carola, waarnaar de villa was
genoemd.
Grote nood en afwezigheid van het bestuur leidden na de luchtlandingen in september 1944 tot
excessen. Bovendien riepen de veelal georganiseerde Duitse plunderingen tegenacties op. Zo gauw
men de kans kreeg probeerden de Nederlanders hun eigen verliezen weer aan te vullen. Ook de
geallieerden lieten zich niet onbetuigd. Eerst stalen zij van de Nederlanders, vervolgens werden in
het veroverde deel van het Rijnland goederen ‘georganiseerd’ die weer in Nederland met
vrachtwagens vol werden verkocht. Terwijl men op de Wylerberg nog in de kelders huisde werden
boven alle sieraden en dekens ontvreemd. Later volgde de rest. Met hout en glas uit o.a. het
landhuis van Marie Schuster werden in Beek de eerste kapotgeschoten ramen gerepareerd.70
In de zomer van 1946 keerde Marie Schuster terug naar de Wylerberg en trok in het kleine huisje in
de bocht van de oprijlaan naar het Huis Wylerberg. Zij bracht daar haar laatste levensjaren
door.71
Na de dood van Marie Schuster (mei 1949) werd het door de oorlogshandelingen beschadigde Huis
Wylerberg weer bewoonbaar gemaakt en van 1950 tot 1966 bewoond door de dochter van Marie
Schuster, Alice, samen met haar vriendin Else Kraus.72
Het landgoed Wylerberg werd door Alice Schuster in 1966 verkocht aan de Staat der Nederlanden.
Het landgoed kwam onder de hoede van Staatsbosbeheer.73
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3.4

Gebiedsannexatie na de Tweede Wereldoorlog

Op of in elk geval vlakbij zijn oude vertrouwde plek in het Keteldal staat nog steeds de houten
grenspaal met de twee armwijzers, die de oude landsgrens aangeeft tussen het Nederlandse Beek
en het Duitse Wyler.
Deze eeuwenoude landsgrens heeft standgehouden tot 1949. Waar het Keteldal beneden uitkomt
op de Rijksstraatweg stonden de Nederlandse en Duitse grenspalen. Vanaf dat punt was de
Rijksstraatweg richting Kranenburg-Kleef, met alles wat daar rechts van lag, Duits grondgebied. Alles
wat links van de straatweg lag – met ondermeer het buurtschap Smorenhoek – was Nederlands
territorium. De bewoners daarvan dienden over een speciale pas voor de verboden strook te
beschikken.
Na de bevrijding in mei 1945 leefde in politiek Nederland de opvatting dat een flink stuk Duitsland
moest worden geannexeerd: gebiedsafstand als compensatie voor het leed dat Nederland was
aangedaan. De toenmalige Minister van Buitenlandse zaken, Van Kleffens, was voorstander van een
annexatie van maar liefst 10.000 km². Sommigen vonden zelfs dat dit gebied 'leeg' diende te worden
opgeleverd. Historisch gezien kwamen bij een inlijving van Duits grondgebied hiertoe het meest in
aanmerking: Oostfriesland en Kleef, de door Pruisen aan het Oranjehuis ontnomen graafschappen
Lingen en Meurs, en het door Pruisen in 1713 van Nederland losgescheurde deel van het oude
hertogdom Gelre.
Medio 1946 kwam de Nederlandse regering voor het eerst officieel met haar standpunt naar buiten.
Zij beoogde de annexatie van het Kleefse territorium en de vroeger tot Opper-Gelre behorende
gebieden, in totaal ongeveer 5000 km². De geallieerde bezetters van Duitsland voelden daar echter
niets voor. Gaandeweg slonk in Nederland ook de animo voor deze vorm van 'Wiedergutmachung'
en werden de Nederlandse eisen teruggeschroefd. Uiteindelijk ging het nog slechts om een aantal
bescheiden grenscorrecties. De meest in het oog springende hiervan betroffen de plaatsen Elten en
Tuddern, alsmede de Wylerberg. Zij gingen bij Nederland horen. De daar woonachtige Duitsers
mochten er blijven wonen.
Een demarcatiecommissie bestaande uit vertegenwoordigers van Frankrijk, Engeland en Nederland,
bepaalde het annexatiegebied en de nieuw vast te stellen grenzen. Het in de omgeving van de
Wylerberg aan Nederland toe te wijzen gebied bestond uit:
- het gebied tussen Wyler, Beek en Berg en Dal; in totaal ongeveer 252 hectare, inclusief 170
inwoners, een tiental boerderijen en twee herbergen,
- een onder Zyfflich gelegen strook onbewoond land van 81 ha ten westen van de Querdamm.
Op 23 april 1949 werd de betreffende verordening van het Britse militaire gezag van kracht en kwam
het gebied met zijn inwoners onder Nederlands gezag.
De bij Nederland gekomen Duitse inwoners en de in Wyler en Zyfflich wonende eigenaren van grond
op het nieuwe Nederlandse grondgebied voelden zich hoogst ongelukkig met de situatie. Plotseling
waren zij van hun dorpsgenoten of van hun landerijen gescheiden door een landsgrens, met alle
(grens)verplichtingen vandien. Dat leidde tot veel ongemak en irritatie (zie afb. 3.7).
Vanaf de jaren vijftig werden van Duitse zijde regelmatig pogingen ondernomen om de
geannexeerde gebieden terug te krijgen. Dat de verstandhouding tussen Nederlanders en Duitsers
gespannen raakte, drong ook tot Den Haag door en er werd een compromis bereikt. Een klein deel
van het geannexeerde gebied werd aan Duitsland teruggegeven: het uiterst oostelijke deel van de
Wylerberg. De rest van de Wylerberg – inclusief de Duivelsberg – bleef Nederlands grondgebied.
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Afb. 3.7 - Protesten van Duitse zijde gekalkt op de keermuur langs Rijksstraatweg tussen Beek en
Smorenhoek (1949).
Op 8 april 1960 werd de definitieve versie van het verdrag tussen Nederland en Duitsland getekend.
In de nacht van 1 op 2 augustus 1963, om 00.00 uur, werd het verdrag van kracht. De nieuw
getrokken grens bij Zyfflich veranderde niet. De westelijk van de Querdamm gelegen strook
bouwland bleef Nederlands grondgebied. De Querdamm diende nu, behalve als waterkering, ook als
landsgrens.74
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4.

De archeologie van de Wylerberg en het Nederrijk

4.1

Inleiding

In archeologisch opzicht is er over de Wylerberg en het Nederrijk in de gangbare literatuur relatief
weinig bekend. Naast de vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog uitgevoerde onderzoeken
verband houdende met de uit de Romeinse tijd daterende potten- en pannenbakkerij op het terrein
van de Holtheurnse Hof te Berg en Dal 75, zijn er in het gebied slechts twee kleine archeologische
onderzoeken uitgevoerd. Het ene onderzoek betreft het in 1975 door de toenmalige Rijksdienst voor
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) op en rond de motteheuvels van de Duivelsberg
uitgevoerde onderzoek.76 Het andere onderzoek betreft de door het toenmalige Bureau Archeologie
en Monumenten van de gemeente Nijmegen (BAMN) in 2011 uitgevoerde archeologische
begeleiding van de baggerwerkzaamheden in een tweetal voormalige grond- en leemgroeves in het
zuidelijke deel van de Wylerberg (w.o. de Heksendans).77
In de gangbare archeologische registratiesystemen vinden we echter vermeldingen (vnl. losse
vondsten) die doen vermoeden dat de Wylerberg en het Nederrijk - archeologisch gezien – veel
meer aandacht verdienen. Zeker als we de soms moeilijk toegankelijke archeologische informatie die
bij onze oosterburen over de Duitse periode van de Wylerberg voorhanden is bij het verhaal
betrekken.
In dit hoofdstuk wordt een zo volledig mogelijk beeld geschetst van onze archeologische kennis van
het Wylerberggebied en het door de werkgroep onderzochte deel van het Nederrijk. Daarbij is
gebruik gemaakt van de informatie die in Nederland over het gebied voorhanden is én van de
informatie die in Duitsland is vastgelegd gedurende de periode dat de Wylerberg nog tot het Duitse
grondgebied behoorde.78
4.2

Jagers-verzamelaars

Het grootste deel van het Weichselien79 was Nederland onbewoond. Tegen het einde van deze ijstijd
(laat paleolithicum) wordt het gebied periodiek bewoond door rondtrekkende jagers die het name
gemunt hebben op rendierkudden. Uit deze periode zijn in het oostelijke rivierengebied nauwelijks
vondsten aangetroffen.
Een belangrijk kenmerk van het paleolithicum en het daarop volgende mesolithicum is dat de
voedselvoorziening van de mens uitsluitend door middel van jagen en verzamelen geschiedt. In het
ritme van de seizoenen en de grote kuddes jachtwild trekken kleine groepen mensen rond op zoek
naar voedsel.
75
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In het grootste gedeelte van Nederland, waaronder het oostelijke rivierengebied, handhaaft deze
levenswijze zich tot in het begin van de late steentijd (ca. 5000 voor Chr. - vroeg-neolithicum). De
zogenaamde jagers-verzamelaars trekken door het landschap en verblijven slechts tijdelijk op een
bepaalde plaats.80 Zij maken gebruik van vuurstenen werktuigen en bewapening, waarvan bewerkte
vuurstenen spitsen en klingen een belangrijk onderdeel vormen. Bij de kampvuren op de
pleisterplaatsen verwerkt men de jachtbuit en wordt de schade aan de uitrusting hersteld. Sporen
van dergelijke jagerskampen, met resten van kampvuren, worden regelmatig langs fossiele
rivierlopen en op pleistocene ruggen aangetroffen. Uit het mesolithicum zijn enkele kampplaatsen
bekend in de omgeving van ons onderzoeksgebied, o.a. te Klein Amerika (Groesbeek). Een vroegmesolithisch vuurstenen artefact, gevonden in de Smorenhoek aan de voet van de Wylerberg, kan
ook duiden op menselijke activiteit in de omgeving.81
4.3

De eerste boeren

In de loop van het neolithicum begint men in het oostelijke rivierengebied over te gaan op een
leefwijze met veelteelt en landbouw als voornaamste voedselbronnen. Er ontstaan verspreid over de
bewoonbare gronden kleine agrarische nederzettingen. Het oudst bekende nederzettingsterrein in
de voormalige gemeente Ubbergen is de vindplaats nabij de Stenen Kamer tussen Ooij en Persingen,
waar vuurstenen gebruiksvoorwerpen en handgevormd aardewerk behorende tot de
Hazendonkcultuur (4100-3700 voor Chr.) werden gevonden. Uit het laat-neolithicum dateren enkele
ten zuidoosten van de Duivelsberg op een akker aangetroffen vuurstenen artefacten.82 In de
nabijheid van Groesbeek (Klein Amerika) werden eveneens sporen aangetroffen die duiden op
nederzettingen van de eerste boeren. Het gaat daarbij om vuursteenartefacten en aardewerkresten
van de Michelsbergcultuur, Steingroep en Klokbekercultuur.83
In de bronstijd (2000 tot 800 voor Chr.) is het beeld niet veel anders. Wel begint men geleidelijk de
beschikking te krijgen over bronzen voorwerpen en verdwijnen de vuurstenen gebruiksvoorwerpen
steeds verder naar de achtergrond.
De slechts gedeeltelijke verdringing van brons door ijzer vindt plaats in de daarop volgende ijzertijd
(800-12 voor Chr.). De ijzertijd wordt in het oostelijke rivierengebied gekenmerkt door een verdere
stijging van het aantal inwoners. Met name in de late ijzertijd, op een moment dat ook de
bevolkingsaanwas het sterkst is, bevinden zich her en der nederzettingen bestaande uit een aantal
boerenerven op terreinen met een omvang van meerdere hectaren. Binnen de voormalige
gemeente Ubbergen bevinden zich in de nabijheid van de Wylerberg een aantal nederzettingen met
bijbehorende grafvelden, o.a. nabij het Wylerbergmeer, te Leuth, bij de Kleine Plak te Ooij en te
Persingen.84 Binnen de voormalige gemeente Groesbeek bevindt zich een betrekkelijk groot aantal
vindplaatsen uit de ijzertijd. Het gaat hierbij om artefacten, alsmede om enkele grafheuvels en
urnenvelden in de nabijheid van Berg en Dal.85 Urnenvelden bevinden zich altijd in de nabijheid van
nederzettingsterreinen. Ongeveer een kwart van de vindplaatsen met nederzettingsresten stammen
uit de ijzertijd. Het is dan ook aannemelijk dat er nog onbekende urnenvelden in de bodem
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verborgen liggen. In de ijzertijd vond bewoning plaats in kleine gehuchten van één of enkele
boerderijen. Rondom deze boerderijen lagen uitgestrekte akkercomplexen. Uit onderzoek is
gebleken dat de nederzettingen met een regelmaat van enkele tientallen jaren binnen een
akkercomplex werden verplaatst (de zgn. zwervende erven).86
4.4

Romeinse tijd

Formeel eindigt met de komst van de Romeinen in onze streken de ijzertijd. Rond 12 voor Chr.
vestigen Romeinse militairen zich op het grondgebied van het huidige Nijmegen. Op de Hunerberg
bouwen de Romeinen een enorme vesting (castra) die ruimte biedt aan meer dan 10.000 soldaten.
In de jaren vlak voor het begin van de jaartelling wordt ook een militaire versterking op het Kops
Plateau, ten zuiden van Ubbergen, gebouwd.87
Als gevolg van de aanwezigheid van de Romeinse militaire organisatie ontstaat er een grote
afzetmarkt voor agrarische producten. Nederzettingen uit de midden-Romeinse tijd treft men
binnen de voormalige gemeente Ubbergen vooral aan op de natuurlijke verhogingen in het
rivierengebied en op de hellingafzettingen en daluitspoelingswaaiers van de stuwwal (Ravensberg,
Keteldal/Musschenberg, Wylermeer/Smorenhoek).
Bij de Romeinse militairen is de behoefte aan bouwmaterialen groot. Bakstenen, aardewerk en
dakpannen worden in de vroeg- en midden-Romeinse tijd geproduceerd op het terrein van het
Landgoed Holthurnsche Hof te Berg en Dal. De voor de door Romeinse militairen gerunde steen- en
pannenbakkerij geschikte grondstoffen (brandhout en leem/löss) haalt men uit de directe
omgeving. Diverse in het gebied van de Wylerberg en het Nederrijk nog aanwezige leemputten
getuigen daar mogelijk van.
In de Romeinse tijd worden onder leiding van het Romeinse leger ook wegen aangelegd. In ons
gebied zijn sporen van wegen aangetroffen die aangelegd zijn tussen de Romeinse vestigingen te
Nijmegen en de forten/nederzettingen langs de Rijn in Duitsland. De huidige Oude Kleefsebaan
(tussen Berg en Dal en Wyler) en de Rijksstraatweg (tussen Beek en Wyler) volgen het tracé van de
oorspronkelijk Romeinse wegen.
Uit pollenonderzoek is gebleken dat al kort na de komst van de Romeinen in ons gebied het aandeel
boompollen in het fossiele stuifmeel snel afneemt. De beuk verdwijnt zelfs helemaal.
Cultuurgewassen als granen en grassen nemen sterk toe. Er wordt op grote schaal bos gekapt om
het landbouwareaal te vergroten en om te kunnen voorzien in de behoefte aan bouwmateriaal voor
de Romeinse verdedigingswerken en nederzettingen. In ons gebied zal de op het terrein van het
Landgoed Holthurnsche Hof gevestigde Romeinse pannenbakkerij ook grote behoefte hebben gehad
aan brandhout.88
Tegen het einde van de tweede eeuw na Chr. komt aan de relatief rustige en voorspoedige periode
een eind, o.a. door herhaaldelijke invallen van Germaanse stammen. Voor het eerst sinds eeuwen
daalt het bevolkingsaantal. De twee daarop volgende eeuwen worden gekenmerkt door afwisselend
perioden met Germaanse invallen en herstel van de Romeinse grensverdediging. De Romeinse
overheersing in ons gebied eindigt definitief met een grootschalige inval van Germanen in 406 na
Chr.89
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4.5

Vroege middeleeuwen

De vroege middeleeuwen laten een voortzetting zien van de roerige tijden waarmee de Romeinse
periode eindigt. De bevolkingsaantallen nemen af en in de 4e en 5e eeuw neemt het bosareaal in ons
gebied weer toe.
Vanaf de 5e eeuw maken de uit verschillende Germaanse stammen voortgekomen Franken in het
rivierengebied de dienst uit. In de 6e eeuw sticht het Frankisch geslacht van de Merovingers het
Merovingische Rijk, waarbij de voormalige Romeinse limes als rijksgrens min of meer in ere wordt
hersteld. De Merovingers verdelen het door hen veroverde gebied over een groot aantal landheren,
die het op hun beurt weer in bruikleen geven aan leenmannen. In ruil daarvoor moeten die
leenmannen goederen leveren en te hulp schieten in tijden van oorlog. Hiermee is een gelaagdheid
in de bevolking ontstaan en kan een deel van de bevolking zich verrijken en ruimer gaan leven in
versterkte huizen en op hoven. Onder aan de maatschappelijke ladder staan de boeren en horigen,
die het land bewerken en een deel van de oogst aan de leenheer moeten afstaan.
In de 8e eeuw sticht keizer Karel de Grote het Karolingische Rijk. In Nijmegen laat hij op de
Valkhofheuvel (op de plaats van het laat-Romeinse castellum) een palts bouwen. Vanuit deze palts
worden de bezittingen van de Karolingers in en in de omgeving van Nijmegen bestuurd. In deze
periode worden de eerste woeste gronden ontgonnen en voor landbouw en veeteelt gereed
gemaakt. Nieuwe nederzettingen worden gesticht en ook de bevolking neemt weer toe. Veel dorpen
in de omgeving van ons onderzoeksgebied vinden hun oorsprong in de Karolingische tijd (o.a. Leuth,
Zyfflich, Wyler, Beek, Ubbergen, Groesbeek, Ooij, Persingen).90
4.6

Late middeleeuwen

In de late middeleeuwen stijgt het inwoneraantal verder en groeien diverse nederzettingen in het
rivierengebied uit tot kleine steden. Rond 1030 maken Nijmegen en omgeving deel uit van het
Heilige Roomse Rijk onder een Duitse keizer.91
4.7

Gebieden met een archeologische status en archeologische vondsten

4.7.1

Wylerberg92

Op de Wylerberg liggen op Nederlands grondgebied enkele terreinen met een hoge archeologische
status (archeologische rijksmonumenten):
 Archeologisch rijksmonument 46057, terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd
monument (zie afb. 4.1).
Deels op het grondgebied van de voormalige gemeente Groesbeek en deels op het grondgebied
van de voormalige gemeente Ubbergen93 bevinden zich de restanten van een uit de Romeinse
tijd daterende potten- en pannenbakkerij. Binnen de voormalige gemeente Ubbergen betreft
het een terrein ten noorden van en langs de Oude Kleefsebaan op de Eversberg. Het terrein
90
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vormt één geheel met het aangrenzende en ten zuiden van de Oude Kleefsebaan op
grondgebied van de voormalige gemeente Groesbeek gelegen archeologische rijksmonument
45420.
Binnen monumentnummer 46057 (Eversberg) gaat het om een of meerdere binnen het gebied
aangetroffen kleiputten uit de Romeinse tijd en een hoeveelheid fragmenten (gedraaid)
aardewerk uit de midden-Romeinse tijd.94

46058

Romeinse pannenbakkerij

Mottes Duivelsberg

46057

Uhd1
45420

Afb. 4.1 - Archeologische monumenten, vondstmeldingen en archeologisch onderzoek.
 Archeologisch rijksmonument 46058, terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd
monument (zie afb. 4.1).
Het gaat hier om de landtong van de Duivelsberg waarop de restanten liggen van de laatmiddeleeuwse dubbele motteburcht Mergelpe, met wallen en grachten. In 1975 zijn op het
terrein door de toenmalige Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) twee
zoeksleuven gegraven aan de westzijde van de grote motteheuvel. Er werden toen o.a. enkele
rechthoekig bekapte blokken tufsteen aangetroffen. Niet duidelijk is of de twee heuvels tot één
of twee versterkingen hebben behoord. Binnen het archeologische monument zijn twee
vindplaatsen opgenomen, t.w. de grote motteheuvel en de kleine motteheuvel.95
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Daarnaast zijn er binnen het onderzoeksgebied Wylerberg enkele in Archis96 geregistreerde
archeologische vondsten opgenomen:
 enkele uit het laat-neolithicum daterende vuurstenen artefacten, aangetroffen op/in een
akker/weiland ten zuiden van de Duivelsberg (langs de weg naar Vogelzang)97,
 diverse uit de midden-Romeinse tijd daterende fragmenten bouwmateriaal, aangetroffen
op/nabij de Musschenberg/Keteldal. 98 Vermoedelijk hebben de fragmenten een relatie met een
in de nabijheid gelegen Romeinse villa of wachttoren.99
4.7.2

Nederrijk100

In het door de werkgroep onderzochte deel van het Nederrijk ligt één terrein met een hoge
archeologische status (archeologisch rijksmonument):
 Archeologisch rijksmonument 45420, terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd
monument (zie afb. 4.1).
Deels op het grondgebied van de voormalige gemeente Groesbeek en deels op het grondgebied van
de voormalige gemeente Ubbergen101 bevinden zich de restanten van een uit de Romeinse tijd
daterende potten- en pannenbakkerij. Binnen de voormalige gemeente Groesbeek betreft het een
terrein ten zuiden van en langs de Oude Kleefsebaan. Het terrein vormt één geheel met het
aangrenzende en ten noorden van de Oude Kleefsebaan op grondgebied van de voormalige
gemeente Ubbergen gelegen monumentnummer 46057 op de Eversberg.
Binnen monumentnummer 45420 gaat het om de restanten van een aantal potten- en
pannenbakkersovens en gebouwen uit de Romeinse tijd. Daarnaast zijn er op het terrein grote
hoeveelheden vaatwerk, munten, tegels, dakpannen, bakstenen en aardewerkfragmenten uit de
Romeinse tijd aangetroffen.102
Daarnaast zijn er binnen en in de nabijheid van het door de werkgroep onderzochte deel van het
Nederrrijk diverse in Archis geregistreerde archeologische vondsten opgenomen:
96

Archis is het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. Archis is een databank
waarin allerlei gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen vanaf de prehistorie tot de Nieuwe tijd
in Nederland zijn opgeslagen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is verantwoordelijk voor het beheer
van Archis. In Archis is onder meer vastgelegd: de ligging en de aard van een vindplaats (bijvoorbeeld
nederzetting of grafveld), de vondsten en grondsporen die zijn aangetroffen, de status van een terrein
(wettelijke bescherming) en de gebieden waar archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Archis koppelt
al deze informatie aan digitale kaartlagen, zoals de topografische kaart, de bodemkaart en de
grondgebruikkaart. In Archis kunnen ook de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en de Indicatieve Kaart
Archeologische Waarden (IKAW) opgevraagd worden.
97
Keunen & Willemse 2010, catalogusnummer 63 en Archis-waarnemingsnummer 4251.
98
Keunen & Willemse 2010, catalogusnummer 66 en Archis-waarnemingsnummer 16362.
99
De hypothese van een Romeinse wachttoren op de Musschenberg behoort tot de mogelijkheid. De top van
de Musschenberg ligt precies in het verlengde van een uit het oosten komende en over het rivierduin tussen
Zyfflich en Beek/Smorenhoek lopende Romeinse route.
100
Willemse 2004, Keunen, Van der Veen & Willemse 2013
101
De gemeenten Groesbeek en Ubbergen zijn op 1 januari 2015 opgegaan in de nieuwe gemeente Berg en
Dal.
102
Keunen, Van der Veen & Willemse 2013, bijlage 2 Catalogus, catalogusnummers 106, 107, 108, 113, 121,
122, 140, 141, 150, 159, 160 en 173, alsmede Archis-waarnemingsnummers 12331, 24811, 24812, 24813,
24814, 24823, 24825, 24826, 24827, 24828, 43714, 57960, 57967, 406559, 423789 en 423791.

37

 een uit de midden-bronstijd daterende bronzen lanspunt, aangetroffen op een akker even ten
westen van de Holthurnsche Hof te Berg en Dal103,
 een vuurstenen bijl uit het midden neolithicum, aangetroffen op een akker even ten
noordwesten van het voormalige koetshuis van de familie Jurgens104,
 fragmenten van gedraaid aardewerk uit de vroege middeleeuwen, Pingsdorf en grijsbakkend
aardewerk uit de late middeleeuwen, alsmede handgevormd aardewerk uit de ijzertijd,
aangetroffen op diverse akkers ten noorden van de Waldgraaf105,
 fragmenten van handgevormd aardewerk en een vuurstenen sikkel uit de late bronstijd/ijzertijd,
alsmede fragmenten steengoed uit de late middeleeuwen, aangetroffen op diverse akkers ten
noorden van de Derdebaan106,
 een aantal fragmenten grof, ruwwandig aardewerk uit de vroege middeleeuwen, aangetroffen in
een bosperceel ten zuidoosten van de Holthurnsche Hof107.
4.8

Uitgevoerd archeologisch onderzoek

 Romeinse potten- en pannenbakkerij op en nabij het terrein van Landgoed Holthurnsche Hof. 108
Het gebied waarin de Romeinse potten- en pannenbakkerij is gelegen, is in het verleden diverse
keren archeologisch onderzocht .
Al in 1808 werd in opdracht van koning Lodewijk Napoleon door de Nijmegenaar J. in de Betouw een
opgraving uitgevoerd. In de Betouw vond toen o.a. grote hoeveelheden fragmenten van Romeinse
dakpannen (met en zonder stempels) en funderingen van Romeinse gebouwen.
In 1845 werden door de conservator van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, L.J.F. Janssen,
twee grote Romeinse steenovens en een pottenbakkersoventje opgegraven.
Tussen 1938 en 1942 werden door J.H. Holwerda en W.C. Braat op het terrein van de buitenplaats
Holthurnsche Hof op een weiland rechts van de oprijlaan drie pottenbakkersovens opgegraven. Links
van de oprijlaan werd de fundering van een Romeins magazijn of een werkplaats aangetroffen, een
hout- of vakwerkbouw op een stenen fundering, dateerbaar tussen 89 en 96 na Chr. Eveneens
werden vijf pannenovens aangetroffen, waaronder de al in 1845 opgegraven twee ovens.
Uit de stempels op de pannen is gebleken dat hier van 180 tot 250 na Chr. een grote centrale
pannenbakkerij voor het Neder-Germaanse leger heeft gestaan.
Op het terrein van het genoemde magazijngebouw werd de fundering van een woning of villa
aangetroffen, een kelder om klei te bewaren en een goot met spoelinrichting om klei te zuiveren (zie
afb. 4.2).
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Afb. 4.2 - Opgravingsplattegrond Romeinse pannenbakkerij Holdeurn 1938-1942 (Holwerda/Braat).
De laatstbekende archeologische onderzoeken dateren uit de periode 2004-2007. In die periode
werd de aanleg van een persleiding met bijbehorende pompputten op het terrein archeologisch
begeleid109. De locatie van één van de pompputten werd toen opgegraven110. In dezelfde periode
werden op het terrein enkele profielen van een inmiddels uitgegraven bouwput voor een kelder
109
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gedocumenteerd111. Het laatste onderzoek betrof een door de RCE uitgevoerd booronderzoek op
het terrein112. Tijdens de onderzoeken in de periode 2004-2007 werden grote hoeveelheden
bouwpuin en aardewerk uit de Romeinse tijd aangetroffen. Tevens werd vastgesteld dat het gebied
waarin de Romeinse potten- en pannenbakkerij zich bevindt, groter is dan aanvankelijk werd
gedacht.
 Motteheuvels op de Duivelsberg
Op het hoogste punt van de Wylerberg, ook wel Duivelsberg genaamd, bevinden zich de resten van
twee burchtheuvels, die samen deel hebben uitgemaakt van de burcht Mergelpe, waarvan vanaf
1117 in de bronnen regelmatig sprake is (zie afb. 4.3).

Afb. 4.3 - Plattegrond Mergelp/Duivelsberg (B. Aarts).

111
112

Archis-onderzoeksmeldingsnummer 6650.
Archis-onderzoeksmeldingsnummer 32911.

40

De dominerende heuvel ligt op een hoogte van 70 meter boven NAP en bestaat uit een brede
aarden wal die een groot ovaal terrein omsluit. Aan de noord- en de oostzijde is nog een aanzienlijk
restant van een droge gracht aanwezig. Een inzinking aan de noordzijde in de wal geeft toegang tot
een soort binnen- of voorterrein. Aan de zuidzijde wordt het complex bekroond door een lage
terrasvormige verhoging met daarop een steile ronde heuvel, de eigenlijke Duivelsberg. Het is een
motte die vanuit het binnenterrein ongeveer 4 meter hoog is en vanuit de holleweg in het zuiden 8
tot 10 meter. Het topplatform heeft een diameter van ongeveer 15 meter. Iets ten noordoosten van
deze motte ligt een tweede, kleinere burchtheuvel. Deze burchtheuvel is ongeveer 4 meter hoog en
heeft op de top een diameter van ongeveer 8 meter. De toegang tot deze kleine motte wordt
versterkt door een droge gracht met een lage wal ervoor.113
De heuvelrug tussen de twee burchtheuvels is zeer waarschijnlijk afgevlakt.
Tussen de twee burchtheuvels bevindt zich in de zuidoostelijke steile helling van de heuvelrug een
bron.
Aan de noordwestzijde van de grote burchtheuvel liggen (buiten het burchtterrein – burchtheuvel
met voorburcht/binnenste plateau) nog twee plateaus. Over die twee plateaus (bovenste
buitenterras en onderste buitenterras) lopen twee doodlopende wegen. Over het hooggelegen
buitenplateau is de ene weg over een afstand van ongeveer 100 meter te volgen. Bedoelde weg
loopt naar het noorden toe iets op.
De andere weg loopt over het lager gelegen plateau naar het noorden en is over een afstand van
ongeveer 200 meter te volgen. Op de rand van het lager gelegen onderste buitenterras bevinden
zich nog restanten van een (buiten)wal. Beide buitenplateaus zijn vermoedelijk aangelegd voor
agrarische doeleinden.
Door het dal ten zuidoosten van de burchtheuvels liep vroeger een weg, de Koedrift, die naar het
veer over het Wylermeer leidde. De meest noordoostelijk gelegen (kleine) heuvel zal – afgezien van
uitstekende observatiemogelijkheden – als een soort vooruitgeschoven 'sperfort' voor de door het
dal lopende Koedrift hebben gefungeerd. De andere (grotere) burchtheuvel heeft waarschijnlijk als
hoofdburcht gefunctioneerd. Vanaf de grotere burchtheuvel werden de rond de burchtheuvel
gelegen plateaus/terrassen, toegangswegen en dalen onder controle gehouden.114
Tijdens een klein onderzoek in 1973 is vastgesteld dat de bovenste drie meter van de grootste motte
zijn opgeworpen. Opvallend was het ontbreken van dateerbare scherven. Wel werden enkele
stukken tufsteen gevonden, w.o. een blijdekogel.115
Bij het graven van twee zoeksleuven in de westzijde van het terrein van de grote motteheuvel in
1975 werden door de toenmalige Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) enkele
brokken tufsteen aangetroffen (w.o. één rechthoekig bekapt fragment). Er werden geen sporen van
bebouwing en slechts weinig (niet dateerbaar) aardewerk aangetroffen.116
Tijdens een rond 2000 uitgevoerde terreinverkenning werden op en nabij de kleine motte, naast veel
fragmenten leisteen, tufsteen en baksteen, drie fragmenten van laat Pingsdorf en proto-steengoed
aangetroffen (eind 12e – begin 13e eeuw). Blijkbaar hebben er in de 13e eeuw nog activiteiten
113
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plaatsgevonden, waarbij het de vraag is of de activiteiten te maken hebben met de aanleg van deze
motte.117
Beide mottes werden in de jaren 2001-2002 voor het laatst gerestaureerd. De begroeiing op en nabij
de motteheuvels werd toen verwijderd en de zichtlijnen naar het Rijndal open gekapt.118
Tijdens deze in opdracht van Staatsbosbeheer uitgevoerde “restauratiewerkzaamheden” (herstel
grondwerk heuvels/grachten, vrijmaken zichtassen en talud, herstel van haagbeukhaagjes, herstel
van paden, trappen en leuningen enz.) zijn waarschijnlijk ook veel sporen uit de Tweede
Wereldoorlog verloren gegaan.
 Heksendans en Nieuwe Heksendans 119
Medio 2011 werd in verband met baggerwerkzaamheden in een tweetal op de Wylerberg gelegen
vermoedelijke leemgroeves door het toenmalige Bureau Archeologie en Monumenten van de
gemeente Nijmegen (BAMN) een archeologische begeleiding uitgevoerd (projectcode Uhd1) (zie afb.
4.1).
Eén van de groeves staat bekend als de Heksendans/Hexentanz. De ander groeve ligt ten zuidoosten
van de Heksendans en wordt de Nieuwe Heksendans genoemd. Beide groeves liggen op ongeveer
500 meter afstand van de Romeinse potten- en pannenbakkerij op het terrein van de Holthurnsche
Hof. Beide groeves staan afgebeeld op topografische kaarten vanaf 1820 en moeten dus ouder zijn
dan het eerste kwart van de 19e eeuw.
Het archeologisch onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat beide groeves zijn aangelegd ten
behoeve van het winnen van klei/leem. Na het in onbruik raken zijn de groeves volgelopen met
regenwater.
De groeve genaamd Heksendans heeft slechts een geringe hoeveelheid vondsten opgeleverd. Het
ging daarbij met name om vondstmateriaal uit recente tijd. Onder het vondstmateriaal bevonden
zich enkele granaatscherven, vermoedelijk afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog.
De groeve genaamd de Nieuwe Heksendans leverde het meeste vondstmateriaal op. Zo werden er
grote hoeveelheden in de Tweede Wereldoorlog te dateren voorwerpen aangetroffen, w.o.
verpakkingsmateriaal van in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië geproduceerde mortier- en
houwitsergranaten, gereedschap, verpakkingsmateriaal voor voedsel en drank, uitrustingstukken en
kogelhulzen van Amerikaanse makelij (zie afb. 4.4).
Voorts werd in de groeve een vermoedelijk uit de 16e eeuw daterende zeshoekige grens- of
perceelsteen van basalt aangetroffen. De steen was 44 cm hoog en van 18 tot 21 cm breed. Eén van
de vlakken van de steen was bekapt. Drie vlakken van de steen waren voorzien van inkervingen.
Vermoedelijk bevond de steen zich in situ en diende hij als markering tussen twee percelen.
In beide groeves zijn geen duidelijke aanwijzingen gevonden voor een directe relatie met de
Romeinse potten- en pannenbakkerij op het terrein van de Holthurnsche Hof.
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Schut 2003, 70 en Archis-waarnemingsnummers 3571, 24821 en 404266.
Wingens 2013, 453
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Den Braven 2012 en Archis-onderzoeksmeldingsnummer 48472.
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Afb. 4.4 - Vondstmateriaal uit de groeve Nieuwe Heksendans.
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4.9

Aanvullende archeologische informatie uit Duitse bronnen

Het thans tot het Nederlands grondgebied behorende deel van de Wylerberg behoorde tot medio
1963 formeel nog bij de Bondsrepubliek Duitsland. Ook uit de Duitse periode van de Wylerberg is
archeologische informatie bekend. Die informatie is met name terug te vinden in Duitse bronnen en
bij Duitse instanties. Opmerkelijk is dat een deel van die informatie in Nederland niet of nauwelijks
bekend is en ook niet in de Nederlandse registratiesystemen is opgenomen. Het gaat om de
hieronder aangehaalde bij Duitse instanties binnengekomen meldingen (zie voor locaties afb. 4.5).

Afb. 4.5 - Locaties vondstmateriaal uit Duitse bronnen.
 1926 – Musschenberg (Romeinse villa)120
"Bij de Musschenberg in de gemeente Wyler, iets ten zuiden van het Duitse douanekantoor aan de
weg tussen Beek en Wyler en direct gelegen nabij de Nederlandse grens, werd tijdens de aanleg van
terrassen ten behoeve van fruitbomen op het grondgebied van de familie Peters121 (wonende te
Beek) de hoek van een Romeinse gebouw aangesneden. Men brak daarbij muurdelen (grauwacke),
een tot drie keer vernieuwde vloer van 'Wasserestrich' en Romeinse dakpannen uit. Over de
120

Schrijven van Gerhard Pauli (voorzitter Heemkundevereniging Kranenburg) op 1 juni 1926 aan de
Provinzialkonservator te Bonn, registratiesysteem van de Provinzialkonservator te Bonn en Bonner Jahrbücher
132 (1927), 290 e.v.
121
Er staat letterlijk “Geschwister Peters” (broer/zus of broers/zussen).
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grootte/omvang van het gebouw valt niets te zeggen. Anderen geven als locatie aan een terrein op
circa 400 meter van de Nederlandse grens te Beek, in de helling van een heuvel direct langs de weg
van Nijmegen naar Kranenburg en ongeveer 8 meter boven straatniveau."
Alhoewel het gebruikelijk is in Duitse registratiesysteem de coördinaten van de vindplaats te
vermelden, is dat in deze melding nagelaten. Met behulp van de uit de periode 1835-1898
daterende (Duitse) kadastrale kaarten van het westelijke deel van de Wylerberg122, het
(Nederlandse) kadastrale Minuutplan van het westelijke deel van Wyler uit 1951123 en de bij dit
minuutplan behorende register van percelen en eigenaren124 is de locatie van de vindplaats bij
benadering te reconstrueren (zie afb. 4.6).

Afb. 4.6 - Detail Kadastraal Minuutplan sectie Wyler 1, 1e blad, met daarop in kleur aangegeven de
percelen die in de periode 1950-1963 in het bezit waren van de familie Peters.
Reconstructie:
De percelen in bezit van de familie Peters zijn allen gelegen direct ten zuiden en ten oosten van het
voormalige Duitse douanekantoor. De percelen liggen dicht bij de tussen Beek en Wyler lopende
122

Oorspronkelijk gebaseerd op de Flurkarte Untergemeinde Wyler, Flur I, Wylerberg in drei Blättern, Blatt III,
aufgenommen unter Leitung des Geometiker Pepperhoff im November 1835 durch den Hulfsarbeiter
Hollenberg, gezeichnet im Dezember 1835 durch J. Klein (Maasstab 1/2500).
123
Minuutplan sectie Wyler 1 (1e blad), schaal 1:2500, overeenkomstig de Duitse gegevens vervaardigd te
Arnhem, januari 1951 door J.W. Pieters, Landmeter 1e klasse van het Kadaster.
124
Meer in het bijzonder de registerbladen 186 (periode 1950-1951) en 537 (periode 1953-1963), waarop de
percelen vermeld staan die in het bezit van de familie Peters zijn of zijn geweest.
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Rijksstraatweg. De percelen zijn o.a. toegankelijk via de min of meer rondlopende weg tussen de
Rijksstraatweg en de Vossenberg. De percelen liggen ten oosten van de Musschenberg op de flank
van de Wylerberg dat thans ook bekend staat als Palland. Ook nu nog staan op de percelen
restanten van een fruitboomgaard.
Ter hoogte van de percelen ligt de Rijksstraatweg op gemiddeld 20 meter +NAP. De hoogst gelegen
percelen liggen op ongeveer 45 meter +NAP. Als de locatie van de vindplaats zich op 8 meter boven
straatniveau bevindt dan dient de vindplaats gezocht te worden op de lager gelegen percelen van de
familie Peters.
De percelen van de familie Peters liggen tussen de 300 en 450 meter afstand van de toenmalige
grensovergang op de hoek van het Keteldal met de Rijksstraatweg.
Rekening houdend met het gegeven dat de vindplaats wordt gelokaliseerd ten zuiden van het
voormalige Duitse douanekantoor, dan dient de vindplaats gezocht te worden op de percelen met
nummer 118, 351 en/of 386 (zie voor locatie afb. 4.5, nummer 1).
De vloer van 'Wasserestrich' is vermoedelijk een vloer van Romeins vloerbeton (opus cementicium),
waarin roodgekleurde gruis is verwerkt. Dergelijke vloeren werden gebruikt in natte ruimten, bv. een
badruimte. In Hoops Reallexicon 1989 vindt men een beschrijving van 'Wasserestrich' of estrik. Estrik
is in essentie een vloer- of bodembedekking, samengesteld uit kalk, gips en toevoegingen. Direct op
de bodem wordt een laag grof gesteente aangebracht en met mortel aan elkaar gehecht (soort
vloerfundering). Daar bovenop legt men een of meerdere lagen stukken tegel (naar boven toe steeds
kleinere stukken tegel). Bij badruimten en waterleidingen is de bovenste laag voorzien van zeer
kleine stukjes tegel (gruis). De vloer kleurt daardoor rood en is waterdicht.125
 1938 – Musschenberg (Romeinse bouwresten)126
"Nabij het douanekantoor Musschenberg kwam bij het naar beneden glijden van de noordzijde van
heuvel/hoogte 48,0 een hoeveelheid Romeins bouwmateriaal te voorschijn. Het bouwmateriaal
behoorde waarschijnlijk bij een zich in de oostelijke helling van de heuvel bevindende Romeinse villa
(Gutshof)."
Het Duitse registratiesysteem vermeldt in dit geval wél de coördinaten van de vindplaats (r=95280,
h=43520). Als coördinatenstelsel is het ten tijde van de melding gangbare Duitse Gauss-Krügernetz
gehanteerd.
Als heuvel/hoogte 48,0 staat de Musschenberg bekend, de heuvel ter hoogte van de parkeerplaats
van het aan de Rijksstraatweg gelegen voormalige hotel/restaurant Mussenberg (Rijksstraatweg
154). Het voormalige hotel/restaurant ligt even ten westen van het toenmalige Duitse
douanekantoor.
De vindplaats dient volgens de opgegeven coördinaten gezocht te worden in de noordoostelijke
helling van de Musschenberg. De mogelijkheid bestaat dat de hier genoemde vindplaats in nauw
verband staat met de uit 1926 daterende melding betreffende de Romeinse gebouwresten op het
grondgebied van de familie Peters. Beide locaties liggen immers zeer dicht bij elkaar (zie voor locatie
afb. 4.5, nummer 1).
125
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Met dank aan H. van Enckevort, Bureau Leefomgevingskwaliteit Archeologie gemeente Nijmegen (BLAN).
Registratie van de Provinzialkonservator te Bonn d.d. 9 juni 1938; Bonner Jahrbücher 145 (1940), 343.
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 1939 – Wylerberg (opsomming diverse vondsten)127
Met een schrijven aan het Landesamt für die vor- und frühgeschichtliche Denkmalpflege der
Rheinprovinz te Bonn biedt dr. B. Rosenkranz, wonende te Uedem (Kreis Kleve), Crispinusstrasse 8,
in het voorjaar van 1939 een manuscript aan over de Duivelsberg. In het manuscript worden o.a. de
navolgende vondsten vermeld:
"Op het terrein van de pannenfabriek van Theunissen langs de Kleefsebaan128 werd in de jaren vóór
1939 al een dik pakket afval van de aan de andere kant van de weg (op Nederlands grondgebied)
gelegen Romeinse pannenbakkerij aangetroffen. Daaronder bevonden zich dakpannen met stempels.
Op hetzelfde terrein van de pannenfabriek van Theunissen werd ongeveer 40 jaar geleden (rond
1900) een ommuurde Romeinse begraafplaats opgegraven (urnen met crematie). Het
vondstmateriaal werd door 'liefhebbers' uit Nederland meegenomen. Op hetzelfde terrein werd toen
een groot skelet aangetroffen.
Ongeveer 30 jaar geleden (rond 1910) werden in de omgeving van de Duivelsberg diverse bolvormige
potten (urnen) gevonden. Nadere informatie over die urnen ontbreekt.
In de afgelopen jaren werden op de Wylerberg diverse stenen bijlen gevonden. Drie van die bijlen
bevinden zich in het museum te Kleef. Een vierde bijl is verdwenen.
Vermeldenswaardig is dat op een perceel in de buurt van de motteheuvels op de Duivelsberg vaker
dekstenen van urnengraven werden aangetroffen. De eigenaar van het perceel heeft diverse keren
weten te verhinderen dat de urnengraven werden geplunderd."129
Naar aanleiding van de publicatie van zijn artikel in de Bonner Jahrbücher benadert Rozenkranz op
19 september 1939 wederom het Landesamt te Bonn. Hij bedankt de directeur van het Landesamt
voor de publicatie in de Bonner Jahrbücher en biedt een door hem samengesteld kaartje van de
Wylerberg aan. Op het kaartje heeft Rozenkranz aangegeven waar de door hem in zijn artikel
genoemde vondsten gelokaliseerd dienen te worden (zie afb. 4.7).
Uit het kaartje blijkt dat urnenbegravingen en dekstenen werden aangetroffen direct ten oosten en
ten zuidwesten van de toenmalige boswachterij (thans Pannenkoekenrestaurant De Duivelsberg).
Op het terrein ten westen van de pannenbakkerij van Theunissen werden de ommuurde
begraafplaats (grafmonument?) en het skelet (inhumatiegraf?) aangetroffen.
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Schrijven van dr. B. Rosenkranz, wonende te Uedem (Kreis Kleve), Crispinusstrasse 8, aan het Landesamt
für die vor- und frühgeschichtliche Denkmalpflege der Rheinprovinz te Bonn (voorjaar 1939 en 19 september
1939); Bonner Jahrbücher 143/144 (1938/1939), 447 e.v.
128
Het gaat hier om de voormalige Dampf-Dach-Ziegelei Berg en Dal, ook wel bekend als de pannenfabriek van
Theunissen. De pannenfabriek was tussen 1878 en 1931 in gebruik en lag op de percelen links en rechts van de
huidige toegangsweg vanaf de Oude Kleefsebaan naar het pannenkoekenrestaurant op de Duivelsberg.
129
Uit het originele manuscript van Rosenkranz blijkt dat hij de informatie over diverse vondsten waarschijnlijk
mondeling verkregen heeft van de toenmalige boswachter van de Wylerberg, de heer Bamberger.
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Afb. 4.7 - Het uit 1939 daterende kaartje met de aanduiding van vindplaatsen op de Wylerberg.
 1960 – Munten uit het Wylerberggebied130
In het registratiesysteem van het Landesmuseum te Bonn en in de Bonner Jahrbücher van 1960
wordt melding gemaakt van het aantreffen van munten op het grondgebied van tuinder Josef van
Baal. De munten zijn in de loop van jaren verzameld. Het gaat om de navolgende munten:
- een liard uit 1586 van Philips II van Spanje (1556-1598) (Graafschap Artois),
- een gigot uit 1588 van Philips II van Spanje (1556-1598) (Hertogdom Gelre),
- een stuiver uit 1772 van Friedrich II (1740-1786) (Koninkrijk Pruisen),
- een duit uit 1791 van de stad Utrecht,
- een pfennig uit 1797 van Karl Wilhelm Ferdinand (1780-1806) (Braunschweig-Lüneburg),
- een duit uit 1808 van de Bataafse Republiek in Nederlands Indië,
- een 1/48 taler uit 1811 van Friedrich August I (1806-1816) (Koninkrijk Saksen),
- een 1/4 Kreuzer uit 1814 van Friedrich August I (1806-1816) en Friedrich Wilhelm (1788-1816)
(Hertogdom Nassau).
Alhoewel het gebruikelijk is in Duitse registratiesysteem de coördinaten van de vindplaats te
vermelden, is dat in dit geval achterwege gelaten. Het terrein van tuinder v. Baal moet in het
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Bonner Jahrbücher 160 (1960), 605 e.v.

48

oostelijke - thans Duitse - deel van de Wylerberg worden gezocht (nabij Vogelsang en vlakbij de
Nederlandse grens) (zie voor locatie afb. 4.5, nummer 2).
 1960 – Steen met inscriptie 131
Het jaarbericht van de Kranenburgse gemeenteambtenaar Josef van Bebber d.d. 24 april 1960 aan
het Rheinische Landesmuseum te Bonn vermeldt het navolgende:
"In 1959 is het bij het dorp Wyler gelegen deel van de Wylerberg achter het Gehöft Rademacher
(eigenaar Johann van de Poll) afgegraven. De aldaar afgegraven kiezel en zand is o.a. gebruikt bij de
aanleg van de op Nederlands grondgebied gelegen rondweg Beek/Ubbergen. Over de hoeveelheid
afgegraven kiezel/zand valt niets naders te vermelden, maar van de Poll heeft er tot nu toe ongeveer
30.000 gulden voor ontvangen.
Het bewuste deel van de Wylerberg (evenals de gehele Wylerberg) behoort tot het deel van Wyler
dat op dit moment onder Nederlands bestuur staat. Het ligt in het gedeelte van Wyler dat op basis
van het Duits/Nederlandse verdrag weer aan Duitsland zal worden teruggegeven.
Onder het op het terrein van v.d. Poll aangetroffen vondstmateriaal bevindt zich een rechthoekige
steen, 25 cm lang, 20 cm breed en ongeveer 15 cm hoog. De steen heeft een rechthoekige uitholling
en lijkt op een soort voedernap. De steen bevat een inscriptie. Een van de woorden die goed te lezen
is, is het woord DUX (DUX = Führer?). De letter D kan ook de kleine Griekse letter Theta zijn." (zie afb.
4.8).

Afb. 4.8 - Gedeelte uit het jaarbericht van Josef van Bebber d.d. 24 april 1966.
In de Bonner Jahrbücher wordt geen melding gemaakt van de inhoud van het jaarbericht van Josef
Bebber. In het Duitse registratiesysteem zijn geen coördinaten van de vindplaats vastgelegd.
Blijkens het uit 1951 daterende kadastraal minuutplan sectie Wyler 1 (2e blad) en de daarbij
behorende registers van eigenaren (dienstjaren 1956 t/m 1958) is het Gehöft Rademacher van
Johann van de Poll gelegen in de uiterst oostelijke punt van de Wylerberg in het op Duits
131

Jaarbericht van Josef van Bebber d.d. 24 april 1960 aan het Rheinische Landesmuseum te Bonn.
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grondgebied gelegen gehucht Vogelsang (nabij de aansluiting van de Bundesstrasse 9 en de
Hauptstrasse te Wyler) (zie voor locatie afb. 4.5, nummer 3).
Vermoedelijk gaat het hier om de graafwerkzaamheden ten tijde van de aanleg van de Nieuwe
Rijksstraatweg ten noorden van Ubbergen/Beek, de Bundesstrasse 9 én de nieuwe grensovergang
aan de voet van de Wylerberg. Er zijn toen ter hoogte van de inmiddels weer opgeheven
grensovergang in de Nieuwe Rijksstraatweg/Bundesstrasse 9 en even ten oosten van het in de
Tweede Wereldoorlog volledig vernielde gehucht Im Thal delen van de noordoostelijke resp.
zuidoostelijke helling van de Wylerberg weggegraven.
 1969/1970 - Frankisch wapentuig en fragmenten van aardewerk uit de 7e en 8e eeuw132
"In november 1969 werd in de helling van de zand- en grindgroeve van v.d. Poll op 30 meter boven
Duits peil in de noordoostelijke helling van de Wylerberg nabij Bundesstrasse 9 een Frankische
lansspits aangetroffen (totale lengte lansspits 42 cm, bladlengte 28 cm en maximale breedte 5,5 cm).
In januari 1970 werd in de helling van dezelfde groeve nog een Frankisch zwaard (sax) aangetroffen
(totale lengte zwaard 68 cm, lengte van de handgreep 18,5 cm en maximale breedte 5 cm). Nabij de
sax werd een laag met grote stenen aangetroffen, vermoedelijk behorende tot een graf. Op de
handgreep van het zwaard waren nog resten van hout aanwezig. Op het zwaard werden ook nog
restanten van een lederen zwaardschede aangetroffen.
Tijdens het bergen van de sax kwamen scherven van een Frankische knikwandpot te voorschijn. De
pot kon worden gereconstrueerd (hoogte 12 cm, diameter van de hals 9,1 cm en diameter van de
wand 13,5 cm).
De mogelijkheid bestaat dat de in de wand van de groeve aangetroffen voorwerpen afkomstig zijn uit
een Frankisch graf."
In het Duitse registratiesysteem zijn slechts globaal de coördinaten van de vindplaats vastgelegd (r=
973, h= 421). Als coördinatenstelsel is het ten tijde van de melding gangbare Duitse GaussKrügernetz gehanteerd. De vindplaats dient volgens de opgegeven coördinaten gezocht te worden in
of nabij het op Duits grondgebied gelegen gehucht Vogelsang.133 Vermoedelijk gaat het om dezelfde
locatie, waar in 1959 de steen met inscriptie (DUX) werd gevonden (zie hierboven) (zie voor locatie
afb. 4.5, nummer 3).
De Frankische wapens en knikwandpot zijn te bewonderen in de door de Verein für Heimatschutz
Kranenburg beheerde Mühlenturm te Kranenburg (BRD) (zie afb. 4.9).
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Bonner Jahrbücher 171 (1971), 538 e.v.; Siegmund 1998, 439 e.v.; Geschichte im Turm 2006, 234-238.
Een verwijzing naar de zand- en grindgroeve van v.d. Poll is in de kadastrale gegevens niet te vinden. Johann
v.d. Poll wordt wél genoemd als eigenaar van het Gehöft Rademacher. De groeve moet gelet op de
beschikbare coördinaten, gezocht worden in of nabij Gehöft Rademacher in het gehucht Vogelsang.
133
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Afb. 4.9 - Vondstmateriaal Wylerberg in Mühlenturm te Kranenburg:
1. Lansspits, 2. Zwaard, 3. Knikwandpot (links).
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5.

Op weg naar oorlog (periode 1914 - 1940)

Grenswachten
In augustus 1914 brak de oorlog uit die als de Eerste Wereldoorlog in de geschiedenisboeken terecht
is gekomen. In Europa ging de strijd tussen de zogenoemde Centralen, met het Duitse Rijk als
voornaamste partij en de Entente, bestaande uit met name Frankrijk en Engeland. De Nederlandse
regering voerde gedurende deze oorlog, die vier jaar zou duren, een neutraliteitspolitiek. Wel was,
evenals in de voorgaande jaren in veel Europese landen, het leger gemobiliseerd. In deze
grensstreek had dat soms bizarre gevolgen. Zo werd Gerrit Theunissen, boswachter van het
Landgoed Wylerberg, door het Nederlandse leger onder de wapenen geroepen en zijn broer Hendrik
mocht het Duitse legeruniform aantrekken.134
Op 2 augustus 1914 werd door de Duitsers de grensovergang bij Beek met een ketting afgesloten.
Alleen voetgangers mochten nog passeren. Fietsers, auto’s en de tram mochten niet verder. De tram
kon overigens ook niet verder, want op dezelfde dag werden de tramrails van de Strassenbahn Kleve
– Beek tussen het douanekantoor en het eindpunt in Beek opgebroken.135
Aan beide kanten van de grens werden grenswachten gestationeerd. De Nederlandse grenswachten
werden ingekwartierd in het toen leegstaande hotel ’t Spijker in Beek. Dit pand, al eeuwenlang in
eigendom van de familie Van Randwijck, was opgekocht door de exploitatiemaatschappij ‘Mooi
Nederland’. Deze maatschappij wilde in de omgeving van de Sterrenberg een villapark bouwen.

Afb. 5.1 - Duitse militairen en Nederlandse marechaussee bij de grenspaal in het Keteldal, 1915. Het
gebouw op de achtergrond is Hotel Groot Berg en Dal.

134
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Fun en Van Eck 2013, 30
Idem
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Afb. 5.2 - Duitse militairen bij de grensovergang nabij Hotel de Groote Musschenberg.
Met het uitbreken van de oorlog en de Nederlandse mobilisatie kwam daar echter niets van terecht.
Het gebied viel binnen een, vanaf de grens gemeten, circa 500 meter brede verboden strook. De
heer Van der Veur, directeur van ‘Mooi Nederland', zou volgens De Gelderlander het hotel
‘welwillend’ hebben afgestaan. Echter volgens Van Sluis had het leger ’t Spijker met de bijgebouwen
gevorderd.136 Hoe het ook zij, grenswachten betrokken in 1914 het pand.
Van der Veur wilde het de manschappen, voor het merendeel bestaand uit gehuwde mannen uit
Nijmegen, zo comfortabel mogelijk maken. Er heerste volgens hem al een “goeden geest” onder de
grenswachten en gaven zij blijk van een “kalme, mannelijke, ernstige plichtsbetrachting.” Dat was
vooral te danken aan hun commandant “die door zijn uitstekende eigenschappen, dien goeden geest
onder de manschappen weet te handhaven.”137 Maar die ‘goede geest’ kon wel een extra stimulans
gebruiken, vond Van der Veur en hij riep daarom de bevolking via de Gelderlander op om een kleine
bijdrage te leveren voor de grenswachten, “die daaruit op een potje bier of wat tabak en sigaren
kunnen getrakteerd worden.”138 De lezers mochten overigens ook zelf wel eens komen kijken wat er
voor de landweermannen gedaan kan worden om “hun de zware taak te verlichten.”139
Om het moraal onder de troepen verder te stimuleren werd er voor vermaak gezorgd, onder andere
door een optreden van de zangvereniging Noviomagum.140 Voor zijn inspanningen om het leven voor
de grenswachten aangenamer te maken werd Van der Veur op 16 maart 1915 gehuldigd.
Merkten de inwoners veel van de oorlogshandelingen in deze maand augustus? Behalve een Duitse
zeppelin die de grens met Nederland wilde passeren, niet veel. De betreffende zeppelin werd
136

Gelderlander, 8 augustus 1914; Van Sluis 2011, 53
Gelderlander, 8 augustus 1914
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overigens niet waargenomen door de op het dak van ’t Spijker postende grenswachten. De
grenswachten tussen Beek en Millingen zagen het gevaarte wél. De bemanning ervan werd eerst
met vuurpijlen gewaarschuwd. Toen dat geen effect sorteerde, werd de zeppelin met
geweerschoten verjaagd.141
Belgische militairen bij de grens
De oorlog eindigde in 1918. Op 11 november ’s ochtends om 11 uur werd de wapenstilstand van
kracht. De overwinnende landen van de Entente wezen Duitsland aan als de schuldige voor het
uitbreken van de oorlog. Zij bepaalden dat Duitsland geen groot leger, uitgerust met zware wapens,
meer mocht hebben. In het gebied aan de linkerkant van de Rijn en in een vijftig kilometer brede
strook aan de rechteroever van de Rijn mocht Duitsland geen troepen legeren. Begin december 1918
hadden de Duitse troepen het Belgische grondgebied verlaten en trokken Franse en Belgische
eenheden het Rijnland binnen. Op 18 december bezetten ruim 400 Belgische cavaleristen de dorpen
in de Düffel, waaronder Wyler.

Afb. 5.3 - Belgische grenswachten bij de grenspost in Wyler. Het is niet duidelijk of deze foto uit 1919
of uit de periode 1923 - 1926 dateert.
De grens met Nederland werd van Bimmen tot Wyler versperd met prikkeldraad. Burgemeesters en
ambtenaren kwamen onder gezag van de Belgische commandant te staan. Na het tekenen van de
Vrede van Versailles op 28 juni 1919 kwam op 30 juni 1919 een einde aan deze bezettingsperiode.
Eén van de bepalingen uit dit vredesverdrag, door veel Duitsers het ‘Diktat von Versailles’ genoemd,
had betrekking op de herstelbetalingen die Duitsland aan de geallieerden moest voldoen. Die waren
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zo hoog dat het economisch zeer verzwakte Duitsland daar onmogelijk aan kon voldoen.142 Een gierende
inflatie was één van de gevolgen van de geallieerde maatregelen. Om een voorbeeld te geven:
in december 1922 kostte een tramkaartje Kleef – Beek 50 Reichsmark, op 1 januari 1923 was dat al
opgelopen naar 200 Reichsmark, een half jaar later moest voor het kaartje 6.000 mark neergeteld
worden en wie vanaf 1 september 1923 per tram van Kleef naar Beek wilde was 800.000 Reichsmark
armer.143
Als ‘straf’ voor het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting bezetten Franse en Belgische troepen
in 1923 het Roergebied en Rijnland. Deze bezetting duurde tot 1926.

Afb. 5.4 - Schietbaan bij restaurant Duivelsberg (mogelijk de oorspronkelijk
door de Belgische bezetters aangelegde schietbaan uit de periode 1923-1926).

Afb. 5.5 - Schietbaan anno 2018.
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De internationale verhoudingen waren in deze periode weer meer genormaliseerd. Duitsland werd
opgenomen in de Volkenbond en via het zogenoemde Dawesplan kreeg het land leningen en kon zo
aan haar financiële verplichtingen voldoen. De noodzaak om het Ruhrgebied en het Rijnland bezet te
houden was er niet meer en op 31 januari 1926 verlieten de Belgische troepen de grensstreek. Het
Rijnland bleef overigens wel een gedemilitariseerde zone.
Nederlands-Duitse samenwerking in het grensgebied
De periode van internationale ontspanning duurde echter niet lang. De economische crisis, met de
beurskrach van 1929, sloeg met name in Duitsland hard toe en gaf extreme partijen als de
communisten en met name de nationaalsocialisten electoraal de wind in de zeilen. De NSDAP van
Adolf Hitler werd de grootste partij in de Reichstag en op 30 januari 1933 werd Hitler tot
Rijkskanselier benoemd.
Hitler’s machtsovername leidde in de grensstreek tot een aantal incidenten. Een groep Nederlandse
studenten werd tijdens een bezoek aan Kleef in juli 1933 belaagd door nazi’s.
In augustus 1933 was er in Nijmegen (in De Harmonie) een bijeenkomst georganiseerd door de
Nederlandse nazipartij NSNAP (onder aanvoering van ridder Van Rappard), waarbij ook Duitse
geestverwanten waren uitgenodigd. Het werd een rumoerige bijeenkomst en toen de Duitse
bezoekers ’s avonds per tram terug naar Duitsland terugreden, werden ze in Ubbergen belaagd met
stenen.144
Maar dit waren incidenten. Al met al was er toch geen sprake van een slechte verhouding tussen
Duitsers en Nederlanders in het grensgebied. In 1936 werd bijvoorbeeld Hermann Eich, Landrat van
Landkreis Kleve, uitgenodigd om de opening van de Waalbrug bij te wonen.145 In hetzelfde jaar was
er een groot feest in Hotel Groot Berg en Dal met 300 Nederlandse en Duitse genodigden. ‘Laat
Vriendschap heelen wat Grenzen deelen’ bleef nog het devies.146
Er waren Duits-Nederlandse samenwerkingsverbanden, onder andere op het gebied van de
waterhuishouding. In 1934 vond de opening plaats van het Hollandsch-Duitsch gemaal.
Werkverschaffingsprojecten gaven Nederlandse werklozen kans om in Duitsland werk te vinden. De
wijze waarop in het Derde Rijk de economische crisis werd aangepakt, wekte zelfs sympathie voor
het naziregime. Na de oorlog zouden NSB’ers getuigen van het feit dat contacten over de grens bij
hadden gedragen aan hun enthousiasme voor het nationaal-socialisme. Familiebanden over de grens
kunnen hier wellicht ook een rol hebben gespeeld.147
Het Nederlands-Duitse grensverkeer kon nog ongehinderd doorgang vinden, maar de douanepost in
Beek bemerkte wel de gevolgen van de anti-Joodse maatregelen die door het naziregime werden
genomen. De Gelderlander berichtte in april 1933 over honderden Duitse joden die zich bij de
grensovergang in Beek hadden gemeld, evenals communisten en radicale socialisten. Veel
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Afb. 5.6 - Deze grenspaal staat nog altijd in het Keteldal, de oude grens met Pruisen.
vluchtelingen die zich in de jaren dertig aan de grens meldden werden, mede dankzij een
bemiddelende rol van consul A.J. Jurgens (van de ‘margarinefamilie’) van het Nederlandse consulaat
in Kleef Nederland binnengelaten. Veel meer vluchtelingen ook niet. Nederland voerde in deze jaren
een stringent ‘vluchtelingenbeleid’.
Jodensmokkel
De Reichskristallnacht van 9 op 10 november 1938, waarbij tal van synagogen in brand werden
gestoken en duizenden Joden naar concentratiekampen werden afgevoerd, bracht een extra stroom
Joodse vluchtelingen naar Nederland op gang. In ‘onze streek’ werden velen van hen via de
Startjeshof over de grens verder Nederland in gesmokkeld. De boswachter van het Landgoed
Wylerberg, Bamberger, speelde hierbij een belangrijke rol. De bewoonster van Huis Wylerberg,
Marie Schuster, was zelf niet actief bij deze smokkel betrokken, maar ze was er wel van op de
hoogte en stelde de Startjeshof beschikbaar voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Op een
zekere avond was de Startjeshof zo vol met vluchtelingen dat men zich genoodzaakt zag een bordje
aan te brengen met de tekst ‘Geschlossene Gesellschaft’.148
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Ook bij Grafwegen (Groesbeek) werden Joden de grens over gesmokkeld. In het huis van boswachter
Rausch in Nergena kwamen de vluchtelingen aan en werden vervolgens aan de Nederlandse kant van
de grens door Henricus Maria Kerkhoff op zijn boerderij aan de Hogewaldseweg opgevangen.
Dochter Nelly van Raay-Kerkhoff heeft nog levendige herinneringen aan deze periode. Het sterkst is
haar een man bijgebleven die in haar ouderlijk huis voor korte tijd onderdak vond. Hij had zich bij
aankomst op de grond geworpen en de Nederlandse bodem gekust als dank voor zijn geslaagde
vlucht vanuit Duitsland. Veel kreeg Nelly niet van de gebeurtenissen mee. Zwijgzaamheid was het
parool in die dagen. Er mocht met niemand over de vreemde bezoekers in de woning worden
gesproken. De vluchtelingen bleven ook maar kort. Ze werden door Gerd Kosman uit Breedeweg
opgehaald en hij zorgde er voor dat zij verder Nederland in kwamen. Hoeveel Joden op deze manier
aan de nazivervolging zijn ontsnapt is niet bekend, evenmin als de namen en de verdere lotgevallen
van deze personen.149
Dreigende oorlog
De Brit Malcolm Grahame Christie was een goede kennis van de in het Huis Wylerberg wonende
Marie Schuster. Na de Eerste Wereldoorlog was Christie een diplomatieke loopbaan begonnen en als
luchtvaartattaché verbonden aan de Britse ambassade in Washington. Tussen 1922 en 1930 was hij
in dezelfde functie werkzaam aan de Britse ambassade in Berlijn. Om gezondheidsredenen trok hij
zich in 1930 uit de dienst terug, maar hij bleef actief met verzamelen van gegevens over de politieke
ontwikkelingen in Duitsland. Hij bracht daarvan rapport uit aan het hoofd van het Britse Ministerie
van Buitenlandse zaken, Sir Robert Vansittard. Zijn opvallend accurate en alarmerende berichten
werden echter genegeerd. De Engelse regering met premier Chamberlain voerde een zogeheten
appeasementpolitiek. Door toe te geven aan Hitlers (territoriale) eisen hoopte men een nieuwe
oorlog te voorkomen. Berichten over oorlogszuchtige bedoelingen van het Derde Rijk pasten hier
Tijdens een verblijf in Berlijn had Christie eens een onderhoud met Adolf Hitler, drie maanden voordat
deze tot Rijkskanselier werd benoemd. Het gesprek vond plaats in het Kaiserhof Hotel in Berlijn, in
het bijzijn van onder andere Rudolf Hess, de tweede man binnen de NSDAP. Hier een weergave van
Christie’s indruk van Hitler. Hij vond hem een ijdele en weifelende demagoog, die tijdens het gesprek
zenuwachtige bewegingen met zijn handen en zijn hoofd maakte en op een rare verkrampte manier
sprak. Hij had een smalle mond met gespannen dunne lippen waaruit kribbigheid, gemeenheid en
wreedheid sprak. Soms rolde hij met zijn ogen als hij sprak. Zijn ogen waren groot, de wimpers
ontbraken en het hysterische en het fanatisme van deze man flikkerde er in op. Tijdens de hele
ontmoeting had hij niet één keer geglimlacht. Hij had totaal geen gevoel voor humor.150
niet in. Christie sprak in Berlijn onder andere met Herman Göring, die hij nog kende uit de Lorry-tijd.
Göring’s belang bij deze gesprekken was dat hij zo via Christie in London zijn gedachten over de
Engels-Duitse verhoudingen kon laten doorklinken. De Duitse leiders wilden zich er met name van
vergewissen dat Duitsland in Oost-Europa zijn gang kon gaan met het bezetten van gebied zonder
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dat de Engelsen (militair) in zouden grijpen.151 Christie bracht in deze jaren vaak een bezoek aan Huis
Wylerberg en hij gaf Marie Schuster het advies om te verhuizen, aangezien toekomstige
ontwikkelingen haar verblijf op de Wylerberg wel eens onaangenaam zouden kunnen maken. Marie
gaf geen gehoor aan deze raad.
Christie was overigens niet de enige die waarschuwde voor het gevaar van een nieuwe, door Hitler
te ontketenen oorlog. Hoewel velen de hoop bleven koesteren dat het vrede zou blijven, trof men
maatregelen voor het geval er toch een oorlog uit mocht breken. Ook de Nederlandse regering,
evenals tijdens de Eerste Wereldoorlog een neutraliteitspolitiek voerend, begon vanaf het midden
van de jaren dertig meer aandacht aan het leger te schenken. Er werd in toenemende mate
geïnvesteerd in de Nederlandse strijdkrachten. Het aantal dienstplichtigen werd verhoogd en de
duur van de dienstplicht verlengd. Het leger ging over tot de aanschaf van modern oorlogsmateriaal
en nieuwe verdedigingswerken werden aangelegd.152
Op 23 augustus 1939 werd de ‘Algemene Mobilisatie’ afgekondigd, een dag later gevolgd door een
‘voormobilisatie’. De grenstroepen kregen het bevel de hen toegewezen oorlogsopstellingen in te
nemen.
De mobilisatie verliep zonder problemen of chaos en volgens de Provinciale Geldersche en
Nijmeegsche Courant (PGNC) van 28 augustus 1939 heerste er een “stemming van onbezorgdheid.”
In Berg en Dal genoten de toeristen in deze maand van de kermis in Berg en Dal.153
Ook na 1 september 1939, de dag van de Duitse inval in Polen en gewoonlijk aangemerkt als het
begin van de Tweede Wereldoorlog in Europa, was er langs de Nederlands-Duitse grens nog weinig
van een oorlogssituatie te merken. De grens werd vanaf deze datum in het donker wel duidelijker
zichtbaar. In Duitsland trof men verduisteringsmaatregelen en waar in Nijmegen de straatlichten
bleven branden gingen in de stad Kleef de lichten uit.154
Grensversperringen
Op 1 maart 1940 berichtte de PGNC over geruchten dat de Duitse autoriteiten de grens geheel
zouden gaan sluiten, maar volgens de krant waren dat valse geruchten. Wel was het zo dat met
ingang van 15 maart een nieuwe regeling zou worden ingevoerd “die beoogt de controle op het
grensverkeer aanzienlijk te verscherpen en dus derhalve een nieuwe beperking zal beteekenen.”
Volgens de PGNC scheen deze nieuwe regeling verband te houden met de voltooiing van de
grensafzetting langs de gehele grens. De krant doelde daarmee op de in 1939 door de Duitsers
aangebrachte gaasversperring langs de gehele grens met Nederland.
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Afb. 5.7 - 'Hitler's grensgaas' langs de Rijksstraatweg bij Smorenhoek.
In 1940 haalde Grafwegen de pers vanwege een opmerkelijk voorval. De familie Scholten kon niet op
de gebruikelijke wijze het paasfeest vieren. De grens bij Grafwegen werd in 1939 namelijk voorzien
van grensgaas. Dat kwam pal voor de boerderij van Johann Scholten te lopen. Johann was boer en
ook jarenlang gemeenteraadslid in Asperden waartoe Grafwegen tot 1936 behoorde. ‘Hitler´s
kippengaas’ versperde de drie dochters Scholten de toegang tot de ouderlijke boerderij die net op
Duits grondgebied lag. Met Pasen 1940 trof de familie elkaar niettemin toch. Buurvrouw Janssen
haalde een tafel en zette die tegen het kippengaas aan. De gaten in het gaas waren groot genoeg om
er de tuit van de koffiekan doorheen te steken. Ook de fles Schnapps paste er door heen. Zo kon toch
samen het kopje danwel het glas worden geheven.155
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Voorafgaand aan de nieuwe regeling waren er overigens al beperkende maatregelen getroffen. Zo
was er een vergunning voor familiebezoek over de grens nodig en het verkrijgen daarvan kon enige
weken vergen. Uitstapjes naar Duits gebied waren al enige tijd niet meer mogelijk, de grens kon
alleen nog via daarvoor aangewezen doorlaatposten worden gepasseerd. Zoveel erger, wilde de
krant maar zeggen, kon het dus eigenlijk niet worden.156
In hetzelfde bericht in PGNC stond te lezen dat er aan Duitse kant de laatste weken nogal wat
militaire bedrijvigheid waargenomen werd. Er waren op grote schaal troepenverplaatsingen te zien.
In tegenstelling tot enige weken geleden waren er nu veel soldaten afkomstig uit Oost- en MiddenDuitsland. Opvallend was ook dat er voor het binnenhalen van de oogst “zeer veel Poolse
krijgsgevangenen te werk zijn gesteld.”157
De Nederlandse verdediging158
We weten nu dat deze Duitse troepenbewegingen plaats vonden ter voorbereiding op een aanval op
Nederland. Wat de Duitsers bij hun opmars tegen zouden komen bestond in eerste instantie uit licht
bewapende grenstroepen. De eerste serieuze Nederlandse verdedigingslinie werd gevormd door het
Maas-Waalkanaal en viel onder de verantwoordelijkheid van de Groep Maas-Waal. Deze Groep
bestond uit onder andere het 1ste bataljon van het 26ste Regiment Infanterie (1B 26RI). De
grenstroepen, bestaande uit luisterposten en kleine vernielingsdetachementen, hadden slechts de
taak om bij een Duitse inval vertragende acties te ondernemen, maar vooral om de verder
landinwaarts gelegen troepen te waarschuwen. De sector Nijmegen-Groesbeek werd bezet door de
3de compagnie van het 8ste Grensbataljon (3cie 8GB) en maakte deel uit van de Groep Overbetuwe.
Onder de lijn Berg en Dal – Wyler lag de 3de compagnie van het 11de Grensbataljon (3cie 11GB) die
onder bevel stond van de Groep Maas-Waal. Verder lagen er detachementen van de marechaussee,
nogal weids aangeduid als de ‘Brigade Nijmegen’, in Groesbeek en in Nijmegen.
De 3cie 11GB had de gehele directe naderingszone van het Maas-Waalkanaal als operatiegebied.
Groesbeek vormde hierin een logistieke sleutelpositie, omdat alle wegen in de sector hier
samenkwamen. Bovendien liep de spoorverbinding Nijmegen-Kleef dwars door Groesbeek. Om een
Duitse opmars te vertragen waren er ‘verhakkingen’ (boomstammen over de weg) voorbereid bij
Driehuizen en op de wegen Groesbeek-Nijmegen en Groesbeek-Heumen. Putringversperringen
konden worden aangebracht op zes grenswegen tussen Wyler en Grafwegen. Tussen Driehuizen en
Groesbeek lagen brandstapels gereed waarmee een bosbrand kon worden gesticht om de Duitse
opmars te bemoeilijken.
De 3cie 11GB stond onder tactisch bevel van het 1B 26RI. Vanuit het oude postkantoor in Groesbeek
was er een rechtstreekse telefoonverbinding met deze eenheid en met de commandant van de
Groep Maas-Waal.
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Afb. 5.8 - Overzicht van de opstellingen van de groep Maas-Waal en de Duitse invallen, mei 1940.
De 3cie 8GB had haar commandopost in Ubbergen en bezette ook de uitkijkpost op de
Kwakkenberg. Ook in dit gebied kon men beschikken over versperringen en hindernissen, t.w. een
putringversperring op de Oude Kleefsebaan nabij de grens bij Wyler, een verhakking op de Oude
Kleefsebaan ter hoogte van Im Thal, twee verhakkingen op de Oude Kleefsebaan te Berg en Dal,
landmijnen op de Oude Holleweg en boven in het Keteldal, een putringversperring op de
Rijksstraatweg te Beek (tussen v. Randwijkweg en Keteldal) en een aspergeversperring op de
Rijksstraatweg te Ubbergen (ter hoogte van Notre Dames des Anges).
De Duitse aanvalsplannen
De Duitse strijdkrachten in de sector Nijmegen – Boxmeer werden gevormd door het 26ste
Armeekorps (26 AK), met op de rechterflank (de sector Nijmegen – Cuijk) de 254ste Infanteriedivision
(254 ID) en op de linkerflank (Cuijk – Boxmeer) de 236ste Infanteriedivision (236 ID). Samen met het
10de Armeekorps (10 AK) maakte het 26 AK deel uit van het 18de leger. ‘Ons gebied’ lag tussen deze
twee korpsen in. De Duitse aanval had voornamelijk logistieke doelen: het wegennet in deze sector
(inclusief de Waalbrug bij Nijmegen en de verkeersbrug bij Grave) zo snel mogelijk in handen zien te
krijgen om zo troepenverplaatsingen mogelijk te maken. Binnen de 254 ID opereerden daartoe twee
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groepen, versterkt met SS-eenheden: Gruppe N, met als taak de Waalbrug te veroveren, en Gruppe
G met als doel de brug bij Grave.159
10 mei 1940
Op 9 mei 1940 ziet Frans Maas van café De Mösschenberg aan de Rijksstraatweg in Beek dat de
Wehrmacht vrachtwagens opstelt. Grote troepenconcentraties worden ook door de Nederlandse
grensposten waargenomen. De Nederlandse troepen krijgen het bevel tot ‘volledige
strijdvaardigheid’. Op 10 mei, vanaf 3.55 uur begint Fall Gelb, de Duitse aanval op Frankrijk, België
en Nederland. In Beek ziet de familie Dijkstra de Duitsers het douanekantoor, waar vader Dijkstra
werkzaam is, binnengaan. Dochter Miep Dijkstra herinnert zich later hoe de soldaten keurig over de
paden van de moestuin liepen. De Nederlandse grenswachten hadden zich op dat moment al
teruggetrokken en volgens Miep konden de Duitsers "zo naar binnen lopen".160
De 3cie 8GB werd volledig verrast door de Duitse aanval, maar toch wisten de grenswachten de
commandoposten van de meer teruggelegen eenheden tijdig te waarschuwen. Vanaf de uitkijkpost
op de Kwakkenberg werd het afgesproken lichtsignaal (lichtkogel met goud schitterlicht) afgegeven.
Het signaal werd waargenomen door de bezetting van de forten Pannerden en Boven Lent. De
aspergeversperring bij Ubbergen kon worden geborgd, maar het scherp stellen van de
landmijnversperringen ten oosten van Berg en Dal lukte niet. De verhakking op de Oude Kleefsebaan
kon slechts ten dele worden uitgevoerd. Veel verschil zou een volledige uitvoering van alle
versperringsmaatregelen overigens niet gemaakt hebben. De Duitsers waren op de hoogte van de
versperringen en kozen gewoon een andere route. Duitse pantserwagens reden vanuit Wyler via de
niet verdedigde landweggetjes ten noorden van Groesbeek en wisten zo in de rug van de
grenswachten te komen. Vervolgens trok men via Berg en Dal en Groesbeek richting de Waalbrug. Zij
arriveerden echter te laat om het opblazen van de Waalbrug te verhinderen.
In de sector van 3cie 11GB konden de grensposten ten zuidoosten van Groesbeek de Duitse aanval
tijdig per telefoon doorgeven aan het 1B 26RI en aan de Groep Maas-Waal. Ook hier werd de Duitse
opmars nauwelijks opgehouden en werden binnen enkele minuten na de invasie de grenstroepen
opgerold. Zonder al te veel moeite konden de Duitsers via de Wylerbaan Groesbeek bereiken en zich
van daaruit west- en noordwestwaarts verspreiden.
De stelling aan het Maas-Waalkanaal was de eerste serieuze verdedigingslinie, maar ook hier liep de
Duitse opmars nauwelijks vertraging op. In de vroege ochtend van de 11de mei, om 02.00 uur werd
de stelling door de Nederlandse troepen onder Duitse druk ontruimd.
Zoals bekend duurde de strijd in Nederland maar een aantal dagen. Op 15 mei gaf het Nederlandse
leger de strijd op. Niemand kon op dat moment natuurlijk bevroeden dat er een bezettingstijd van
vijf jaar zou volgen. En dat de bevrijding van ‘ons gebied’ in september 1944 bijna letterlijk uit lucht
kwam vallen, was voor iedereen een totale verrassing.
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6.

Van Market Garden tot Operatie Veritable. De Wylerberg en het Nederrijk in
oorlogstijd

6.1

De Amerikaanse periode (17 september 1944 - 10 november 1944)

‘Amerikaonse perrepluspringers’161
Op 17 september 1944 noteert de Groesbeekse pastoor Hoek in zijn dagboek: “Toen wij uit de kelder
kwamen lagen er ongeveer 30 zweefvliegtuigen op het veld tussen Belterman en het Heiland.” Vanaf
de ochtend was er een grote activiteit van geallieerde (jacht)bommenwerpers geweest en pastoor
Hoek had, samen met andere bewoners in een schuilkelder in Breedeweg, dekking gezocht tegen de
neervallende bommen. Iets verder in zijn dagboek lezen we: “Intussen regende het vooral op Klein
Amerika en de Dennenkamp parachutisten, duizenden, naar men zei.”162

Afb. 6.1 - De neerdalende parachutisten en gliders boden een ´reusachtig schouwspel´.
Voor velen moet het neerdalen van deze grote aantallen parachutisten een indrukwekkend gezicht
zijn geweest: “Het was een reusachtig schouwspel, al die kleine ventjes en dan zag je de parachute
open gaan,” aldus de Nijmeegse Martha Waaldijk.163
Utrechtenaar Robbert Smulders bevindt zich op deze dag in de Heilig Landstichting en ziet van
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daaruit de grote aantallen vliegtuigen overkomen en, zegt hij later, “Mijn eerste reactie was: Daar
gaat weer een bombardement op Duitsland. Er werd op geschoten en ik zag parachutisten eruit
springen en dacht: God, die arme kerels zijn geraakt. Er springt een hele crew naar beneden!"
Toen Smulders even later weer een stel parachutisten uit een vliegtuig zag springen, besefte hij dat
het om iets anders ging.164
Zo zijn er vele getuigenissen van de op deze prachtige zondag 17 september neerdalende
parachutisten en gliders (zweefvliegtuigen waarmee luchtlandingstroepen naar de verschillende
landingszones werden vervoerd). Ook Duitse, onder andere vanuit het net over de grens met
Nederland gelegen plaatsje Wyler: “Es war ein schaurig-schöner Anblick als tausende in allen Farben
schillernde Fallschirme sich langsam zur Erde bewegten. Eine ganze Reihe landete in unserem Dorf.”
Het was een zonnige zondag, maar toen de parachutisten neerdaalden leek de hemel te
verduisteren, herinnert zich een Duitse soldaat, die later op deze 17e september krijgsgevangen zou
worden genomen: “Ein so buntes Bild, wie das war, kann man nicht malen. Lastensegler brachten
Autos, kleine Panzer und Verpflegung. Mit Rauchwaren, Schokolade und Bonbons war der Boden
besät.”165
Al deze personen, en samen met hen duizenden anderen, realiseerden zich op dat moment niet dat
zij getuige waren van een grootscheepse luchtlandingsoperatie, bekend onder de codenaam
‘Market’. De vliegtuigen en parachutisten die men op deze 17de september ten zuidoosten van
Nijmegen zag landen, behoorden tot de Amerikaanse (‘All American’) 82nd Airborne Division (hierna
82 AB te noemen) onder leiding van brigade-generaal James M. Gavin. Niet elke bewoner die stond
te kijken naar de neerdalende en voorbijkomende militairen had overigens meteen in de gaten dat
het om Amerikanen ging. Eén van hen meende aan de helm te kunnen zien dat het hier Fransen
betrof. En niet weinigen dachten dat de ‘Tommies’ waren gekomen om Nederland van de Duitse
bezetter te bevrijden. Britse paratroepen deden wel mee aan Operatie Market, maar zij landden op
dezelfde dag bij Arnhem. Een artillerie-officier van de Duitse Wehrmacht, luitenant Joseph
Enthammer, ziet ze bij Oosterbeek neerkomen. Vanuit de verte leken het wel sneeuwvlokken. “Maar
dat kan niet,” realiseerde hij zich, “Het sneeuwt nooit in september. Het moeten parachutisten
zijn!”166
Behalve bij Arnhem en Nijmegen vonden ook bij Eindhoven luchtlandingen plaats en hier waren het
Amerikanen van de 101st Airborne Division. De opdracht van al deze troepen was om de bruggen
over de rivieren bij de genoemde plaatsen te veroveren en in handen te houden totdat ze door
grondtroepen (Operatie ‘Garden’) zouden worden ontzet. De bedoeling van deze gecombineerde
aanval door de lucht en over de grond was om een bruggenhoofd over de (Neder)Rijn bij Arnhem te
vestigen. Van daaruit wilden de geallieerden de opmars voortzetten naar het IJsselmeer en naar het
oosten, richting het voor de Duitse oorlogsindustrie belangrijke Roergebied. De optimistische,
achteraf té optimistische, gedachte was dat met deze gewaagde operatie de oorlog in het westen
nog voor de kerst van 1944 zou kunnen worden beëindigd.
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Operatie Market Garden; de achtergrond
Om te begrijpen hoe het plan Market Garden is ontstaan moeten we een paar weken terug in de
tijd, naar eind augustus, begin september 1944.
Na de landing in Normandië (Operatie Overlord) op 6 juni 1944 en na de zware en moeizaam
bevochten uitbraak uit het bruggenhoofd volgde een snelle opmars van de geallieerde legers door
Frankrijk. De opmars verliep veel sneller dan de planners van Overlord hadden berekend. Volgens
hen zou men op D+90, dat wil zeggen na negentig dagen ofwel begin september, de Seine bereiken.
Daar zou men depots opbouwen voor de bevoorrading van de fronttroepen en vliegvelden
aanleggen. Vervolgens kon het offensief worden voortgezet en dacht men in mei 1945 de Duitse
grens te bereiken. Maar zoals gezegd ging het allemaal in een veel hoger tempo.
Bijgaand kaartje (afb. 6.2) geeft weer tot waar de geallieerde troepen begin september 1944 waren
gevorderd.

Afb. 6.2 - Na de snelle opmars door Frankrijk bereikten de geallieerden begin september 1944, veel
eerder dan gedacht, de Belgisch-Nederlandse grens.
Zo trokken troepen van de Britse veldmaarschalk Sir Bernard L. Montgomery’s 21ste legergroep op 3
september 1944 Brussel binnen en werd op 4 september Antwerpen (de stad; nog niet de haven!)
bevrijd. 167 Eén en ander leidde tot een euforische stemming. Het Duitse leger leek zo goed als
verslagen en volgens tal van geallieerde bevelhebbers niet meer tot tegenstand van enige betekenis
167
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in staat.168 Maar nu rees de vraag: hoe de strijd voort te zetten? Bovendien was er een nijpend
logistiek probleem op te lossen. Voor de aanvoer van brandstof, munitie, zwaar materieel e.d.
beschikten de geallieerden alleen over de haven bij Cherbourg. De andere aan de kust gelegen
havens werden nog altijd hardnekkig door de Duitsers verdedigd. Dat betekende lange aanvoerlijnen
en met een te weinig aan vrachtauto’s kon bv. niet voldoende brandstof voor de tanks worden
aangevoerd. De ingebruikneming van een dichter bij het front gelegen haven, zoals die bij
Antwerpen, zou uit logistiek oogpunt prioriteit moeten krijgen. Hier ontstond echter een verschil van
mening tussen de Amerikaanse opperbevelhebber Dwight D. Eisenhower en met name de Britse
veldmaarschalk Montgomery. Montgomery was, evenals overigens de Amerikaanse generaal George
Patton, voorstander van een geconcentreerde aanval op één punt, met het accent op het forceren
van een bruggenhoofd over de Rijn, waarna een opmars door Duitsland plaats kon vinden. Om
verschillende redenen wilde Montgomery bij Arnhem de Rijn oversteken en niet bij bijvoorbeeld
Wesel. De bevelhebber van het Britse tweede leger, generaal Miles C. Dempsey, was hier wél
voorstander van. De verovering van de toegang tot de haven bij Antwerpen was volgens hem minder
belangrijk. Eisenhower daarentegen
wilde zijn ‘broad front strategy’
voortzetten en de verovering van de
haven bij Antwerpen prioriteit geven.
Over de controverse tussen
Eisenhower en Montgomery bestaat
veel literatuur.169 We zullen er hier niet
nader op ingaan en volstaan met de
constatering dat Eisenhower op 10
september uiteindelijk zijn
goedkeuring gaf aan het plan van
Montgomery.
De uitwerking van Operatie Market
Garden werd de verantwoordelijkheid
van onder andere de Britse luitenantgeneraal Frederick Browning, de
tweede man van de in augustus 1944
opgetuigde First Allied Airborne Army
(FAAA), en de Britse generaal Miles
Dempsey. Zij waren daarvoor al
betrokken geweest bij het uitwerken
van een ‘voorganger’ van Market
Garden: de niet uitgevoerde Operatie
Afb. 6.3 - Operatie Market Garden, dachten de
geallieerden, zou de oorlog in het westen nog in 1944 kunnen beëindigen.
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Comet.170 Operatie Comet werd afgelast in verband met berichten over de toenemende Duitse
tegenstand. Een grotere troepenmacht zou nodig zijn om de Rijnoversteek bij Arnhem met behulp
van luchtlandingstroepen te forceren. Operatie Market Garden voorzag daarin. Op de avond van 10
september, nadat het groene licht voor deze operatie was verkregen, vond in Sunninghill Park ten
westen van Londen een bijeenkomst plaats van hoge officieren, waaronder de generaals Lewis H.
Brereton, Frederick Browning, Paul L. Williams, commandant van het 9th Troop Carrier Command en
verantwoordelijk voor het transport van de luchtlandingstroepen, en James Gavin, commandant van
de 82 AB. In grote lijnen werd bij deze gelegenheid het plan uiteengezet.
Gavin’s 82 AB kreeg de opdracht om de bruggen over de Maas bij Grave en de Waal bij Nijmegen op
de Duitsers te veroveren, de ‘hoge grond’ tussen Nijmegen en Groesbeek onder controle te brengen
en alle wegen in het operatiegebied te blokkeren voor vijandelijke troepenbewegingen.171 De 82 AB
was samengesteld uit vier regimenten en diverse ondersteunende eenheden (zie bijlage 1).
Bijgaand kaartje (afb. 6.4) laat zien waar de tot 82 AB behorende onderdelen op 17 september
landden (DZ’s en LZ´s) en wat hun respectievelijke doelen waren.

Afb. 6.4 - De 82nd Airborne Division kreeg een moeilijke taak: het veroveren
en controleren van de hoogten bij Groesbeek en het veroveren van een aantal bruggen.
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Het 508th Parachute Infantry Regiment (508 PIR) zou op 17 september 1944 en de dagen daarna
voor een deel opereren op de hoge gronden ten noordoosten van Groesbeek (Wylerberg en
Nederrijk). Dit is grotendeels het gebied dat door ons op sporen van de strijd in september 1944 en
daaropvolgende maanden is onderzocht.
De Fieldorder van het 508 PIR luidde: het onder controle brengen van ‘key terrain features’ in het
haar toegewezen gebied, “be prepared to seize Waal River crossing at Nijmegen on Division order”
en elke vijandelijke beweging ten zuiden van de lijn Hatert – Klooster172 blokkeren. Het 1ste bataljon
(van de drie waaruit het 508 PIR was samengesteld) kreeg De Ploeg in de Heilig Landstichting (in de
buurt van waar nu Hotel Rozenhof zich bevindt) als eerste doel aangewezen. Het 2de bataljon moest
het gebied rondom De Hut173 veroveren en verdedigen en het 3de bataljon kreeg de ‘hoge grond’ bij
Beek-Ubbergen-Berg en Dal toegewezen. Elk bataljon moest in zijn gebied roadblocks aanbrengen
om Duitse troepenbewegingen te verhinderen.174
Uit deze Fieldorder valt op te maken dat het 82 AB een dubbele en, mede gezien de relatief geringe
troepensterkte, zeer moeilijk uit te voeren opdracht meekreeg. Het was voor Gavin lastig om te
bepalen wat prioriteit zou moeten hebben. 175 Zo snel mogelijk de Waalbrug veroveren óf eerst de
hoge gronden onder controle brengen? Mede op dringend advies van generaal Frederick Browning
kwam in eerste instantie het accent te liggen op dat laatste. Deze beslissing heeft onder (militair)
historici tot de nodige discussie geleid. Enkelen beweren zelfs dat deze prioriteitstelling bij heeft
gedragen aan het uiteindelijke mislukken van Operatie Market Garden. Toen de voorhoede van de
Britse grondtroepen op 19 september bij de 82 AB arriveerde, constateerden zij tot hun
onaangename verrassing dat de Waalbrug nog stevig in Duitse handen was en de opmars richting de
Arnhemse brug vertraging op zou lopen.176
Voorbereidingen op Market
Hierboven schreven we dat Operatie Comet werd afgelast omdat waargenomen werd dat de Duitse
tegenstand steeds taaier werd. Uiteraard probeerde men voorafgaand aan het begin van Operatie
Market Garden zich een beeld te vormen van de Duitse troepen die zich in het operatiegebied
zouden bevinden. De inlichtingenofficier van de 82 AB, luitenant-kolonel Walter F. Winton, stelde
een rapport hierover samen dat als bijlage (‘annex’) was toegevoegd aan Fieldorder Number 11 van
13 september 1944. Het rapport heeft zelf als datum 11 september (zie afb. 6.5).
Winton schreef dat de vijand de laatste twee dagen een opmerkelijk herstel liet zien. Een op de
Duitsers buitgemaakt document maakte duidelijk dat er sprake was van een gecontroleerde
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hergroepering van uiteengeslagen eenheden. De gevechtscapaciteit van die nieuwe eenheden leek
onaangetast.177

Afb. 6.5 - De Amerikaanse inlichtingenofficieren probeerden de te verwachten Duitse troepensterkte
zo goed mogelijk in te schatten.
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Voor wat betreft het operatiegebied van de 82 AB leerden luchtfoto’s, samen met inlichtingen
ontvangen van het Nederlandse verzet, dat er Duitse troepenbewegingen plaats vonden van
noordwestelijke naar zuidoostelijke richting. Diverse in de omgeving van Amsterdam gelegerde SSopleidingseenheden waren nu ingekwartierd in Nijmegen. Het zou gaan om zo’n 4.000 SS’ers. Er
zouden ook troepen gelegerd zijn in het St. Canisiuscollege en in het meisjespensionaat
Mariënboom. Samengevat: “There seems little doubt that our operational area will contain a fair
quota of Germans, and an estimate of a divisional strength in this area may not be far wide of the
mark.”178
Bijna woordelijk dezelfde passage wordt ook weergegeven door Tim Saunders, maar vervolgt dan
met “(…) moreover it would not be surprising to find the high ground south of Nijmegen (…) guarding
a vulnerable outpost of the Fatherland’s frontier has been made into a hedgehog defensive
position…”179 Waarom deze passage uit een rapport dat volgens Saunders op 7 september door de
geallieerden moet zijn ontvangen, niet in het Amerikaanse inlichtingenrapport van 11 september
staat, blijft onduidelijk.
Raadselachtig is ook de informatie over Duitse tanks in het Reichswald. Het inlichtingenrapport
maakt hier geen melding van, maar het speelde wel een rol in de voorbereiding op Operatie Market.
Er zou volgens nogal vage inlichtingen sprake zijn van honderden tanks die in het Reichswald gereed
zouden staan. Volgens Gavin maakten de Britten zich hier zorgen over en was het één van de
redenen om de nadruk te leggen op het verdedigen van de aan het Reichswald grenzende hoge
grond bij Groesbeek.180
Bij Groesbeek zag men op luchtfoto’s wél de aanwezigheid van minstens vier lichte FLAKbatterijen181 en een noordzuid verlopende antitankgracht ten oosten van het dorp. In de omgeving
van Nijmegen waren zware luchtdoelopstellingen te zien. Op een luchtfoto van 9 september 1944
was een “sizable increase in Flak” te zien. Het zou gaan om circa 10 lichte en 33 zware stukken
luchtdoelgeschut.182 Op de luchtfoto´s waren voorts o.a. schuttersputten en loopgraven te
onderscheiden langs het Maas-Waalkanaal en de rivieren Maas en Waal.183
Het Duitse opperbevel had van de in Normandië verslagen en deels paniekerig terugtrekkende
eenheden inderdaad weer een min of meer samenhangend geheel weten te maken. Langs het
Albertkanaal wisten ze een min of meer gesloten verdedigingslinie op te bouwen. De linie werd
bemand door parachutisten van het door General-Oberst der Luftwaffe Kurt Student geformeerde
Eerste Parachutistenleger en het 15de Leger onder General der Infanterie Gustav-Adolf von Zangen.
Op de linkerflank van de frontlijn bemanden restanten van het 7de Leger de Westwall.
De Westwall dateerde uit de periode van vlak vóór 1940 en werd nu opnieuw versterkt. Tevens was
men begonnen met deze linie door te trekken in noordwestelijke richting. Inwoners uit de dorpen in
de omgeving van Wyler, en later ook 50-60 jarige mannen uit het Roergebied, werden aan het werk
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gezet om ten oosten van Wyler en Groesbeek een antitankgracht te graven. De gracht zou 3.50
meter diep en aan de bovenkant 8 meter breed moeten worden.184 Het zal deze gracht zijn geweest
die op de geallieerde luchtfoto’s te zien was.
De troepen aan het front en in het ‘achterland’, stonden onder bevel van veldmaarschalk Walter
Model (18de Legergroep). Onder hem vielen ook de troepen die zich in de zogenoemde Wehrkreis
(militair district) VI bevonden. Veel stelde dat niet voor. Het betrof slechts de 406. Infanterie Division
onder aanvoering van Generalleutnant Gerd Scherbening. Die voornamelijk uit Landesschützen
bestaande divisie was vervolgens weer onderdeel van het Korps Feldt, genoemd naar haar
commandant General der Kavallerie Kurt Feldt.185 De gevechtskracht van deze hoofdzakelijk op
papier bestaande eenheid was zeer matig.186
Behalve in het Amerikaanse inlichtenrapport komen we geen 4.000 SS’ers in Nijmegen tegen. Het
lijkt er op dat de Amerikanen de Duitse troepensterkte in het hen toegewezen operatiegebied in het
algemeen hebben overschat. Omdat Nijmegen een knooppunt van wegen was en er diverse
belangrijke rivier- en kanaalovergangen in het gebied aanwezig waren, zouden de Duitsers het
gebied zeker de moeite van het verdedigen waard vinden. De gekozen landings- en dropzones waren
bovendien volgens de Amerikaanse inlichtingenofficieren voor de Duitsers gemakkelijk met wapens
te bestrijken. Het terrein bood voorts vanwege de aanwezigheid van sloten, bossen en gebouwen
een redelijk tot goede mogelijkheid voor een verdediging.
Te verwachten houding van de Nederlandse bevolking
Het ligt voor de hand dat een leger zich een beeld probeert te vormen van de vijandelijke
troepensterkte en het terrein waar de komende strijd zich zal gaan afspelen. Het inlichtingenrapport
waar we al eerder naar verwezen beperkte zich hier niet toe, maar gaf ook informatie over de
Nederlandse bevolking in het operatiegebied. Welke houding zouden de Nederlanders innemen
tegenover de geallieerde militairen? We kennen tegenwoordig de beelden van juichende
Nederlanders die ‘onze bevrijders’ een warm onthaal bieden, maar voor de Amerikanen was dat in
1944 niet zo vanzelfsprekend. Nederland had vier jaar lang onder de Duitse bezetting geleefd en de
vraag rees in hoeverre de bevolking door de nazi-propaganda beïnvloed zou zijn.187 Bovendien lag
het operatiegebied van de 82 AB aan de grens met het Duitse Rijk en in een eerder hoofdstuk
hebben we al beschreven dat de verhouding tussen de grensbewoners ook na Hitler’s
machtsovername over het algemeen niet meteen vijandig was geworden. Dat konden de
geallieerden natuurlijk niet zo gedetailleerd weten, maar volgens De Groot kregen de parachutisten
in ieder geval de instructie om de bevolking - behalve degenen met een oranje armband om - te
wantrouwen. De Amerikanen zouden, schrijft De Groot, in de waan verkeren dat de Nederlanders
vlakbij de grens pro-Duits waren.188 Waar hij deze informatie op baseert is niet duidelijk en het lijkt
te worden tegengesproken door het Amerikaanse inlichtingenrapport. Daar lezen we dat de
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Nederlanders onder zware Duitse onderdrukking leden. Dat had in 1943 tot een algemene staking
geleid. De staking mislukte mede omdat brede steun ontbrak. Het verzet tegen de Duitsers zakte
daarna in. Er bleef echter wel sprake van passief verzet en er mocht daarom toch aangenomen
worden, aldus het rapport, dat “popular sympathy will obviously be pro-Ally rather than proGerman.”189 Veel militairen zullen zich overigens niet erg geïnteresseerd hebben voor de politieke
verhoudingen in Nederland: “We neither knew nor cared, as long as they were not hostile toward
us.”190
Landing in Nederland bij daglicht
Op 15 september 1944 kregen de manschappen van 82 AB het bevel zich gereed te maken voor een
nieuwe operatie. Het zou deze keer geen ‘dry run’ worden, zoals zovele keren daarvoor. Terwijl de
grondtroepen in Frankrijk oprukten, werden er voortdurend plannen gemaakt voor een luchtlanding.
Maar elke keer weer hadden de grondtroepen de beoogde landingzones al bereikt en had een
luchtlanding geen zin meer. Het is daarom niet verwonderlijk dat het op 15 september gegeven
bevel om zich gereed te maken door velen met enige scepsis werd ontvangen. Maar toen
vrachtwagens en oude autobussen waarmee de parachutisten naar het vliegveld van vertrek
vervoerd zouden worden bij het kampement arriveerden, wisten de manschappen dat het nu
menens was. Om 19.30 uur vertrokken ze vanuit het kampement naar het vliegveld van waar af ze
naar Nederland vervoerd zouden worden. Het was opmerkelijk, schrijft korporaal George Graves van
de S-1 sectie, hoofdkwartier 504 PIR, dat bij het vertrek naar het vliegveld bij de uitgang tientallen
vrouwen hun ‘helden’ uit stonden te zwaaien. Hoe wisten zij dat de parachutisten vandaag het
kampement zouden verlaten? Er was strikte geheimhouding in acht genomen. Het was de
manschappen en burgers verboden om bij de ingang van het kampement rond te hangen om te
voorkomen dat er gesprekken tussen militairen en burgers plaats zouden vinden. Alle door de
militairen geschreven brieven werden strikt gecensureerd, afscheidsfeestjes mochten niet worden
gegeven en men mocht geen dagboeken bij zich hebben.191 Hoe deze vrouwen dan toch op de
hoogte waren van de dag van vertrek naar het vliegveld wist Graves ook niet: “Somehow, the most
closely guarded army movements always seem to leak out when women are concerned.”192 Naar
welk vliegveld ze gingen konden de manschappen hen overigens niet vertellen, dat wisten ze op dat
moment namelijk zelf nog niet en ook nog niet waar ze per parachute of glider zouden landen. Dat
kregen ze op het vliegveld te horen tijdens briefings waarbij met behulp van zogenoemde ‘sand
tables’ 193 een beeld van het gebied rondom Nijmegen werd gegeven. En ook kregen ze te horen dat
deze keer, anders dan de vorige luchtlandingen, bij daglicht gesprongen zou worden. Sergeant James
R. Blue was daar wel blij mee. Hij had de nachtelijke landing in Normandië meegemaakt. De para's
waren toen overal verspreid in kleine groepjes en geïsoleerd van hun eenheid neergekomen, met
veel verliezen tot gevolg. Bij een landing op klaarlichte dag zou dat niet gebeuren, dacht Blue, en als
eenheid “we would be hard to handle.”194 Anderzijds waren de transporttoestellen waarmee de
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troepen vervoerd zouden worden overdag natuurlijk wel een gemakkelijker doelwit voor het Duitse
luchtafweergeschut. Iets wat luitenant James Megellas van het 504 PIR de nodige zorgen baarde.195
Tijdens een laatste briefing in de vroege ochtend van 17 september kregen Blue en de A-Cie van hun
executive officer, luitenant John P. Foley, nog te horen wat ze aan Duitse tegenstand konden
verwachten. Die ochtend was er nog een verkenningsvlucht boven de landingszones geweest en er
zouden 64 stukken antiluchtdoelgeschut in de buurt opgesteld staan. In het bosrijke gebied in de
omgeving van Groesbeek waren bovendien tanks gesignaleerd. De locatie van de landingszones kon
natuurlijk niet meer worden veranderd. Ze moesten er maar het beste van maken.196
17 September: definitief geen ‘dry run’
Om 10.30 uur op die zondagochtend 17 september 1944 kregen de parachutisten het bevel zich naar
hun vliegtuigen te begeven, wat de laatste gedachte aan een ‘dry run’ nu bij iedereen definitief
wegnam. Met volledige bepakking moesten ze elkaar het toestel in hijsen. Aan wapens, munitie en
voedsel voor een aantal dagen droegen de para’s een gewicht van zo’n 55 kilo met zich mee. James
Megellas geeft een opsomming van zijn uitrusting: een Thompson machinepistool, een
scherpschuttergeweer met telescoop, een Colt .45 pistool, extra magazijnen voor de Thompson en
.45 munitie, drie patroonbanden voor zijn ‘sniper’s rifle’, zes handgranaten, twee antitankmijnen,
een paradolk, twee eerstehulppakketten, voedselrantsoenen (zogenoemde k-rations) voor twee
dagen, veldkijker, kaart van het gebied, kompas, extra paar sokken, tandenborstel, snoeprepen en
blikjes tonijn.197 Velen hadden de nodige pakjes sigaretten en chocola bij zich en vooral het eerste
bleek in Nederland een handig ruil- of betaalmiddel. Verder kregen ze zogeheten ‘halazone tablets’,
dat wil zeggen waterzuiverende tabletten mee. De sanitaire maatstaven waren in het operatiegebied
slecht en de manschappen werd aangeraden geen water uit lokale bronnen te drinken zonder eerst
deze tabletten te gebruiken. Ze deden er ook verstandig aan om aangeboden voedsel grondig te
koken alvorens het te eten. Of alle militairen ze meenamen weten we niet maar ze waren in ieder
geval wel beschikbaar: ‘prophylactic devices’ (condooms) of ‘chemical prophylaxis’. Het aantal
gevallen van geslachtsziekten was namelijk opmerkelijk toegenomen en voorkomen… Dat gold ook
voor ziekten als typhuskoorts die door luizen werden overgebracht. Het was zaak om een goede
persoonlijke hygiëne te onderhouden. Voor zover mogelijk konden de manschappen het verblijf in
onderkomens van vorige bewoners (Duitse soldaten) het beste vermijden, evenals een bezoek aan
prostituees: “Prostitutes are quite likely sources for louse infestations.”198
17 september: de landingen
Rond 11.00 uur stegen de vliegtuigen op met aan boord de manschappen van 504, 505 en 508 PIR,
de hoofdkwartieren van 82 AB en divisieartillerie, een batterij antiluchtdoelartillerie (A Battery, 80ste
AntiAircraft Battalion), het 376ste Parachute Field Artillery Battalion, het 307de Engineer Batallion en
enkele eenheden van het 325ste Glider Infantry Regiment (325 GIR). In de dagen na 17 september
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zouden nog meer troepen, waaronder de rest van 325 GIR met zweefvliegtuigen worden
aangevoerd.199

Afb. 6.6a - Para-jump boven Knapheide.
Er bestaat een live radioverslag van het transport naar en de afsprong van parachutisten boven
Nederland. Dit verslag betreft helaas niet de 82 AB, maar de 101 AB die in de omgeving van
Eindhoven landde. We laten het hier toch volgen omdat het een mooi beeld geeft dat ook van
toepassing op de 82 AB zal zijn geweest. We lezen hier het verslag van CBS-oorlogscorrespondent
Edward R. Murrow:
“We have been flying straight into Holland now for something like twenty minutes, so far without
any opposition. At least none that I have been able to see. Our fighters are down, just almost nosing
along the hedgerows, searching the little villages and are up above us and on both sides. This is the
real meaning of air power and it seems that the Dutch realize this as well, because at the little
village, that we just are passing over. I can see at least two thousand people standing along the
narrow winding streets. Some of them are children and I can see that the most of them seem wearing
a white shirt or a white blouse, or some kind of … There are the parapacks .. out of the formation
ahead of us: yellow, brown, red, swifting down gently .. the containers. I can see the bodies of the
men. Yes I can …. First round of flak … It is coming from a railway embankment, just down to the left.
It is certainly … considerably…. Now below of us …
There is a burst of flak, you can see it right from the sight. It is coming from the port side just across
our nose, but a little bit low. More tracers going across us, in front of our nose. I think it is coming
199

A Graphic History of the 82nd Airborne. Operation 'Market' Holland, 17-27 sept 1944. Het feit dat de para’s
en luchtlandingstroepen over meerdere dagen verspreid werden aangevoerd, wordt algemeen als een zwakte
van Operatie Market Garden gezien. Op de eerste dag was men dus niet op volle sterkte en zou het
verrassingselement, een belangrijke troef bij luchtlandingen, grotendeels verloren gaan.
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from that little village, just beside the canal. More tracers coming up now … just cutting in front of
our nose, a lovely orange color it is. In just about forty seconds now these nice men will walk out on
the Dutch soil. You can probably hear the snap as they check the lashing on the static line. There they
go. Do you hear them shout? Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen,
fourteen, fifteen, sixteen. Now every man is out, I can see their chutes going down now. Every man is
clear. They are dropping just beside the little windmill, near a church, hanging there, very graceful
and seem to be completely relaxed, like nothing so much as khaki dolls hanging beneath green
lampshades.”200
Vlak na de landing van de 82 AB kwamen de 38 zweefvliegtuigen waarmee het hoofdkwartier van
het Eerste Luchtlandingskorps (waaronder de Amerikaanse 101ste, 82ste en 1e Britse
luchtlandingsdivisies ressorteerden) naar het operatiegebied van de 82 AB werd gebracht. Het
waren deze zweefvliegtuigen die pastoor Hoek op deze 17de september had gezien. Frederick
Browning, de commandant van dit korps, voerde het bevel over de luchtlandingstroepen totdat het
grondleger (eenheden van het Tweede Britse Leger) zou arriveren. Hij richtte zijn commandopost
(CP) in iets ten noorden van de weg Mook – Groesbeek, niet ver van Gavin’s CP, ongeveer een
kilometer ten westen van hotel De Wolfsberg in Groesbeek.201

Afb. 6.6b - Gelande para's van 505 PIR op Knapheide.
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Murrow, 17 september 1944. Via deze link is het verslag te beluisteren:
https://www.youtube.com/watch?v=mh4XPlxrTE4&t=26s (10-10-2019)
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Er zijn de nodige vraagtekens gesteld bij de noodzaak van Brownings aanwezigheid bij Nijmegen. Had hij
niet net zo goed of zelfs beter het commando vanuit Engeland kunnen voeren? De 38 gliders waarmee hij en
zijn HQ werden overgevlogen hadden ook voor transport van gevechtseenheden kunnen/moeten worden
gebruikt. Volgens zijn biograaf voldeed Browning echter aan Montgomery’s wens dat divisie- en
korpscommandanten zich zo dicht mogelijk bij het front moesten bevinden. Zie Mead 2017, 121
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Afb. 6.7a - Operatie'Market' was ook een oorlog op papier. Alle acties werden gerapporteerd zodat
de bevelhebbers zich een beeld van de actuele situatie konden vormen.

Afb. 6.7b - Bericht van 508 PIR op 17
september 1944.

Over het algemeen genomen verliepen
de landingen volgens plan. De Duitse
luchtafweer onderweg naar de
landingszones was sporadisch en licht
geweest en had weinig verliezen
veroorzaakt. Het merendeel van de
parachutisten en het met gliders
aangevoerde materiaal en personeel
kwam volgens schema terecht op of in
de buurt van de aangewezen locaties
en het verzamelen van de
202
manschappen “was the best in the history of the Division.” Tegen 20.00 uur had het 505 PIR de
haar voor de eerste dag gestelde doel bereikt: het controleren van de hoge grond ten oosten, zuiden
en westen van Groesbeek. Direct na de landing zond dit regiment patrouilles uit richting het
Reichswald. Van Duitse tanks bleek geen enkel spoor. De brug over de Maas bij Grave en de
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sluisbrug over het Maas-Waalkanaal bij Heumen waren snel en zonder veel verliezen door 504 PIR
veroverd op de totaal verraste Duitsers.
De drie bataljons van 508 PIR kregen de hoogten ten noordoosten van Groesbeek onder controle.
Het 1ste bataljon van luitenant-kolonel Shields Warren Jr. nam zoals gepland tegen de avond positie
in bij De Ploeg (Heilig Landstichting). Van daaruit zou een aanval op de Waalbrug worden
ondernomen.
Het 2de bataljon van luitenant-kolonel Otho E. Holmes bereikte op de linkerflank van het 1ste bataljon
Hatert. De D-Compagnie (D-Cie) van dit bataljon werd bij de landingszone achtergelaten met de
opdracht om het terrein, bezaaid met materiaal, schoon te maken voor de ‘lift’ die de volgende dag
plaats moest vinden. Het 3e bataljon van luitenant-kolonel Louis G. Mendez Jr. trok richting Berg en
Dal en Beek om daar roadblocks op de wegen van Wyler naar Nijmegen aan te brengen. Dat
gebeurde ook, op één weg na: die van Wyler via Beek naar Nijmegen, door de Amerikanen de KHighway genoemd. Mendez had meteen na de landing twee gevechtspatrouilles op pad gestuurd om
ook deze weg te blokkeren, maar beiden bleven in gebreke. De eerste patrouille, geleid door
sergeant Henry McLean, verzuimde het roadblock te bemannen omdat hij bij een ‘Nederlands
feestje’ betrokken was geraakt.203 Zelf zei McLean hier later over: “Terwijl mijn mannen bezig waren
met het roadblock liep ik in Berg en Dal Hotel de Groot binnen en in de dinerzaal zag ik dat de tafels
nog gedekt stonden voor Duitse officieren204, welke na de landingen hals over kop waren gevlucht. Bij
het zien van al dit eten werd ik overvallen door honger en at ik twee borden op van dit heerlijke diner.
Teruggekeerd naar het dorpsplein zag ik een café205 en besloot daar eens te gaan kijken. Tot mijn
verbazing zag ik een aantal mensen zitten en rustig met elkaar praten alsof ze geen weet hadden van
wat er gaande was. Een jong meisje achter de bar bood me een glas bier aan, wat ik accepteerde.” Al
bier drinkend werd hij door een luitenant gevonden en uitgekafferd. En of McLean nu te dronken
was of dat het te laat was geworden, de luitenant stuurde hem en zijn manschappen terug naar zijn
peloton in plaats van naar het roadblock. Een tweede patrouille liet het eveneens afweten. Een
gebrek aan agressie bij de betreffende officier, zei Mendez hier later over. Het zouden de dagen
daarna dure fouten blijken.206
Ondertussen was een peloton van het 3de bataljon op verkenning richting de Waalbrug gestuurd. Het
verkenningspeloton kon zonder enige tegenstand te ontmoeten optrekken en zag op het
verkeersplein (toen Lodewijkplein, nu het Trajanusplein) voor de brug een stuk 88mm geschut: “We
saw the Germans on it – just the gun crew – that’s all we saw. We could have knocked the damn 88
out, right then.”207 Kennelijk werd de Waalbrug licht verdedigd, maar het peloton had echter alleen
de opdracht om de situatie te verkennen en zich daarna terug te trekken naar het bataljon bij Berg
en Dal. Een compagnie (G-Cie) van het 3de bataljon groef zich vervolgens in aan de rand van
Nijmegen, in afwachting van verdere bevelen.
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Afb. 6.8 - Na de landingen was het een kwestie van de troepen verzamelen en pogen zo snel mogelijk
de gestelde doelen te bereiken.
Het 1ste bataljon deed aan het begin van de avond vanuit hun positie bij De Ploeg wel een poging om
de Waalbrug te veroveren, maar werd teruggeslagen en raakte in chaotische straatgevechten
verwikkeld. De Duitse verdediging, eerder op de dag inderdaad vrij zwak, had inmiddels versterking
gekregen van SS-troepen die vanuit Arnhem naar Nijmegen waren gestuurd. Het zou die dag niet
meer lukken de Waalbrug in handen te krijgen.
Desondanks waren de Amerikanen niet ontevreden. Het merendeel van de voor de eerste dag
gestelde doelen was behaald zonder veel verliezen aan manschappen en materiaal. De Duitsers
leken totaal verrast en in paniek te zijn. Volgens het G-2 (inlichtingen) rapport van 17 september
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leken de aanwezige Duitse troepen niet tot veel in staat en waarschijnlijk hadden ze ook geen idee
wat de Amerikanen van plan waren. Maar wat zouden de Duitsers de komende dagen kunnen
ondernemen? Volgens het G-2 rapport zouden de Duitsers proberen informatie in te winnen over de
Amerikaanse bedoelingen en vanuit het noorden en zuiden druk uitoefenen. Er moest ook rekening
worden gehouden met aanvallen vanuit het Reichswald.208
18 september: Duitse tegenaanvallen
Duitse tegenaanvallen kwamen er ook de dagen na de landingen en het is de vraag of de
Amerikanen hadden gerekend op de relatief grote schaal ervan. Op de avond van de 17de troffen de
Duitsers al de nodige maatregelen om de 406de Infanteriedivision (406 ID) in Wehrkreis VI te
versterken. Bij Kleve werden vluchtende Duitse soldaten door de Feldgendarmerie tegengehouden
en als ‘Alarmeinheiten’ aan 406 ID toegevoegd. Vanuit Keulen waren eenheden van het II.
Fallschirmjägerkorps op weg naar de bedreigde sector, maar zij waren op 18 september nog niet
gearriveerd. Artillerie werd naar Kranenburg en Grafwegen gestuurd. Al met al slaagden de Duitsers
er in zo’n 3.400 man bijeen te schrapen en te verdelen over een aantal Kampfgruppen (KG), allen
onderdeel van 406 ID.
In de vroege ochtend van 18 september zetten de Duitsers de aanval in. Het aanvankelijke succes
van de aanval door deze ‘bunt zusammengewürfelter Haufen’ verbaasde de Duitse bevelhebber
Feldt zelf: “I had no confidence in this attack, since it was almost an impossible task for 406 Division
to attack picked troops with its motley crowd. But it was necessary to risk the attack in order to
forestall an enemy advance to the east, and to deceive him in regard to our strength.”209
De Kampfgruppen vielen over drie fronten aan: de rechterflank in de richting van Nijmegen over
Mehr en Wyler via Beek en Berg en Dal, in het centrum naar Groesbeek en op de linkerflank was de
aanval gericht op Knapheide en Mook.
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Afb. 6.9 - Verrassend snel wisten de Duitsers overal vandaan manschappen te verzamelen en de
aanval op de Amerikanen in te zetten.
Op de rechterflank wisten de Duitsers op 18 september vanuit Althorst en Im Thal door te stoten
naar landingszone ‘T’ nabij Foxhill 210 en daar ook, zonder dat zelf te weten, de in de nabijheid
daarvan ingerichte geallieerde munitieopslagplaats te bedreigen. Om de landingszone te verdedigen
en vrij te houden voor de later op de dag te verwachten tweede ‘lift’ lag alleen de D-Cie van 508PIR
in stelling. Drie pelotons hadden door middel van patrouilles Lerkendaal, Foxhill en Kamp onder
controle (zie afb. 6.9 en 6.10). De commandopost (CP) van de D-Cie bevond zich in de bosrand nabij
boerderij Hooge Hof langs de Derde Baan. De afstand tussen de CP en de pelotons was tijdens de
210

De geallieerden schreven het toponiem Foxhill in hun documenten en kaartmateriaal op diverse manieren
(Voxhill, Voxhil enz.). In deze rapportage wordt het huidige toponiem gebruikt: Foxhill.
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patrouilles groot, hetgeen de communicatie tussen de pelotons onderling en met de CP niet erg
bevorderde.

Afb. 6.10 - De posities en bewegingingen van D-Cie 508 PIR op 17 september 1944.
Volgens luitenant Robert L. Sickler, aanvoerder van het 3de peloton, die na de oorlog een uitvoerig
verslag schreef over de strijd van de D-Cie211, was de situatie op 18 september nogal
onoverzichtelijk. Over de positie van de Duitsers tastte men in het duister. Van het 2de peloton had
men gehoord dat deze in moeilijkheden verkeerde, maar men wist niet precies wat dat betekende.
Met het 1ste peloton bestond evenmin contact. Men stuurde er een ‘runner’ op uit om dit peloton te
lokaliseren, zonder resultaat zal later blijken. Sickler kreeg vervolgens de opdracht om met een deel
van zijn peloton richting Foxhilll op te trekken. Daar in de buurt gekomen werd de groep van Sickler
211
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beschoten door machinegeweren. Het machinegeweervuur werd niet gelijk beantwoord omdat men
in de veronderstelling verkeerde dat de salvo’s werden afgevuurd door de mannen van het 2e
peloton. Sickler en de zijnen wisten op dat moment niet dat het 2e peloton door de Duitsers was
overlopen en krijgsgevangen gemaakt. Pas bij het horen van het typische snelle geratel van een Duits
machineweer realiseerden ze zich dat ze recht op de Duitsers afliepen (zie afb. 6.11). De groep
Sickler zocht vervolgens dekking in een suikerbietenveld. De Duitsers bij Foxhilll hadden
landingszone 'T' in hun macht.

Afb. 6.11 - De Duitsers hebben Foxhilll ingenomen en de groep van Sickler moet zich terugtrekken.
De rest van het 3e peloton, voorzien van een mortier die Sickler nu goed zou kunnen gebruiken, lag
op een afstand van een mijl en had geen idee van de benarde positie waarin Sickler en zijn mannen
was geraakt.
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Van het 1ste peloton was ook nog niets vernomen. De uitgestuurde runner was onverrichterzake
teruggekeerd. Inmiddels was er wel contact met kolonel Roy E. Lindquist, de commandant van 508
PIR. Deze bevond zich in Nijmegen, waar de compagnies van het 1ste bataljon in straatgevechten met
de Duitsers waren verwikkeld. Lindquist gaf, zodra hij de precaire situatie bij de landingszone in
beeld had, het bevel om de straatgevechten af te breken, naar het zuidoosten te trekken en de
Duitsers te verjagen van landingszone 'T'. Als startpunt voor de tegenaanval op de Duitsers, de zgn.
‘line of departure’, gold de Grote Flierenberg (zie afb. 6.12 en 6.13).

Afb. 6.12 - De para's van het 1e bataljon 508 PIR schieten hun bedreigde collega's te hulp.
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Afb. 6.13 - De Duitsers worden van de landingszone verdreven
De aanval werd ingezet zonder ondersteunend artillerievuur. Men wist namelijk niet precies waar de
Duitsers en het nog niet gelocaliseerde 2e peloton zich bevonden. Tijdens de aanval kwamen de
para’s onder vuur te liggen van Duits 20mm geschut en lichte wapens, maar ook van de mannen van
het 3e peloton die hen aanvankelijk aanzagen voor Duitsers. Totdat ze hun vergissing bemerkten en
doorkregen dat ze op eigen troepen schoten. Op hun beurt vergisten de vanuit Nijmegen
toesnellende para's van het 1ste bataljon zich en openden het vuur op het 3e peloton. Eén van hen
wilde opstaan om de aanstormende para's te waarschuwen, maar werd dodelijk getroffen. Pas toen
ze dichter bij kwamen, zagen de mannen van het 3de bataljon dat zij op hun eigen mensen schoten.
Om 14.00 uur, precies op het moment waarop de eerste gliders loshaakten van hun ‘tow planes’,
was de aanval voorbij en waren de Duitsers op de vlucht geslagen. De D-Cie kon de balans opmaken:
een compleet peloton (het 2de) gesneuveld of krijgsgevangen gemaakt, vijf gesneuvelden en zes
gewonden bij het 3e peloton. Het verdwenen 1e peloton, in de veronderstelling dat ze door de Duitse
aanval was afgesneden van D-Cie en niet over communicatiemiddelen beschikte om zich van de
situatie op de hoogte te stellen, had zich in Groesbeek aangesloten bij het 505 PIR.
Het 1ste bataljon vormde na het zuiveren van de landingszone een verdedigingslinie langs de
Wylerbaan. De A-Cie van het 1e bataljon nam positie in ten noorden van Waldgraaf, in een
geïsoleerd bosperceel.
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Volgens het G-2 Report van 18 september was de Duitse aanval, uitgevoerd door “hastily formed
units of low grade fighting quality”, bedoeld om druk op de 82 AB uit te oefenen en informatie te
verkrijgen over de Amerikaanse bedoelingen. De vijand zou er vermoedelijk wel in geslaagd zijn om
meer kennis over onze situatie te krijgen, aldus het rapport, maar ze hadden nog niet genoeg
troepen bijeen kunnen brengen “to commit any force of decisive importance against us.” Het 82 AB
diende er wel rekening mee te houden dat de Duitsers met toenemende kracht zouden gaan
aanvallen, waarschijnlijk vanuit het Reichswald. De eerstvolgende aanval zou plaats kunnen vinden
op 19 september.212
Zoals we nu weten was Generalfeldmarschall Walter Model inderdaad van plan om op 19 september
een nieuwe aanval in te zetten. Op aandringen van onder andere General der Fallschirmtruppe
Eugen Meindl, die liever eerst op versterkingen wilde wachten, werd deze aanval verschoven naar
20 september.213
19 september: Noodzakelijke roadblocks op K-Highway
We vertelden al dat er geen roadblocks waren aangebracht op de K-highway tussen Nijmegen, Beek
en Wyler. Op 18 september waren de Amerikanen daar vanwege de Duitse aanval niet meer
toegekomen aan het herstellen van de fout. Het was nu tijd om dit gat in de verdediging alsnog te
dichten door het inrichten van roadblocks bij Wyler, Beek en aan de voet van de Duivelsberg.
Op de vroege ochtend van 19 september kreeg luitenant Woodrow W. Millsaps van de B-Cie, 1ste
bataljon 508 PIR, het bevel een peloton naar Wyler te sturen om daar op de beide wegen naar
Nijmegen een roadblock te maken. Dit peloton werd aan de rand van Wyler door de Duitsers
tegengehouden en moest zich terugtrekken naar Im Thal. Versterkt met een extra peloton zette
Millsaps in de nacht van 19 op 20 september nogmaals de aanval in. Hij wist de verraste Duitsers uit
Wyler te verjagen. Aan de zuid- en oostrand van Wyler kwamen roadblocks, versterkt met twee 57
mm antitank-kanonnen.
In Beek slaagden de Amerikanen er in op 19 september een roadblock te maken. Het roadblock werd
verdedigd door 83 man en twee 57mm kanonnen.
Dezelfde ochtend moesten de para’s van 508 PIR ook Hill 75.9 ofwel de Duivelsberg in bezit zien te
krijgen en aan de voet daarvan, ter hoogte van Bad Wyler, de weg afsluiten. Onder aanvoering van
plaatvervangend pelotonscommandant luitenant Bill Call van G-Cie, 3de bataljon werd een
verkenningspatrouille naar de Duivelsberg gestuurd. Een onbekende Nederlander leidde de
patrouille naar de zuidzijde van de Wylerberg van waaruit men zicht had op de Duivelsberg. De
patrouille zag dat Duitse militairen (van vermoedelijk de Kampfgruppe von Fürstenberg) zich aan de
noord-, oost- en westzijde van de Duivelsberg hadden ingegraven. Call kwam tot de conclusie dat de
Duitsers te sterk waren voor zijn patrouille. Call ging met zijn groep terug naar Berg en Dal en bracht
rapport uit aan pelotonscommandant luitenant Kenneth A. Covey. Vervolgens kreeg 1e luitenant
John P. Foley de opdracht om met de A-Cie van het 1ste bataljon de aanval op de Duivelsberg in te
zetten.
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Afb. 6.14 - De positie en bewegingen van de Amerikaanse regimenten tussen 19 en 21 september
1944.
Commandant van de A-Compagnie was formeel kapitein Jonathan E. Adams Jr, maar deze was
tijdens de straatgevechten in Nijmegen op 17 en 18 september met een aantal van zijn
manschappen omsingeld geraakt, hield zich in een pand verborgen en zat daar nog steeds vast.
Toen Foley de opdracht kreeg om ’at all costs’ de Duivelsberg te veroveren, bevonden hij en zijn
manschappen, waaronder James Blue, zich in het gebied tussen de Waldgraaf en Holdeurn-Laag.
Blue had die middag al het gerucht gehoord dat zij op een nieuwe missie gestuurd zouden worden
en dat het een ‘tough one’ zou zijn. Foley’s compagnie had de beschikking over twee officieren en 42
manschappen van de A-Cie en over het 2de peloton van de G-Cie: 2 officieren en 34 manschappen
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onder aanvoering van luitenant Covey. Om 16.00 uur stak de groep van Foley de Oude Kleefsebaan
over en benaderde de Duivelsberg via een route oostelijk van de schietbaan in de buurt van
restaurant de Duivelsberg. Onderweg naar de Duivelsberg zag de groep Foley in het oosten een
groep Duitsers, vermoedelijk in de niet beboste zone tussen Althorst en de Duivelsberg. Foley gaf
luitenant Robert N. Havens de opdracht om met een deel van het 1ste peloton van A-Cie positie in te
nemen aan de rand van een bosperceel. De groep van Havens moest een mogelijk Duitse aanval
vanuit het zuidoosten opvangen en de achterhoede van de groep Foley bij de Duivelsberg
beschermen. Bij de groep van Havens bevond zich ook James Blue.

Afb. 6.15 - Vermoedelijk één van de schuttersputten van Havens en zijn mannen, langs de bosweg
van de Duivelsberg naar Vogelsang.
Ongeveer tegelijkertijd benaderde het 2de peloton van D-Cie van 307 Airborne Engineer Battalion
(307 AEB) vanuit Beek via de Smorenhoek de voet van de Duivelsberg. Het was hun taak om bij de
kruising Rijksweg/Querdam een wegversperring te maken. De groep engineers raakte echter in
gevecht met de Duitsers op en bij de Duivelsberg.
Omdat de Duitsers nu hun aandacht hadden gericht op de groep engineers bij de Smorenhoek,
hadden zij niet direct in de gaten dat de groep Foley de Duivelsberg vanuit het zuiden benaderde.
Foley stuurde eerst twee bazooka-teams naar de westzijde van de Duivelsberg om een
machinegeweeropstelling uit te schakelen. Dat lukte niet en beide bazooka-teams leden zware
verliezen.
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Afb. 6.16 - De aanval op de Duivelsberg door de groep Foley. De markering van het 1e peloton van ACie rechtsonder aan de rand van het open veld geeft de positie van de groep Havens weer.
Foley besloot vervolgens met zijn groep vanuit het zuiden een frontale aanval uit te voeren op de
Duivelsberg. Op aanraden van sergeant Herman W. Jahnigen gilden en krijsten de para’s bij de
aanval als Indianen. Uit ervaring wist Jahnigen dat je zo je eigen angst overschreeuwt en
tegelijkertijd de vijand demoraliseert. De aanval lukte. De Duitsers “were literally yelled out of their
holes.”214 De Duitsers herstelden zich echter snel en zetten meteen een tegenaanval in. De A-Cie wist
hen, vechtend van schuttersput naar schuttersput, toch te verdrijven. De Duitsers vluchtten de
hellingen van de Duivelsberg af en verdwenen in zuidoostelijke en via de Querdam in noordelijke
richting. Bij de voet van de Duivelsberg lieten zij twee stafauto's, twee vrachtauto's, twee stuks
214
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20mm luchtafweergeschut en andere uitrustingstukken achter. De helling van de Duivelsberg was
bezaaid met Duitse gesneuvelden, die daar dagenlang moesten blijven liggen. Sommige lijken
fungeerden als ‘landmarks’. Om bij een bepaalde plek te komen moest je in de richting van een op
de rug liggende, met de mond wijdopen en de linkerhand omhoog wijzende gesneuvelde Duitse
soldaat lopen en vanaf dat punt naar rechts afbuigen.215
De groep van Foley groef zich in op en rondom de Duivelsberg, daarbij gebruik makend van de door
de Duitsers aangelegde schuttersputten en andere verdedigingswerken.
Na de gevechten op en rond de Duivelsberg maakten de engineers van 307 AEB rond 20.00 uur een
wegversperring aan de voet van de Duivelsberg (kruising Rijksweg/Querdam).
Tijdens de nachtelijke uren van 19 op 20 september werd de groep Foley door manschappen van de
logistieke sectie (S-4) van het 1ste bataljon voorzien van extra munitie. In dezelfde nacht stuurde
Foley een patrouille uit naar de aan de voet van de Duivelsberg gelegen en inmiddels uitgebrande
Startjeshof om te kijken of er nog wat voedsel te vinden was. Veel was het niet wat ze daar vonden.
Wat zwart brood en kersenjam. Het loslopende vee in de omgeving moest er vervolgens aan geloven
om voor een aanvulling op het menu te zorgen.

Afb. 6.17 - Twee van de hier
afgebeelde para's vochten op de
Duivelsberg. Staand: eerste en
tweede van links Gerald W.
Morgan en Joseph V. Ricci.
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Afb. 6.18 - De strijd om de
Duivelsberg zou tot en met 24
september duren. De vele
schuttersputten zijn daarvan de
stille getuigen. Een aantal
schuttersputten zal overigens
van latere datum zijn,
bijvoorbeeld uit de periode
november 1944 – februari 1945,
als de Canadezen in november de
Amerikanen hebben afgelost.
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Afb. 6.19 - Geplotte sporen van schuttersputten nabij de mottes op de Duivelsberg.
September the 20th was certainly a wild day’216
Aan het eind van D+2 (19 september) hadden de Amerikanen de Waalbrug en de spoorbrug bij
Nijmegen nog altijd niet in handen. Inmiddels had de voorhoede van het Tweede Britse Leger bij
Grave contact gemaakt met de 82 AB en in de middag vond er overleg plaats tussen Gavin,
Browning, luitenant-generaal Brian Horrocks, de commandant van het 30ste Legerkorps en generaalmajoor Alan Adair, de commandant van de Guards Armoured Division. Men besprak hoe de
Waalbruggen op de Duitsers konden worden veroverd. Het voorstel van Gavin was para’s van 504
PIR met bootjes de Waal te laten oversteken en de Waalbrug en de spoorbrug vanaf de noordelijke
oever aan te vallen. Tegelijkertijd zouden Britse troepen en parachutisten van 505 PIR vanaf het
zuiden de aanval moeten inzetten. Het voorstel van Gavin werd overgenomen en de gelijktijdige
aanval moest op 20 september plaatsvinden. Deze dag “was certainly a wild day”, schreef Gavin op
13 juli 1973 in een brief aan Cornelius Ryan, die op dat moment bezig was met de voorbereidingen
van zijn boek ‘A Bridge Too Far.’ Gavin zal ongetwijfeld de beroemde ‘Waalcrossing’ hebben
bedoeld, maar zeer waarschijnlijk ook de gebeurtenissen die op 20 september in het oosten en
zuiden van het Amerikaanse operatiegebied plaatsvonden. Volgens het plan van Walter Model
zetten de Duitsers op 20 september een grootscheepse aanval in op de 82 AB en brachten het
(dunbezette) Amerikaanse front op verschillende plaatsen aan het wankelen. Met name bij Mook en
Beek dreigden de Duitsers door te breken en stond het voortbestaan van het hele bruggenhoofd op
216
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het spel. "Toen realiseerden wij het ons niet, maar 20 september was voor veldmaarschalk Model de
beslissende dag", aldus Gavin later. “He had organized an all out attack from Zon to Arnhem with the
intention of destroying all airborne forces (…) and we in the 82nd area had received the brunt of his
attack at Mook and Beek.”217 Tegen de 82 AB, versterkt met de Britse Coldstream Guards (onderdeel
van de Guards Armoured Division), brachten de Duitsers vijf Kampfgruppen in het veld: Becker, Von
Fürstenberg, Greschick, Jenkel en Hermann.218 KG'n Becker en Von Fürstenberg vielen aan vanuit
Wyler/Zyfflich in de richting van de Duivelsberg en Beek, KG'n Greschick en Jenkel trokken op vanuit
het Reichswald naar Groesbeek en KG Hermann vanuit Gennep richting Mook.

Afb. 6.20 - De Duitse aanval op 20 september 1944 en de geallieerde aanval op de bruggen over de
Waal.
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In de vroege ochtend van 20 september werden Foley en zijn A-Cie op de Duivelsberg vanuit het
noorden door eenheden van Kampfgruppe Von Fürstenberg aangevallen. Ondersteund door de
artillerie van 319 Glider Field Artillery Battalion (319 GFAB) wist de groep Foley de aanval op te
vangen. Een in een smetteloos uniform gestoken Duitse officier kwam tijdens een gevechtspauze
naar voren en eiste de overgave van Foley en zijn manschappen. Foley antwoordde met: "If you
want me, come and get me.” De Duitse aanvallers werden vervolgens verdreven.
In en bij Wyler werden de Amerikaanse roadblocks door Kampfgruppe Becker overlopen. De
bemanning van de roadblocks moest zich terug trekken in de richting van Waldgraaf/Foxhilll. De
Duitsers rukten na het veroveren van de roadblocks via Im Thal en de Oude Kleefsebaan verder op in
de richting van Berg en Dal. Maar in de buurt van Im Thal liepen de Duitsers vast op de
manschappen van de D-Cie van het 307 Airborne Engineer Battalion. De engineers hadden zich bij de
hoogten 62 en 62.9 ingegraven langs de Oude Kleefsebaan tussen Althorst en Im Thal en wisten de
Duitsers tot staan te brengen.
In Beek werden de Amerikanen, in totaal nog geen 120 man, door manschappen van Kampfgruppe
Von Fürstenberg uit het dorp verdreven. Aan het begin van de avond probeerden de Amerikanen,
oprukkend vanuit de omgeving van Hotel Groot Berg en Dal, tevergeefs de Duitsers weer uit Beek te
verdrijven.
Dreigend was de situatie bij Mook. Kampfgruppe Hermann wist door te dringen tot in Mook en had
een punt bereikt op 1500 tot 2000 meter afstand van de brug over het Maas-Waalkanaal bij
Heumen. De Amerikanen van 505 PIR schakelden piloten van de zweefvliegtuigen in om het tekort
aan manschappen aan te vullen. Gavin, die zich in Nijmegen bevond waar op dat moment de
Waalcrossing op het punt van beginnen stond, ontving alarmerende berichten over de situatie aan
de oost- en zuidflank van de perimeter. Hij haastte zich in eerste instantie naar Mook om daar de
tegenaanval te leiden. Met hulp van tanks van de Coldstream Guards wisten de Amerikanen het in
puin geschoten Mook te heroveren. Gavin begaf zich vervolgens naar het front bij Beek en Berg en
Dal, waar hij tegen de avond aankwam. Het gevaar was hem duidelijk. De Amerikanen hadden ook
hier geen troepen meer achter de hand en als de Duitsers de linie wisten te doorbreken, lag de weg
naar Nijmegen en de Waalbrug voor hen open. Later zou Gavin zich herinneren: “If the Germans had
had the wit to move even several hundred yards to the right, they would have walked into the
outskirts of Nijmegen almost unmolested.”219
21 september en de dagen daarna
Op 21 september doen de Amerikanen, nadat ze een Duitse poging om tot in Berg en Dal te komen
hebben afgeslagen, opnieuw pogingen om Beek op de Duitsers te veroveren. Eén compagnie gaat
via de Stollenberg en de Oude Holleweg, een tweede volgt de route Sterrenberg, Van Randwijkweg,
het Keteldal en de Vossenberg. Ondersteuning krijgen ze van het veldgeschut van de 319th Glider
Field Artillery. De aanval loopt vast, evenals een tweede later op de middag. Een laatste aanval om
18.00 uur leidt eindelijk tot succes. Beek is definitief in Amerikaanse handen.
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Afb. 6.21 - Situatie en troepenbewegingen op 22 en 23 september 1944.
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Afb. 6.22 - Amerikaanse militairen op een Britse tank in Beek. Dit beeld is overigens na de echte
gevechten in scene gezet.

Afb. 6.23 - Artillerie bij de Stollenbergweg.
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Bij de heuvels 62 en 62.9, tussen Althorst en Im Thal, werd op 21 september 1944 het 2de peloton
van D-Cie 307 Airborne Engineer Battalion (307 AEB) aangevallen. De engineers kregen vanuit Berg
en Dal ondersteuning van twee andere pelotons van 307 AEB. De te hulp schietende pelotons
stuitten onderweg op een groep Duitsers die zich in boerderij Holdeurn Laag hadden verschanst. De
engineers zetten de aanval in en de Duitsers vluchtten naar alle kanten. Twee van hen dachten te
kunnen ontsnappen via een eendenvijver bij de boerderij, maar deze bleek meer modder dan
waterte bevatten. Een tweetal engineers liep rustig om de vijver heen en nam daar de beide Duitsers
krijgsgevangen.220
Ondertussen vocht de geïsoleerde groep van Foley nog altijd door op de Duivelsberg. Kapitein
Adams en het restant van de A-Cie, die dagenlang in Nijmegen omsingeld hadden gezeten, hadden
zich inmiddels bij de groep Foley gevoegd. Ook de manschappen van Havens, waaronder James Blue,
hadden inmiddels opdracht gekregen om zich bij de compagnie op de Duivelsberg te voegen. Blue
zag vanuit zijn schuttersput de lichamen van de gesneuvelde Amerikanen liggen. Door de hevige
gevechten was er geen gelegenheid geweest om de lichamen te verzamelen en te begraven. Die
gelegenheid kwam de volgende ochtend, 22 september.
Blue kreeg de ‘heartbreaking task’ om zijn kameraden een voorlopige rustplaats te bezorgen. Samen
met een paar mannen maakten zij een graf voor de 11 gesneuvelden van de groep Foley. Sergeant
Sherman Enwyck en Blue verzamelden vervolgens de lichamen en legden ze op een rij.

Afb. 6.24 - Een aantal van de op de
Duivelsberg gesneuvelde parachutisten.
Enwyck stuurde er vervolgens vier man
op uit om bij het restaurant op de
Duivelsberg een paar tafelkleden te
halen waarmee ze de gezichten van de
gesneuvelden konden bedekken. Op het
graf werd een van boomtakken
vervaardigd kruis geplaatst. De
identiteitsplaatjes van de gesneuvelden
werden aan dit kruis gehangen.
De Duitse aanvallen op de Duivelsberg
gingen door, dag en nacht. De munitie
werd schaars en van slapen kwam niets
terecht. De mannen in naast elkaar
gelegen schuttersputten bonden
patroonbanden aan elkaar en gaven
daaraan een ruk als één van hen in slaap
dreigde te vallen. Na verloop van tijd
werden de Duitse aanvallen minder
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intensief. De parachutisten kregen uiteindelijk alleen nog te maken met storend Duitse artillerievuur.
Een Amerikaanse artilleriewaarnemer had ondertussen de Duivelsberg weten te bereiken en kon van
daaruit artillerievuur richten op Duitse doelen in de Ooij en bij de Querdamm.
Op 20 september slaagden de geallieerden er in de Waalbrug en de spoorbrug bij Nijmegen op de
Duitsers te veroveren. De Duitsers bleven de dagen en weken daarna echter pogingen ondernemen
om de bruggen te vernielen, onder andere via aanvallen vanuit de Ooijpolder. Gavin wilde daarom
de frontlinie daar meer naar het oosten verleggen. Een compagnie van het 3e bataljon 508 PIR werd,
ondersteund door tanks van de Britse Sherwood Rangers Yeomanry, op 22 september de Ooijpolder
ingestuurd om de omgeving van Wercheren te verkennen. In verband met hevige Duitse tegenstand
moesten zij zich terugtrekken naar Beek. De volgende dag werd het hele 3de bataljon ingeschakeld,
nu met 12 tanks en artillerieondersteuning van het 319 Glider Field Artillery Battalion. De Duitsers
hadden echter goede verdedigingsposities, waarschijnlijk al aangelegd door de Kampfgruppen
Becker en Von Fürstenberg vóór de aanval op Beek. Bij de gevechten werd het gehucht Thornsche
Molen totaal verwoest en de geallieerden leden zware verliezen. De volgende dag besloten de
Amerikanen zich bij Wercheren in te graven. Hiermee tekende zich een frontlinie af die gedurende
de komende maanden nagenoeg ongewijzigd zou blijven.
De posities van het 508 PIR werden op 24 september overgenomen door het 504 PIR. Eindelijk, na
dagen geïsoleerd te hebben gezeten en zware Duitse aanvallen, soms van drie zijden tegelijk, te
hebben afgeslagen, mochten de manschappen van de A-Cie de Duivelsberg, “with no regrets”
verlaten. James Blue: “Toen we de heuvel verlieten, wierpen we nog een laatste blik op het
massagraf van onze kameraden. We hebben een hoge prijs voor deze heuvel betaald, maar we
wisten dat we voor dit soort missies waren getraind. We waren allemaal vrijwilliger en dit was
onderdeel van het dagelijkse werk van de Airborne troepen.”221 '
Achter het front
De dagen na de luchtlandingen op 17 september 1944 werden de Amerikanen aangenaam verrast
door de ontvangst die ze van de Nederlanders kregen. Korporaal George Graves Jr. vond het, zeker
vergeleken met de ervaringen op Sicilië en in Italië, een verademing. Bij de Nederlanders geen
'hysteric babbling', maar een realistische en nuchtere houding. Hij vond ze, tegenover de vuiligheid
die hij bij de Sicilianen en Italianen had gezien, erg proper.222 Nederland bleek een verrassend fris
land en leek, ondanks dat ze vier jaar Duitse bezetting mee hadden gemaakt, zo op het oog nog
redelijk welvarend te zijn. Ze deelden hun voedsel met de Amerikanen en aan hun gulheid leek geen
eind te komen. Waar ze het geroosterde vlees, de aardappelen, jus en groente vandaan haalden?
Graves had geen idee en hij voelde zich trouwens ook niet erg geneigd om ze daar naar te vragen.
Sergeant Enwyck van de A-Cie, 1ste bataljon, 508 PIR, wiens voorouders uit Nederland kwamen, had
voor de landingen tegen zijn maten gezegd: we gaan naar het land van klompen en tulpen. Dit beeld
van Nederland zal bij meer militairen bestaan hebben. Graves moest dat beeld echter al snel
bijstellen. Alleen de kleinste kinderen en boeren bleken op klompen te lopen. Ook zag hij veel
minder windmolens dan gedacht. Geprezen werden de Nederlanders ook om hun hulpvaardigheid
221
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en het enthousiasme waarmee jonge mannen zich aanboden om aan de zijde van de Amerikaanse
para’s mee te vechten. De Amerikanen stonden daar niet afwijzend tegenover. Ze lieten zich door
Nederlandse verzetsmensen gidsen en diverse verzetsmensen namen deel aan militaire operaties.223
Hotel-restaurant Sionshof in de Heilig-Landstichting werd de eerste dagen na de landingen ingericht
als verzamelplaats voor de Nederlandse mannen die zich graag voor de strijd in wilden zetten. Hun
acties werden gecoördineerd door kapitein Arie Bestebreurtje. Hij was de aanvoerder van een
zogenaamd Jedburgh team: een speciaal opgeleide eenheid die samen met de Amerikaanse para’s
op 17 september bij Groesbeek was geland en de taak had om de verzetsgroepen aan te sturen.
Adjudant van Bestebreurtje werd, al meteen na de landing, verzetsman Rob Smulders.224 Deze
herinnerde zich later dat de 82 AB aan de lopende band Nederlanders inlijfde. “Die kregen een
Amerikaans uniform aan, een training à la minute en dan gingen ze gewoon met die para’s mee naar
het front. Daarbij zijn er verscheidene gesneuveld of gevangen genomen.”225
Naar een statisch front: 26 september – 10 november 1944
Op zondag, 24 september 1944, ’s morgens om 10.55 uur, riep kolonel Reuben H. Tucker III,
commandant van het 504 PIR, zijn bataljonscommandanten bijeen op het hoofdkwartier van het
regiment in Berg en Dal. Generaal Gavin had besloten dat het 508 PIR afgelost zou worden door het
504 PIR. Tucker vertelde zijn commandanten welk bataljon waar posities in moest gaan nemen. Het
1ste bataljon kreeg de sector bij de Wylerberg toegewezen, het 2e bataljon de sector tussen Erlecom
en Beek en het 3de bataljon moest de frontlijn langs de Wylerbaan bemannen.
Op de rechterflank van het 3de bataljon, tegenover de Kiekberg, werd het de vorige dag per
zweefvliegtuig gearriveerde 325ste Glider Infantry Regiment (325 GIR) in stelling gebracht. Dit
regiment had zich volgens de plannen al veel eerder bij het 82 AB moeten voegen, maar vanwege
slechte weersomstandigheden in Engeland konden de transportvliegtuigen niet eerder opstijgen.

223

De Groot 1977, 153; Megellas 2004, 127-128
Hooiveld 2014, 99
225
Geciteerd in De Groot 1977, 153
224

99

Afb. 6.25 - De situatie na de troepenverplaatsingen op 24 september 1944
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Afb. 6.26 - Een buitenpost van het 504 PIR. Het machinegeweer, een M1914 Hotchkiss, bestreek de
laagvlakte vanaf de heuvelrug bij Beek.
George Graves kwam dezelfde middag om 14.30 uur aan bij het nieuwe hoofdkwartier (HQ) van het
504 PIR in Berg en Dal. Zijn nieuwe onderkomen was een voormalige villa op een groot landgoed van
de ingenieur Fischer. De villa was door de Duitsers gebruikt als radiostation. Achter het huis hadden
ze als zendmast een grote stalen toren gebouwd. Van de villa zelf was niet veel meer over. De
Duitsers hadden bij hun vertrek een tijdbom, ingesteld op 72 uur, achtergelaten en de explosie had
de bovenverdiepingen totaal vernield. Alleen de kelder en een paar kamers op de
benedenverdieping waren nog bewoonbaar.226
Het was op deze zondag relatief rustig in de frontsector van het 1ste bataljon en aangezien er op het
hoofdkwartier niet veel te doen was, besloot Graves om samen met luitenant Vincent Voss de
omgeving te gaan verkennen. Vanuit de grote ramen van de dinerzaal van Hotel Groot Berg en Dal227
hadden ze een prachtig uitzicht over Duits gebied. Ze liepen verder naar de Smorenhoek waar A-Cie
op zo’n 250 meter van de Duitsers verwijderd, een observatiepost had. In Beek zagen ze dat dit ooit
prachtige plaatsje door oorlogshandelingen volledig was verwoest. Nagenoeg alle huizen waren
vernield, verlaten en leeggeplunderd.228
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Afb. 6.27a - De villa op het landgoed van ingenieur Fischer te Berg en Dal.
Een bewijs van de strijd die door het 504 PIR de afgelopen week was geleverd, vond Graves toen hij
terugkeerde naar zijn bureau in het HQ. Er lagen stapels met verzoeken van officieren om een
Bronze of Silver Star uit te reiken aan militairen die zich tijdens de gevechten hadden onderscheiden.
De volgende dag, 26 september, toen Graves zat te eten bij een door het Nederlandse Rode Kruis
ingerichte kantine in een klein hotel in de hoofdstraat van Berg en Dal, werd het dorp
gebombardeerd en beschoten door Duitse vliegtuigen.

Afb. 6.27b - Luitenant Vincent Voss (504 PIR) bij de zwaar gehavende
villa met stalen toren te Berg en Dal.

Later op de avond en in de nacht van 26 op 27 september kwamen
op het HQ alarmerende berichten binnen vanuit de frontsector van
het 3e bataljon 504 PIR. De Amerikaanse para’s hadden tijdens hevige
Duitse aanvallen de bossen bij Den Heuvel langs de Wylerbaan prijs
moeten geven. Er zouden vier man zijn gesneuveld en 18 gewond
geraakt. Volgens kapitein Moffatt Burriss, commandant van de I-Cie,
zouden er nu Duitsers in de bossen bij Den Heuvel zitten, alleen wist
men niet hoeveel.229 Patrouilles werden uitgezonden om hier meer
informatie over te krijgen.
Het front bij Den Heuvel baarde de Amerikanen van het 3de bataljon vanaf het moment dat zij hier
de posities van het 508 PIR over hadden genomen, al de nodige zorgen. Als de Duitsers dit licht
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verhoogde terrein zouden innemen dan hadden zij een goed zicht op de Amerikaanse
verdedigingslinies.230
Gevechten om Den Heuvel
In de avond van 25 september stuurde de G-Cie 504 PIR een patrouille onder aanvoering van
luitenant Don E. Graeber op pad met de opdracht enkele observatieposten bij Den Heuvel in te
richten. Zonder tegenstand te ontmoeten trok de patrouille door het bos en groef aan de rand ervan
een serie observatieposten.
De afgelopen dagen waren de Duitsers ook actief geweest in deze sector, onder andere met
sluipschutters. Op 25 september waren de Amerikanen nog bestookt met artillerie- en mortiervuur.
In de vroege ochtend van 26 september zetten ongeveer 100 Duitsers de aanval in op de groep van
Graeber. De Amerikanen stuurden een deel van de I-Cie die, ondersteund door een drietal Britse
tanks, Graeber moest ontzetten. Ze wisten de Duitsers die een aantal gebouwen bij Den Heuvel
hadden bezet, terug te dringen. Toen de Britse tanks hun munitie hadden verschoten, trokken ze
zich terug met medeneming van gewonde paratroopers.
Op 27 september, iets voor 02.00 uur, zetten de Duitsers een aanval in met infanteristen ter sterkte
van een bataljon, oprukkend achter een artilleriebarrage. De para’s vochten urenlang tegen een
overmacht totdat ze versterking kregen, opnieuw ondersteund door Britse tanks. De gehele I-Cie
bevond zich toen bij Den Heuvel. De rest van de dag bleef het relatief rustig.
Om 05.00 uur in de ochtend van 28 september volgde een nieuwe beschieting door de Duitsers, nu
veel heviger. Onder dekking van dit artillerievuur vielen de Duitsers aan met infanterie ter sterkte
van een bataljon, ondersteund door een drietal Mark IV tanks. Na een uur zag kapitein Thomas
Moffatt Burriss, commandant van de I-Cie 504 PIR, in dat de troepen bij Den Heuvel werden
overlopen en hij gaf opdracht zich terug te trekken tot achter de frontlinie. De verliezen waren
enorm geweest en met name de I-Cie was zwaar getroffen. "Bij de Waaloversteek was ik al de helft
van mijn compagnie kwijtgeraakt", zei Moffatt Burriss later, "en dat restant is bij Den Heuvel
nogmaals gehalveerd. En dat na slechts elf dagen strijd.231
Op hetzelfde tijdstip, 05.00 uur op de 28ste september hadden de Duitsers ook het vuur geopend op
de Amerikaanse stellingen bij Erlecom, gevolgd door een infanterieaanval ondersteund door tanks.
Met veel moeite en met hulp van de tanks van de Britse Sherwood Rangers Yeomanry werd de
aanval afgeslagen.
Het laatste Duitse offensief
Het zwaar gehavende 3de bataljon van 504 PIR werd op 29 september 1944 afgelost door het 2de
bataljon van 508 PIR. Nog diezelfde avond werden twee gevechtspatrouilles op pad gestuurd om
Den Heuvel van Duitsers te zuiveren. Zonder al te veel tegenstand te ontmoeten, slaagden de
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Afb. 6.28 - In de eerste week van oktober openden de Duitsers een offensief om het bruggenhoofd bij
Nijmegen te vernietigen. Het zou de laatste grote aanval blijken te zijn.
patrouilles daar ook in, zij het niet voor lang. Op de avond van 1 oktober en in de nacht van 1 op 2
oktober begonnen de Duitsers aan wat de laatste poging zou blijken te zijn om het geallieerde
bruggenhoofd bij Nijmegen te vernietigen. Langs het gehele front, van Erlecom tot aan Kamp,
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kwamen de Amerikanen onder zwaar artillerievuur te liggen. Tegelijkertijd werden de Engelsen en
Polen in de Betuwe aangevallen. “The firing to the north was heavy all night long”, schrijft Graves en
dat ontlokte hem de droge opmerking dat het algemeen hoofdkwartier in Washington “must have
missed their guess of October 1 1944 as the date of collapse of the Wehrmacht.”232 Ook de sector
waar Graves zich bevond en waar het de afgelopen dagen nog redelijk rustig was gebleven, kreeg nu
met Duitse aanvallen te maken: “Our area was now getting its share of attention, making it seem a
little like Anzio.”233
Langs de Wylerbaan lag het 2de bataljon 508 PIR in zeer goed versterkte posities, die luitenant
Wayne Smith (F-Cie) aan de fortificaties uit de Eerste Wereldoorlog deed denken. Om een Duitse
doorbraak te voorkomen zou het echter niet voldoende blijken. In de nacht van 1 op 2 oktober
begonnen de Duitsers met een vijf uren durende beschieting van de Amerikaanse stellingen, gevolgd
door een grondaanval op de posities van 508 PIR in de sector tussen Foxhilll en Kamp. Het doel van
de Duitsers was om de linie hier te doorbreken en vervolgens Groesbeek in bezit te nemen. Private
Norbert Studelska (D-Cie) over deze aanval: “All hell seemed to engulf us. A combination of artillery
bursts, Kraut flares, machine gun tracers, and our own and enemy mortar shelling created a
nightmare of insane fireworks.”234 Private Fred Infanger (E-Cie): “The German poured out of the Den
Heuvel Woods like Indians, whooping and hollering.”235 Hoe goed de Amerikanen zich ook
ingegraven hadden, de linie werd in korte tijd doorbroken en D- en E-Cie moesten zich terugtrekken
naar de posities van de in reserve gehouden F-Cie. Met gericht artillerievuur door A Battery van het
319de Glider Field Artillery Battalion (319 GFAB) werd de Duitse aanval ontregeld. F-Cie zette de
tegenaanval in en wist de Duitsers terug te dringen tot achter de oorspronkelijke verdedigingslijn
langs de westkant van de Wylerbaan. Den Heuvel bleef echter in Duitse handen. Ook in de andere
sectoren wisten de Amerikanen met ondersteuning van artillerie en Britse tanks de Duitse aanvallen
af te slaan.
Versterkte verdedigingslinies
Grote offensieven vonden er na de laatste grote Duitse aanval begin oktober niet meer plaats en
kort na het beëindigen van die gevechten werden diverse Amerikaanse onderdelen verplaatst. Aan
Amerikaanse kant lag vanaf begin oktober tussen Kamp en Foxhill het 325 GIR, tussen Foxhill en
Beek het 504 PIR en tussen Beek en Erlecom het 505 PIR. Het 508 PIR was inmiddels verplaatst naar
de Betuwe, waar zij de verantwoordelijkheid kregen voor een strook van twee kilometer binnen het
geallieerde front ten noorden van Bemmel.
Beide partijen groeven zich verder in en versterkten hun linies met mijnenvelden en prikkeldraad. De
frontlijn liep vanaf begin oktober langs de lijn Erlecom – Querdamm - Wyler – Den
Heuvel/Wylerbaan – Knapheide – Kiekberg - Plasmolen/Riethorst – Middelaar.
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Afb. 6.29 - De frontsituatie in oktober 1944.
Aan Duitse kant was al op 21 september 1944 de 406de Infanterie Divisie vervangen door de 84ste en
de 190ste Infanterie Divisies. De 84ste Infanterie Divisie bezette de sector tussen het Reichswald en de
Rijn, de 190ste Infanterie Divisie werd verantwoordelijk voor het front tussen Reichswald en de Maas.
Het gedeelte tussen de Kiekberg en Erlecom heette de Maas-Waalstellung. Wyler en de Kiekberg
vormden in deze stelling zogenaamde ankerpunten (‘Angelpunkte’). Deze waren doorsneden en
omgeven door een wirwar van loopgraven, mijnenvelden en opstellingen voor machinegeweren en
artillerie. De linie tussen de ankerpunten bestonden uit gevechts- en verbindingsloopgraven, een
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groot aantal schuttersputten, manschapsverblijven, tankhindernissen en
prikkeldraadversperringen.236 Ook de Amerikanen legden versperringen en mijnenvelden aan.

Afb. 6.30 - Roadblock aan de voet van de Duivelsberg op de T-aansluiting Rijksstraatweg en Querdam
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Afb. 6.31 - Mijnenveld langs het Wylermeer tussen Querdam en Vogelsang.
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Afb. 6.32 - Mijnenveld op de Oude Kleefsebaan bij Im Thal.
Mijnenvelden werden onder andere aangelegd op open velden waarover Duitse tanks eventueel een
aanval in zouden kunnen zetten. Hoe dat aanleggen in zijn werk ging vertelt ons Zig Boroughs: “Met
een vrachtwagen werden de mijnen ’s avonds/’s nachts aangevoerd tot op zo’n 200 yards van de
betreffende locatie en zo opgesteld dat de vrachtauto niet door de vijand waargenomen kon worden.
Het was zaak om snel en stil te werken. Je bevond je immers in het niemandsland tussen de linies en
het minste geluid kon Duitse vuur uitlokken. Wij hadden de taak om de 20 pond zware mijnen van de
vrachtwagen naar de aangewezen locatie te sjouwen, in iedere hand twee stuks. Sergeant Luczaj
markeerde de plaatsen waar de mijnen moesten komen volgens een van tevoren op een veldkaart
aangegeven patroon. Het meest verantwoordelijke werk was voor degenen die de mijnen plaatsten
en, na ze scherp gesteld te hebben, van camouflage voorzagen. Het lukte ons om in vijf uur tijd de
mijnen te leggen en veilig terug te keren naar ons kamp zonder vijandelijk vuur aangetrokken te
hebben.”237
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Afb. 6.33 - Kaart met aanduiding van mijnenvelden.
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‘Holding the line’
De oorspronkelijke bedoeling was eigenlijk dat de luchtlandingstroepen na de ‘airborne-fase’
afgelost zouden worden door reguliere infanterie. Gelet op hun specifieke opleiding en
gevechtsvaardigheden zou een inzet bij een nieuwe luchtlanding van meer tactische waarde zijn.
Frontdienst was ook niet echt waarvoor de mannen van 82 AB zich indertijd vrijwillig bij deze eliteeenheid hadden aangemeld. In verband met het tekort aan manschappen in het Britse leger kreeg
82 AB toch de opdracht de posities langs de Duitse grens in te blijven nemen. Het zou nog meer dan
een maand duren alvorens ze Nederland mochten verlaten.
Gavin omschreef deze ‘defensieve periode’ vanaf begin oktober tot halverwege november 1944 als
“feitelijk zuiver routinewerk, met als uitschieter enorme patrouilleactiviteit tegenover het Reichswald
en de heuvelrug langs het Wylermeer. Dan had je nog de regelmatige aanvallen van de Luftwaffe op
de Waalbrug, soms met straaljagers, en het feit dat wij een diep en uitgebreid loopgravenstelstelsel
hadden opgebouwd om een eventuele zware Duitse aanval te kunnen weerstaan. En uiteraard over
en weer een teisterend granaatvuur.”238
‘Holding the line’ was volgens kapitein Henry Keep van het 3de bataljon, 504 PIR het meest
vermoeiende en zenuwslopende onderdeel van een veldtocht. Beide partijen zitten naar elkaar te
loeren in afwachting van de opbouw van een troepenmacht als voorbode van een eventuele aanval.
“For this treading water is noted for terrifying and deadly artillery duels almost constantly in progress
when after a certain period of time men involuntarily duck and cringe at the slightest sound of
shellfire. Local skirmishes and the dreaded constant night-patrols are also prevalent at such a time. It
is a period of forever being cold and dirty and damp, of living in fox-holes half filled with water, of
eating unheated ‘C’ rations because you don’t dare light a fire, of constantly being shelled, and of
dreading the dangerous patrol you must of necessity go out on that night.”239
“Nacht na nacht staarde ik vanaf mijn observatiepost in het donker in de wetenschap dat zich tussen
mij en de vijand niets bevond”, schrijft sergeant Spencer Wurst van F-Cie, 505 PIR over zijn
ervaringen als frontsoldaat. Maar eigenlijk, zegt hij, is het bijna onmogelijk om te verwoorden: de
eenzaamheid en kwetsbaarheid, de vermoeidheid, het fysieke ongemak, de voortdurende spanning
en vooral dat je je er van bewust bent de meest vooruitgeschoven positie van het Amerikaanse leger
in te nemen. Je zou ook kunnen zeggen dat alle troepen achter jou er zijn om je te ondersteunen.
Wurst vervolgt met: “But I’m trying to convey the extraordinary psychological state, the point of view
of the combat soldier himself, who lives with death, who eats, sleeps, and shits with it for weeks and
months at a time. Never knowing if or when it will be your turn. You think about what is behind you,
and who can come to your aid.”240
Als het langere tijd rustig bleef aan het front moesten we oppassen om niet onvoorzichtig te worden.
Onze officieren moesten er dan voor zorgen dat we wat betreft het maken van geluid en licht de
nodige discipline in acht moesten nemen en dat wachtposten niet in slaap vielen.
Verder achter het front was het vanwege de voortdurende artillerie- en met name
mortierbeschietingen evenmin veilig.
"We groeven ons diep in, maar werden dan nog bedreigd door mortiergranaten, vooral als deze de
bomen raakten. Dit veroorzaakte explosies waarbij een regen van projectielen op ons neerdaalde,
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hoe diep we onze schuttersput ook hadden gegraven. De enige manier om ons hiertegen te
beschermen was om de schuttersput van een dak te voorzien. Daartoe werden de huizen in de directe
omgeving van elke deur, tafel of wat dan ook ontdaan. Het uit de huizen afkomstige materiaal werd
over de schuttersput gelegd, waarover we vervolgens een laag modder aanbrachten.”241

Afb. 6.34 - Een waarnemingspost van 376 Parachute Field Artillery Battalion op de heuvelrug bij Berg
en Dal. Deze artillerie-eenheid verleende veelvuldig ondersteuning aan 504 PIR.
Naarmate een militair met zijn eenheid langer op dezelfde positie bleef, maakte hij vaak van de
gelegenheid gebruik om zijn schuttersput van het nodige ‘comfort’ te voorzien. Len Lebenson,
verbonden aan het hoofdkwartier van 82 AB, had op de eerste dag van de luchtlandingen een Lvormige schuttersput gegraven, ongeveer 2 voet breed en 4 voet diep en de bovenkant bedekt met
verschillende lagen van boomstammetjes met daartussen modder. “It was fairly homey”, zei hij zelf
over het resultaat.242
Norbert Studelska van D-Cie 504 PIR maakte van zijn schuttersput naar eigen zeggen een voorbeeld
van luxe: “I took great pride in making my home the best on the block.” De bovenkant (op
borsthoogte) was smal en de bodem breed genoeg om languit te kunnen liggen. Om zijn spullen
droog en schoon te houden, zoals zijn moeder hem had geleerd, bedekte hij de bodem en de
wanden met de stof van een parachute. Hij maakte een uitsparing met een plankje waarop hij onder
241
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andere een foto van zijn geliefde Elaine Olsen, met wie hij na de oorlog zou trouwen, had geplaatst.
Toen Studelska op 1 oktober tijdens de zware Duitse aanval vanuit Den Heuvel van zijn commandant
luitenant Sickler bevel kreeg zich terug te trekken kostte het hem nog moeite om zijn schuttersput te
verlaten: “I reluctantly left the safety of my deluxe foxhole.”243
Steve Schmelick had diverse schuttersputten in de buurt van het regiments-hoofdkwartier van 508
PIR voorzien van headsets die waren aangesloten op een radio. Zo konden de mannen in de
schuttersputten luisteren naar de muziek van bijvoorbeeld Axis Sally. Twee andere para's van het
508 PIR, Matthew Bellucci en Dick Nelson, hadden zelfs elektrisch licht in hun schuttersput. De
daarvoor benodigde stroom tapten zij af van een in de buurt staande generator.244
De schuttersput die James Megellas van 504 PIR samen met luitenant Ernest Murphy had aangelegd
was in de woorden van de eerste meer dan alleen een klein, snel gegraven hol als bescherming
tegen mortiergranaten. De binnenkant hadden ze bedekt met parachutestof, hun dekens gebruikten
ze als tapijt. De ingang was afgedekt, zodat het licht van een paar kaarsen en sigaretten niet naar
buiten kon schijnen en hun positie kon verraden. “It wasn’t exactly the Ritz, but for a combat soldier
it was first class.”245
Maar hoe comfortabel en luxe de para’s hun schuttersput ook maakten, “living in a hole like a rabbit,
no matter how well it was improved, was damp, confining and extremely claustrofobic.” Een
schuttersput vond sergeant John McKenzie al met al nog het meest op een graf lijken.246 Onder
zwaar artillerievuur kon je weinig anders doen dan in je schuttersput blijven liggen "and sweat it
out", een rozenkrans bidden en verder maar hopen dat er geen granaat in jouw put terecht zou
komen.247
‘Wieviel deutsch Soldat hier?’
Bij de 82 AB bestond grote behoefte aan krijgsgevangen. Volgens James Megellas leek de divisie er
wel door geobsedeerd. Krijgsgevangenen zouden namelijk inlichtingen kunnen verschaffen over de
aanwezige Duitse troepensterkte en wellicht informatie kunnen geven over een eventuele ophanden
zijnde vijandelijke aanval. Aan de 82 AB waren voor de ondervraging van krijgsgevangenen
zogenaamde IPW-teams toegevoegd: Interrogation of Prisoners of War.
Maar om krijgsgevangenen te kunnen ondervragen moesten ze wel eerst gemaakt worden en
daartoe werden elke nacht patrouilles uitgestuurd. En als er iets was wat de para’s haatten dan
waren het deze patrouilles. In een gevecht Duitsers doden was één ding, een Duitser ontwapenen en
mee terugnemen naar de eigen linies was een heel ander verhaal. Wie het zelf niet had
meegemaakt, zou nooit het angstige gevoel ervaren van de mannen die in het pikdonker (bij teveel
maanlicht vonden er geen patrouilles plaats) hun weg naar en achter de vijandelijke linies moesten
zoeken.
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Afb. 6.35 - Een voorbeeld van een patrouillerapport (boven) en patrouilleplan met route en
tijdschema op overlay (onder).
De aanvoerder van een patrouille vertrouwde hierbij op zijn instinct en op het beeld dat hij overdag
van het terrein had gemaakt. Elk vreemd geluid kon duiden op de aanwezigheid van een Duitse
schutter. De patrouille moest er vanuit gaan dat de Duitsers mijnen voor hun stellingen hadden
gelegd. De nodige voorzichtigheid was dus geboden. Eenmaal achter de vijandelijke linie was een
patrouille geheel op zichzelf aangewezen, zonder contact met de eigen troepen of de mogelijkheid
tot vuurondersteuning. Als er slachtoffers vielen, gewonden, gesneuvelden of vermisten, dan was
het aan de leider van de patrouille om te beslissen wat er moest gebeuren. Achterlaten of gaan
114

zoeken? Soms was het zo donker dat een patrouille gedesoriënteerd raakte en de weg naar de eigen
stellingen niet meer kon vinden. Als een patrouille terugkeerde was het gevaar nog niet voorbij. Een
vergeten wachtwoord of een ‘trigger-happy’ wachtpost die niet wist dat er een patrouille terug zou
komen, kon alsnog een dode of gewonde betekenen.248
James Megellas, aan wie we het bovenstaande hebben ontleend, leidde zelf een aantal patrouilles.
Eén daarvan vond op 30 september plaats. Volgens de inlichtingenofficier van het 82 AB zouden de
Duitsers een grote aanval aan het voorbereiden zijn, met drie infanterie- en twee pantserdivisies.
George Graves maakt in zijn journaal ook melding van deze dreigende aanval. Volgens hem zouden
er tegenover het 504 PIR bij Beek-Wyler een strijdmacht van 16.000 Duitsers staan, verdeeld over
één pantser- en twee infanteriedivisies. Er werden al maatregelen getroffen voor een eventuele
snelle evacuatie van het hoofdkwartier in Berg en Dal.249
Megellas werd die middag bij kolonel Reuben Tucker (commandant 504 PIR) geroepen: “Maggie,
division needs some prisoners, and soon. We have to know where and when the Germans plan to
strike.”250
Megellas besloot om zijn hele peloton mee te nemen op de patrouille. Vanaf zijn positie had hij een
goed overzicht over het terrein en kon hij zien dat de Duitsers langs de oever van
het Wylermeer versterkingen hadden aangebracht. Het meer was te diep om te doorwaden en de
patrouille koos daarom een route via een voetbrug over het Wylermeer. Tot Megellas’ verbazing
lagen er geen mijnen voor de toegang naar deze brug. Hij ging alleen vooruit, in tijgergang, en wist
een viertal Duitsers in hun schuttersputten compleet te verrassen. Op zijn bevel ‘Kommen sie hier
mit der hands hoch’ reageerden de Duitsers niet en Megellas schakelde hen uit met handgranaten
en zijn machinepistool. Een vijfde Duitser kon hij overmeesteren en op de herhaalde vraag ‘Wieviel
deutsch Soldat hier?’ en na het gebruik van enig fysiek geweld, vertelde de Duitser hem dat de
stelling, een observatiepost, een bezetting van tien man had. Megellas riep zijn patrouille naar voren
en ze maakten nog twee Duitsers krijgsgevangen. Twee leden van de patrouille escorteerden de
krijgsgevangenen richting de eigen linies. De rest van de patrouille trok verder richting de Duitse
versterking langs het Wylermeer en wist daar nog eens twee Duitsers gevangen te nemen. Als
resultaat van Megellas’ patrouille werden er in totaal zes “disheveled and badly frightened Kraut
prisoners (…) brought in to the CP for close interrogation at 00.45 hours.”251 De gevreesde Duitse
aanval in de sector van het 2de bataljon 504 PIR vond overigens niet plaats: “As usual, high-level
Allied intelligence had it all wrong,” besluit Megellas zijn verhaal.252
Op 1 oktober werd weer een patrouille naar hetzelfde gebied gestuurd. Deze nieuwe patrouille werd
een fiasco. De gealarmeerde Duitsers hadden de observatiepost bij de voetbrug opnieuw bemand en
de Amerikanen werden meteen door machinegeweren beschoten. Resultaat: vier gewonden en
geen krijgsgevangenen.
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'Division wants prisoners'
Krijgsgevangenen maken was niet eenvoudig. Om de para’s zover te krijgen dat men met een
(levende!) Duitser van patrouille terug zou keren, werd er zelfs een premie uitgeloofd in de vorm van
een paar dagen verlof naar Brussel of Parijs, waarbij de kosten voor rekening van de divisie kwamen.
Voor sommige para’s was dat aanlokkelijk genoeg om extra risico te nemen. In een enkel geval,
herinnert Spencer Wurst zich, rende een aantal troopers van het 504 PIR op klaarlichte dag in de
richting van de vijandelijke linie, grepen een Duitser en namen hem mee voordat de Duitsers konden
reageren. Kapitein Arthur W. Ferguson van het 3de bataljon, 504 PIR vertelt over een para bij Beek
die, overigens met de nodige 'schnapps' op, zijn geweer pakte en tot stomme verbazing van zijn
maten over het open veld in de richting van een paar Duitsers liep en hen sommeerde om met de
handen omhoog naar buiten te komen. “The surprised Germans, three or four, meekly came out, and
with a little urging from the trooper, made their way to our lines.” 253 De betreffende para, nog
steeds lichtelijk aangeschoten, kreeg ter plekke door Gavin de Silver Star opgespeld. Maar dit lijken
uitzonderingen. Van Wurst's eigen eenheid was in ieder geval niemand “quite so eager for a threeday pass to Brussels.”254
Kwam een patrouille terug met één of meerdere krijgsgevangenen, dan was het nog maar de vraag
of zij waardevolle informatie konden verschaffen. Vaak wisten de krijgsgevangenen zelf niet bij
welke eenheid ze waren ingedeeld of wie hun commandant was. Die situatie deed zich met name in
de eerste weken na de luchtlandingen voor, toen de Duitsers overal manschappen vandaan haalden.
In een bijlage bij G-2 report nr. 96 wordt melding gemaakt van meer dan 2.000 krijgsgevangenen die
tussen 17 en 24 september werden gemaakt. Het is niet erg overdreven, meldt het rapport, om te
zeggen “that for every four prisoners of war processed a new unit identification was made. It is nigh
to impossible to establish any clearcut picture of what the enemy has committed against this
Division. (…).”255
Krijgsgevangen officieren konden, zij het soms na enige vorm van bedreiging, wél waardevolle
inlichtingen verstrekken, maar van de gewone infanterist kreeg men niet veel nieuwe feiten te
horen.256
Uit een memorandum van inlichtingenofficier Walter Winton van 82 AB blijkt dat de divisie aan de
vooravond van de grote (en laatste) Duitse tegenaanval vanaf 1 oktober toch wel nuttige informatie
had gekregen van de krijgsgevangen Duitsers: “This information has greatly aided us in piecing
together a picture of our opposition.”257
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Een patrouille bij daglicht258
Naarmate de Duitsers hun stellingen verstevigden, werd het steeds moeilijker om krijgsgevangenen
te maken. Nadat nachtelijke patrouilles hier al enige tijd niet meer in waren geslaagd, besloot de
divisie om er overdag een patrouille richting de Duitse versterkingen langs het Wylermeer op uit te
sturen. Bij deze actie werd ook op grote schaal artillerie ingezet.
De gebruikelijk route van patrouilles liep via een smalle corridor bij het zuideinde van het Wylermeer
in de richting van Kleef. Er waren de afgelopen weken zoveel patrouilles langs gestuurd dat de
corridor “became about as busy as Macy’s basement in the days before Christmas.” Juist deze smalle
doorgang naar de Duitse linies was versterkt met loopgraven, machinegeweren, mijnenvelden en
prikkeldraad. Op ongeveer 150 meter afstand voor de meest vooruitgeschoven observatiepost van
A-Cie 504 PIR hadden de Duitsers een wegversperring aangebracht van omgezaagde bomen en een
autowrak. Deze versperring moet vermoedelijk halverwege Vogelsang en Wyler of nabij de kruising
van de hoofdweg met de weg naar Zyfflich hebben gelegen. De hierna beschreven operatie heeft
zich afgespeeld tussen de uiterste oostelijk punt van de Wylerberg bij Vogelsang en deze
wegversperring, waarschijnlijk deels in het beboste gebied dat na WO2 ten behoeve van de aanleg
van de grensovergang werd vergraven.

Afb. 6.36 - Situatieschets van de door Whittier beschreven patrouille.
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Nordyke 2008, 291-293

117

In de late middag van 23 oktober 1944 zou het 3rd Peloton van A-Cie 504 PIR onder leiding van
luitenant Reneau C. Breard op pad gaan. Het 27 man sterke peloton werd bewapend met acht
Thompson’s, drie BAR's en twee bazooka's. De rest van het peloton was voorzien van M1-geweren.
De groep werd vergezeld door een hospik. De groep was verder voorzien van kniptangen om
prikkeldraad e.d. te kunnen doorknippen en rollen tape om het te maken looppad door de
prikkeldraadversperringen en de mijnenvelden te markeren. Ter ondersteuning van de groep was voorafgaand aan het vertrektijdstip van de patrouille - een beschieting met mortieren voorzien en
wel als volgt. Om 16.35 uur diende één 81mm-mortier binnen 5 minuten 40 HE259-mortiergranaten
af te vuren op de meest vooruitgeschoven vijandelijke stelling. Vervolgens diende het mortiervuur
25 meter verderop te worden gelegd en moesten wederom 40 HE-granaten worden afgevuurd. En
zo verder totdat het gehele bos in lengterichting was bestreken.
De patrouille moest op zo kort mogelijk afstand het zich verplaatsende mortiervuur volgen. Rond
17.00 uur zou het laatst uit te brengen mortiervuur het dorp Wyler moeten hebben bereikt. Een
60mm-mortier diende tijdens het oprukken van de patrouille onafgebroken mortiervuur af te geven
op een vijandelijke machinegeweerpositie die zich in een huis op de rechterflank van de patrouille
bevond.
Twee bataljons 75mm houwitsers en een bataljon 105mm houwitsers van 82 AB alsmede twee
Britse batterijen met 25-ponders en 5.5 inch geschut - in totaal 52 stukken geschut - moesten tussen
17.10 en 17.40 uur Zyfflich, Wyler, Lagewald en alle bekende daar in de buurt gelegen vijandelijke
mortier- en geschutsopstellingen beschieten om te voorkomen dat er tussen de vijandelijke posities
communicatie en versterking mogelijk zouden zijn. Twee andere Britse artillerieregimenten met 25ponders waren op afroep beschikbaar. Zij konden eventueel aanvullend ondersteunend vuur geven.
Drie uur vóór het vertrek van de patrouille voerde één van de leden van de patrouille behoedzaam
een verkenning uit in het te doorkruisen gebied. Hij vond het begin van het te verwachten
mijnenveld en zag dat drie vijandelijke soldaten bezig waren het mijnenveld te voorzien van extra
landmijnen. Hij schoot een van de Duitse soldaten neer en keerde terug naar de uitgangspositie
(LD)260 van de patrouille.
Om precies 16.35 uur begon de 81mm-mortier met het afvuren van mortiergranaten en na vijf
minuten begon het peloton van Breard aan de patrouilletocht. Een sectie van het peloton ging
samen met twee bazooka-teams voorwaarts op de linkerflank, de bosrand langs de hoofdweg
richting Wyler volgend. Een tweede sectie van het peloton rukte via de bosrand op de rechterflank
op. Tijdens de opmars liet men op strategische punten BAR-schutters achter. Bedoelde schutters
hadden zicht op het open terrein en moesten de rechterflank van de oprukkende patrouille
beveiligen. De derde sectie van het peloton volgde tussen de beide andere secties in en bereikte op
ongeveer 100 meter vanaf het vertrekpunt het mijnenveld. Er bleken mijnen aan bomen te zijn
bevestigd, voorzien van struikeldraad dat op verschillende hoogten boven de grond tussen de
bomen was gespannen. De para's verwijderden het struikeldaad op diverse punten, zodat er een
veilig pad door het mijnenveld ontstond. Het pad werd gemarkeerd met wit tape.
Een eindje verderop kwam de patrouille bij een prikkeldraadversperring, waar met behulp van de
kniptangen een doorgang werd gemaakt. Direct achter de zone met mijnen en prikkeldraad werd de
patrouille geconfronteerd met twee Duitsers die een machinegeweer op de rand van hun
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schuttersput aan het installeren waren. De voorste man van de patrouille, korporaal Frank L.
Heidebrink, schoot met zijn tommy-gun op een van de Duitsers, die vervolgens met een schotwond
in de buik achterover in zijn schuttersput viel. De andere Duitser probeerde te vluchten, maar
struikelde en gaf zich vervolgens aan de para's over. De twee Duitsers werden afgevoerd richting de
Amerikaanse linies.
De patrouille vervolgde zijn tocht in de richting van de Duitse wegversperring waar een fel
vuurgevecht volgde. Mede dankzij de zware beschietingen door de achter de LD opgestelde artillerie
op het gebied direct achter en opzij van de wegversperring gaven de Duitsers de verdediging van de
wegversperring op en vluchtten - met medeneming van hun gewonden - weg uit hun opstellingen.
Bij de wegversperring zagen de Amerikanen de lichamen van zeven gesneuvelde Duitsers alsmede
twee achtergelaten MG-42 machinegeweren en diverse Schmeisser machinepistolen. Even verderop
lagen nog een aantal gewonde Duitse soldaten.
Inmiddels was de zon onder gegaan en werd het langzaam donker in het bos. De missie was
volbracht; er waren immers krijgsgevangenen gemaakt. Als sein voor de terugtocht werd een
lichtkogel afgevuurd, waarna alle secties van het peloton via het gemarkeerde pad veilig en zonder
een schrammetje te hebben opgelopen terugkeerden naar hun uitgangspositie.
Moraal naar een dieptepunt
In de eerste paar dagen na 17 september heerste er nog optimisme over een spoedig einde van de
oorlog. Het optimisme verdween echter snel. Al op 26 september had Graves gemerkt dat de Duitse
weerstand taaier was geworden en, voor een leger dat als niet meer bestaand werd beschouwd,
vond hij dat de Duitsers nog opvallend veel gevechtskracht hadden.261 Naarmate duidelijk werd dat
het verblijf in Nederland langer zou duren dan vooraf gedacht, zakte de moraal van de van de
manschappen van 82 AB. Graves schrijft op 11 oktober: “Het lijkt er op dat we in Berg en Dal weg
zullen rotten. Het feit dat wij als enigen van het geallieerde leger niet in beweging zijn, is
ontmoedigend. De statische situatie van ons front begint ons op de zenuwen te werken. Zelfs de
jongens aan het front beginnen het zat te worden om daar maar te zitten en beschoten te worden of
op ogenschijnlijk zinloze patrouilles gestuurd te worden (…). Het einde van de oorlog is nog nergens
in zicht.”262
In november is Graves’ moraal helemaal naar een dieptepunt gezakt als hij waarneemt dat de
‘Krauts’ hun verdediging aan het uitbouwen zijn en met de dag sterker worden. Gebrek aan munitie
leken de Duitsers niet te hebben. Het hele beeld was dat van bittere desillusie en ontmoediging.263
Ter verbetering van de moraal
Post van het thuisfront, een scheerbeurt en een warm bad, schone kleren en een goede maaltijd
waren gebeurtenissen die de moraal weer konden laten stijgen. Het organiseren van filmavonden
kon daartoe ook een bijdrage leveren. De in een oude schuur vertoonde film ‘Mr. Lucky’ was volgens
Graves in dit opzicht een succes. Al kon de overigens uitstekende kwaliteit van het geluid het
gedaver van artillerie niet overstemmen. Soms dacht men dat de Duitse granaten dwars door het
filmscherm zouden komen. De film eindigde zo vrolijk “dat het onze moraal met 100% liet stijgen en
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ons een nieuw mens liet voelen.” Interessant vond Graves een film van de Secret War Department
over de Airborne operaties in Nederland. Hierin werden beelden vertoond van neerstortende
vliegtuigen en van gesneuvelde en gewonde militairen die uit gecrashte zweefvliegtuigen werden
gehaald. “We vroegen ons allemaal af waarom dergelijke films niet aan het thuisfront konden
worden vertoond, waar de mensen meer geïnteresseerd leken te zijn in het voorbereiden van de
viering van de overwinning dan in informatie over wat er daadwerkelijk in Europa gebeurde.”264
Een meerdaags verlof naar Brussel of Parijs was een zeer begerenswaardig vooruitzicht. Eén van
Graves’ maten had ‘Gay Paree’ mogen bezoeken en “hij liet ons watertanden met zijn verhalen over
de nachten in Parijs en de rijkelijk vloeiende champagne.”265
Een bezoek aan de stad Nijmegen was niet echt een alternatief. Met een paar maten was Graves
daar geweest in de hoop om in ruil voor sigaretten flessen cognac of wijn te organiseren, maar dat
was op niets uit gelopen. Met lege handen keerden ze terug, klagend dat Nijmegen zeker geen
‘soldiers’ town’ was. Ze vonden heel Nederland zo langzamerhand geen ‘soldiers’ country’ en Graves
zou graag in een land zijn waar hij niet voortdurend door kinderen werd aangeklampt, bedelend om
sigaretten voor papa, en aan werd gegaapt alsof hij een aap in een kooi was.266
‘Good-bye Holland; France here we come’
Van tijd tot tijd waren er geruchten dat er een einde aan het frontleven in Nederland zou komen.
Van ‘replacements’ uit Leicester hoorden de para’s op 23 oktober dat ze naar een nieuwe basis bij
Reims zouden gaan: “Dat klonk heel goed want zo goed als niemand van ons was ooit in Frankrijk
geweest.”267 Het duurde echter nog tot 11 november alvorens de parachutisten van 82 AB, na 57
dagen in Nederland te zijn geweest, het bericht kregen dat ze zouden worden afgelost door de 3de
Canadese Infanterie Divisie.
De 82 AB had geweldig gevochten en het genoot een unieke reputatie in de geschiedenis van het
Amerikaanse leger, aldus Gavin in een schrijven aan zijn manschappen. Een soldaat van de 82 AB is
een ‘tip-top’ soldaat, die zijn gedrag niet moet richten naar dat van andere troepen in het gebied
waar we nu naar toe gaan. De mannen moesten daar vooral alert zijn op het voorkomen van
geslachtsziekten. De Duitsers hadden lange tijd in Frankrijk verbleven en het is een feit “that the
German Army had an unbelievably high venereal rate during the time it was in France.”268
De para’s waren blij dat de strijd in Nederland voor hen voorbij was en dat ze een periode van verlof
tegemoet konden zien. Niemand bevroedde op dat moment dat de Duitsers al enige tijd een groot
offensief aan het voorbereiden waren dat op 16 december 1944 in de Ardennen gelanceerd zou
worden. Ook de 82 AB kreeg een belangrijke taak te vervullen bij het tegenhouden van de Duitse
opmars tijdens het Ardennen-offensief.
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6.2

De Canadese periode (10 november 1944 - 8 februari 1945)

Vanuit België naar Nijmegen en omgeving
De Canadezen die in november de 82 AB en Britse eenheden aflosten, behoorden tot het Tweede
Korps van het Eerste Canadese Leger en stonden onder bevel van luitenant-generaal Guy Simonds.
Het korps bestond onder andere uit de 2de en 3de Infanteriedivisie; elke divisie was weer
samengesteld uit 3 brigades, met elk 3 regimenten. De 2de Infanteriedivisie nam posities in
tegenover het Reichswald, tussen Groesbeek en Cuijk. Zij losten hier de Britse 43ste Infanterie Divisie
Wessex af. De 3de Infanteriedivisie betrok stellingen van de Amerikaanse 82 AB aan het front tussen
Groesbeek en Erlecom. Dit deel van het front liep door het Nederrijk en over de Wylerberg.
Voor een volledig overzicht van de onderdelen van de 3rd Canadian Infantry Division wordt
verwezen naar bijlage 2.
De opzet was om de Canadese troepen voorlopig niet aan grote operaties deel te laten nemen. Het
leger had slechts een paar dagen voor het vertrek naar de omgeving van Nijmegen de
Scheldemonding van Duitsers gezuiverd en daarmee de toegang naar de haven van Antwerpen
geopend. Het waren zware gevechten geweest en de manschappen waren uitgeput. Ze zouden in de
relatief rustige frontsector bij Nijmegen op adem kunnen komen. Van veel rust zou evenwel geen
sprake zijn. De Duitsers ondernamen vanuit de Betuwe nog altijd pogingen om de Waalbrug te
vernielen. De hoofdtaak van de Canadezen was in de optiek van generaal Guy Simonds het
voorkomen daarvan. Verder moesten de Canadezen agressieve patrouilles uitvoeren en
krijgsgevangenen maken.
In de nacht van 8 op 9 november 1944 gingen de Canadezen vanuit België op weg naar Nijmegen en
pas op 14 november zouden ze allemaal op de plaats van bestemming aankomen. Het nachtelijk
duister, slecht weer en belabberde wegen zorgden voor files en ongelukken en vrachtwagens
kwamen soms vast te zitten.
De hoofdmacht werd voorafgegaan door eenheden die contact moesten maken met de Britse en
Amerikaanse troepen. De commandant van de 8e Infanteriebrigade, brigadier James Roberts,
arriveerde op 11 november bij het hoofdkwartier van de 82 AB, waar hij door Gavin persoonlijk werd
gebriefd over de situatie en het terrein. In gezelschap van een Amerikaanse liaisonofficier ging hij
vervolgens op verkenning. Kruipend door een lang netwerk van schuttersputtenen loopgraven en
langs kapotgeschoten gebouwen kwamen ze bij een hotel in Berg en Dal. Door een groot en nog heel
venster keken ze in de richting van een kleine vallei. Daar tegenover lag de sector die door de 8ste
Infanteriebrigade bemand moest worden: vanaf Berg en Dal naar het zuiden in de richting van
Groesbeek.269
Schuttersputten en onderkomens
De maanden vanaf november 1944 werden gekenmerkt door regen, heel veel regen. En de regen
ging over in sneeuw en vorst. De winter van 1944/45 zou één van de strengste uit de twintigste
eeuw worden. En evenals in de ‘Amerikaanse periode’ waren er de voortdurende artillerie- en
mortierbeschietingen.Tegen deze omstandigheden moesten de militairen zo goed mogelijk
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beschutting proberen te vinden. Daarbij konden zij dankbaar gebruik maken van de door de
Amerikanen aangelegde onderkomens.
Deze konden ze verder uitbouwen, maar vaak moesten de militairen ook zelf aan het graven. De
Canadese schuttersputten weken niet veel af van de Amerikaanse. Soldaat Frank Holm beschreef zijn
tweemans put, met een lengte van ongeveer 8 voet (= circa 2,45 meter), 2 voet breed (0,60 meter)
en 4 voet diep (1,20 meter). “Indien mogelijk bedekte je de put met een deur, planken en takken of
wat je in de buurt ook maar kon vinden. Dit voorzag je van een laag zand van ongeveer 2 voet. Eén
man kon languit liggen om te slapen terwijl zijn maatje bij de ingang van de schuttersput op wacht
stond."270
In tegenstelling tot de infanteristen, die met hun eenheid voortdurend rouleerden (zie hieronder)
bleven de artilleristen min of meer permanent op dezelfde plaats en hadden daarom meer
gelegenheid om het zich comfortabel te maken. Het 4de Field Regiment Royal Canadian Artillery lag
in de buurt van Groesbeek en de kanonniers maakten van de gelegenheid gebruik om het verlaten
dorp te plunderen op alles wat het verblijf aangenamer kon maken. Hoewel het koud, nat en mistig
was en de mannen in schuttersputten moesten verblijven “hadden ze het behoorlijk comfortabel met
hun ondergrondse oventjes, bedden, gemakkelijke stoelen, tapijten et cetera die ze uit de vernielde
huizen hadden gehaald. Iedereen sliep ondergronds, behalve het personeel van het
regimentshoofdkwartier. Zij hadden het enige gebouw in de nabijheid betrokken: een groot modern
gebouw, lijkend op een zomerhotel, gelegen op een heuvel van waaruit de posities van de kanonnen
konden worden overzien. Het werk aan de onderkomens hield nooit op(…). De 14e Batterij
veldgeschut had een ondergrondse officiersmess gebouwd die comfortabeler was dan menig
officiersmess in Engeland. Een majoor had een complete ondergrondse blokhut gebouwd. Alle
onderkomens waren voorzien van batterijen en gloeilampen en de 2e Batterij veldgeschut had zelfs
echt electrisch licht; de stroom werd afgetapt van een nabijgelegen kabel".271
Positiewisselingen, twee weken ‘op’ en een week ‘af’
Zoals gezegd moesten de infanteristen voortdurend van positie veranderen. Elke Canadese divisie
had twee brigades in de frontlinie en een derde in reserve achter de frontlinie. Het schema bestond
uit twee weken frontdienst en dan een week in reserve.
In deze rapportage volgen we de activiteiten van één van de binnen de Canadese 3e Infanteriedivisie
opgenomen bataljons, t.w. het 1ste Bataljon van de Queens Own Rifles (QOR) of Canada.272
Op 9 november 1944 bevond het bataljon zich in Eine, een dorp in Oost-Vlaanderen, op de
linkeroever van de Schelde. Alvorens op 11 november richting het front bij Nijmegen verplaatst te
worden, kregen ze instructies over de Duitse legerorganisatie, het identificeren van
krijgsgevangenen en over vijandelijke mijnen. Om 16.30 uur waren ze vertrokken voor een moeilijke
tocht naar Nijmegen: “Elke keer als we stopten, waren we weer een aantal voertuigen kwijtgeraakt.”
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Afb. 6.37 - De route van de Queen's Own Rifles naar hun nieuwe positie in de omgeving van
Nijmegen.
Op 12 november kwam het bataljon aan in Nijmegen en moesten van daaruit te voet verder naar
Berg en Dal, waar ze het 504 PIR aflosten. Het hoofdkwartier van het bataljon werd in Hotel Groot
Berg en Dal gevestigd. De vier compagnieën A t/m D werden gelegerd in respectievelijk Berg en Dal,
Uleput, de omgeving van Hotel Groot Berg en Dal en bij villa Berglust.
Het bataljon lag in de achterhoede van de 8e Infanteriebrigade en beschikte over redelijk
comfortabele onderkomens. ’s-Avonds vuurden de Duitsers een aantal mortier- en artilleriegranaten
af, maar veel schade richtte dat niet aan. Alleen de keuken van D-Cie en de latrine van C-Cie
incasseerden treffers.
De QOR bleef in deze omgeving tot 22 november. Daarna verplaatsten zij zich naar de omgeving
Erlecom-Wercheren, om daar de Stormont, Dundas and Glengary Highlanders (SDGH, 9e
Infanteriebrigade) te gaan aflossen. Op 6 december mochten ze zich om 08.00 uur gereedmaken om
weer een nieuwe locatie te gaan betrekken voor een week in reserve. Hun positie bij Erlecom werd
overgenomen door het Regina Rifles Regiment (RRR, 7de Infanteriebrigade). ’s Avonds om 20.00 uur
kwam het bataljon aan in de omgeving van Driehuizen en werd in huizen ondergebracht. Het
hoofdonderwerp van gesprek was volgens het dagboek de kans op het krijgen van een warm bad.
Op 13 december 1944 om 08.00 uur maakte het bataljon zich op om de SDGH op de Wylerberg af te
gaan lossen. D-cie werd op patrouille gestuurd om contact te maken met de Royal Winnipeg Rifles
(RWR, 7de Infanteriebrigade).
Het bataljonshoofdkwartier werd ondergebracht in de Holthurnsche Hof en de compagnieën A t/m
D bij respectievelijk de Althorst, bij de pannenbakkerij aan de Oude Kleefsebaan (langs de weg naar
de Duivelsberg), de Waldgraaf/Moesveld en aan de rand van de Wylerberg (tussen de Duivelsberg
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en Vogelsang). Eveneens op de Wylerberg lag in deze maand de Highland Light Infantry of Canada
(HLI, 9de Infanteriebrigade).

Afb. 6.38 - Verplaatsing van de QOR naar de Wylerberg.
Dekkerswald was de volgende locatie waar het bataljon vanaf 23 december een week in reserve
mocht. Op 4 januari 1945 begaf het bataljon zich naar het Nederrijk. In Huize Rhatia werd het
bataljonshoofdkwartier gevestigd. De compagnieën A t/m D namen respectievelijk posities in ten
noorden van Huize Rhatia, ten zuiden van het Jachthuis Nederrijk, ten zuiden van de Kleine
Flierenberg en tussen Rhatia en Kamp.
Op 9 januari ’s ochtends werden alle compagniën teruggenomen naar posities langs de rand van het
Nederrijkse woud, ongeveer 700 meter naar achteren. De oude posities werden nu als
observatieposten gebruikt en alleen ’s nachts bemand. In de nieuwe posities werden nieuwe
schuttersputten en loopgraven aangelegd. Het was hier veilig genoeg om zich ook overdag te
bewegen. In de vorige positie kon dat alleen ’s nachts. Tevens hadden de mannen nu de gelegenheid
om zich te scheren en op te frissen en kregen ze drie maaltijden per dag.
Het Nederrijk was de laatste positie die de QOR in actieve frontdienst bij Nijmegen zou innemen. Op
18 januari 1945 werd het bataljon verplaatst naar achtereenvolgens Kapel in Berg en Dal, het Neboklooster in Heilig Landstichting, Ubbergen en ten slotte naar het verzamelgebied van waaruit het
ingezet zou worden bij Operatie Veritable. Met dit offensief zuiverden de geallieerden de westelijke
oever van de Rijn van Duitsers. Over deze operatie meer aan het eind van deze paragraaf.
Twee weken ‘op’: patrouilles
We hebben verteld dat de Amerikaanse parachutisten voortdurend op (nachtelijke) patrouille
werden gestuurd. Tijdens de ‘Canadese periode’ veranderde aan dat beeld niet veel. Ook de
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Canadezen moesten voortdurend (nachtelijke) patrouilles lopen.
De Canadezen onderscheidden vier typen patrouilles. Verkenningspatrouilles waren bedoeld om
informatie te verkrijgen en krijgsgevangenen te maken. Gevechten met de vijand werden daarbij
zoveel mogelijk vermeden. Gevechtspatrouilles, meestal bestaand uit 10 tot 12 man en soms een
volledig peloton, moesten eveneens krijgsgevangenen maken, maar probeerden ook Duitse posities
te vernietigen. De meestal ’s nachts uitgestuurde contactpatrouilles hadden de taak om verbinding
te maken met de regimenten aan weerszijden aan het front om zich er van te verzekeren dat er geen
gaten in de linie bestonden. ‘Standing’ patrouilles ter grootte van een peloton namen
vooruitgeschoven posities in, dat wil zeggen voor de hoofdverdedigingslijn van een regiment. Hun
taak was om te waarschuwen voor een ophanden zijnde Duitse aanval. In geval van een aanval
probeerden ze de vijand korte tijd op te houden en moesten zich dan terugtrekken achter de eigen
linie. Het was zeker niet de bedoeling om uitgebreid het gevecht aan te gaan.273
Een indringend verslag van een ‘standing patrol’ geeft luitenant Donald Albert Pearce van de
Highland Light Infantry (9de Infanteriebrigade). Pearce was in november 1944 met zijn eenheid in
Beek gelegerd, waar ze een paar kleine huizen hadden betrokken. Het weer was slecht. Zij konden
de kachel niet gebruiken omdat de rook hun positie aan de Duitsers zou kunnen verraden. De
Duitsers bevonden zich slechts op een kilometer afstand van de Canadezen.
Ook de Duitsers liepen ’s nachts patrouille en Duitsers en Canadezen passeerden elkaar soms maar
op een paar meter afstand.
Een kleine week later werd Pearce overgeplaatst naar een locatie op de Wylerberg net over de
Duitse grens, waar loopgraven en holen in de helling van een ravijn moesten worden aangelegd. In
zijn schuttersput beschikte hij over telefoon waarmee contact werd onderhouden met het
hoofdkwartier en met de artilleriewaarnemer. Terwijl hij in zijn observatiepost dichtbij de Duitse
stellingen op fluistertoon moest praten en de gesprekken zo kort mogelijk hield, hoorde hij door de
telefoon de mannen van het hoofdkwartier luid praten en lachen. In de vooruitgeschoven posities
heerste voortdurend de angst dat er bij het minste of geringste een dodelijk vuurgevecht uit kon
breken.
Bij het ochtendgloren maakte zich opluchting meester van de mannen. Zonder geluid te maken
konden ze dan hun schuttersput verlaten. De bodem van een schuttersput hadden ze weliswaar met
bladeren en takken bedekt, maar dat kon niet voorkomen dat het ijzig koude water soms de halve
put vulde.
Op 12 december lag Pearce bij Den Heuvel aan het front. Overdag konden de Canadezen zich niet
vrijelijk bewegen, omdat zij zich in het zicht van de vijand bevonden. Ze hielden zich doodstil,
brachten rapport uit en keken naar de resultaten van hun mortier- en granaatvuur. Tweemaal per
dag was er een maaltijd en daarbij was het zaak geen regen op je brood of modder in je etensblik te
krijgen.274
Eén van de vooruitgeschoven posten van de Canadezen, K-house genaamd, lag aan de Waldgraaf bij
Groesbeek. Om precies te zijn, gaat het hier om de Waldgraaf 12, de boerderij van de familie
Lamers.
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Afb. 6.39 - Het K-house aan de Waldgraaf in 1944.
Volgens de War Diary van QOR namen de Canadezen hier op de ochtend van 17 december 1944 een
aantal Duitsers waar. Met vuur uit machinegeweren en stenguns werd de vijand verjaagd, maar
onmiddellijk daarop kregen ze te maken met mortier- en machinegeweervuur en de Canadezen
werden vastgepind aan de voorkant van het K-House. Tegelijkertijd vielen de Duitsers de boerderij
aan de achterkant aan en gooiden handgranaten, waarbij een aantal Canadezen gewond raakte. Eén
van hen was luitenant Lea. Enkele militairen zagen hem nog uit een kelderraam naar buiten
klimmen, maar daarna was hij spoorloos. Door het hevige Duitse artillerievuur werden de Canadezen
gedwongen zich terug te trekken. Het K-House werd vervolgens door zo’n 20 Duitsers bezet.
Op 19 december zetten de Canadezen de aanval in ter herovering van het K-House. Een peloton van
de B-Cie QOR onder aanvoering van luitenant Deans viel het K-house aan. Door Duits mortiervuur
verloor het peloton vijf man, maar ze wisten K-House in te nemen. De gewonden werden onder
hevig vijandelijk vuur afgevoerd naar de eigen linies.
Luitenant Lea heeft overigens de oorlog overleefd. Kort na de Duitse aanval op 17 december werd
hij krijgsgevangen genomen en in een Duitse hospitaal behandeld.275
De Canadezen waren in deze maand inmiddels meer bedreven geraakt in het patrouilleren en maken
van krijgsgevangenen. Op 2 december werd een vier man sterke patrouille van de Royal Hamilton
Light Infantry ten zuidoosten van Groesbeek uitgestuurd. Ze slaagden er in om drie Duitsers die zich
in een hooiberg hadden verscholen, volledig te verrassen. De Duitse aanvoerder van dit groepje,
Franz Bauer, verbaasde zich later nog over de manier waarop de Canadezen hen volkomen
onopgemerkt hadden weten de benaderen: “Ze stonden ineens voor ons alsof ze uit de bodem waren
opgerezen.”276 Een goede vangst. Bauer kon de Canadese inlichtingenofficier veel vertellen over de
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sterkte van de Duitse 190 Infanterie Division, waar hun posities waren en tot welke acties de divisie
in staat was.
Eén week ‘af’: vertier en vermaak
Een paar dagen na hun aankomst in de omgeving van Nijmegen kregen de Canadese militairen weer
de mogelijkheid om op verlof te gaan naar Parijs, Brussel, Antwerpen of Gent. Jammer was alleen,
vond de dagboekschrijver van de QOR, dat je zelf niet de plaats uit mocht kiezen.277 Dat gold in ieder
geval voor de ‘gewone’ manschappen. Wellicht mochten officieren wel zelf hun stad uitzoeken.
Luitenant Pearce was op 15 december in ieder geval in Brussel op verlof. Dat betekende 48 uur dát
doen waar je in de loopgraven van had gedroomd. Wat je er dan ging doen wist eigenlijk niemand,
maar je ging naar een “plaats vol licht, warme baden, goed eten, gave gebouwen, stromen mensen,
stemmen, café’s, cinema’s, muziek. Dat je de spanning de rug toekeert, maar ook de ruwe
cameraderie van de loopgraven; je gaat terug, zo voel je het, naar de echte wereld.”278
Voor de achterblijvers waren er in de week dat ze in reserve gingen, behalve de trainingen en
parades, dans- en filmavonden, verzorgd door organisaties als de ENSA, de K of C en YMCA.279
In Berg en Dal werden voor de mannen van de QOR elke avond shows in een schoolgebouw
opgevoerd. Bij hun verblijf later in Driehuizen, in de maand december, was er een ‘Regimental
Dance’. Vanwege de schaarste aan vrouwen in de omgeving was het helaas geen groot succes.280
Toch gaven over het algemeen veel vrouwen en meisjes gehoor aan een verzoek van een
welzijnsofficier om de bevrijders een plezierige dansavond te bezorgen. Veel aansporing was daar
trouwens niet voor nodig.281
Nijmegen was een officeel ‘leave centre’ en concertzaal De Vereeniging fungeerde als
ontspanningscentrum voor Britse en Canadese militairen. Het kwam bij de soldaten bekend te staan
als 'The Wintergarden', waarin de '21 Dance Club' was gevestigd. Via deze Club probeerde de
geestelijkheid zedenbederf bij jonge Nederlandse vrouwen tegen te gaan. Tijdens de door deze club
georganiseerde dansavonden gold een christelijke moraal. In een ‘Zelfonderzoek-brochure’ kregen
vrouwen vragen voorgelegd als: “Heb ik mij in alles zóó gedragen, dat ik hem tot een steun, een
opbeuring en een verheffing zou zijn en in geen enkel opzicht tot bekoring of verleiding?”282 Het kon
niet voorkomen dat er, volgens de directeur van De Vereeniging Martijn Louis Deinum, “all sorts of
improper things” in het halfduister van de gangen en toiletten plaats vonden.283

277

WD QOR, 19 november 1944
Bollen en Vroemen 1994, 67
279
Korte uitleg over deze organisaties. De ENSA (Entertainment National Service Association) was een in 1939
opgerichte organisatie met als doel het verzorgen van entertainment voor Amerikaanse, Britse en Canadese
strijdkrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog. De K of C (Knights of Columbus) was een in 1882 opgerichte
katholieke weldadigheidsorganisatie. De YMCA (Young Men’s Christian Association), opgericht in 1844, was (en
is) een oecumenisch-christelijke jongerenorganisatie.
280
WD QOR, 11 december 1944
281
Bollen en Vroemen 1994, 86
282
Geciteerd in Savenije, 376; zie ook Rosendaal 2014, 174
283
Bollen en Vroemen 1994, 86
278

127

Uitgesteld Kerstdiner
In de tweede helft van de maand december zorgde een groot Duits offensief voor onrust bij de
Canadezen. Op 16 december lanceerden de Duitsers, onverwacht voor de geallieerden, het
Ardennenoffensief met de bedoeling door te stoten naar Antwerpen en de haven te heroveren. Ook
vanuit het door de Duitsers bezette deel van Nederland zouden aanvallen richting Antwerpen
ingezet moeten worden. Zoals we nu weten, slaagden de Duitsers niet in hun opzet. Mede door het
optreden van 82 AB tijdens het Ardennenoffensief wisten de geallieerden de Duitse opmars te
stuiten. Van aanvallen vanuit Nederland kwam niets terecht. Maar dit kon men in december 1944
uiteraard nog niet weten en dus hielden de Canadezen bij Nijmegen wel degelijk rekening met
naderende Duitse troepen en landingen van parachutisten in Noord-Brabant. Van de geallieerde
troepen die in reserve werden gehouden, moest de helft paraat blijven. Dat gold ook voor de QOR
dat in de week rond Kerstmis bij Dekkerswald voor een week in een reservepositie was gelegerd. Het
beloofde kerstdiner moest er door worden uitgesteld.
Pas op 28 december kregen de onderofficieren van het bataljon kun kerstmaaltijd voorgeschoteld.
Een dag later was het de beurt aan de ene helft van de manschappen en op 30 december mocht de
andere helft aanschuiven.

Afb. 6.40 - Een kerstdiner in twee etappes. Met dank aan het Ardennenoffensief.
Plunderingen
‘Improper things’ van geheel andere aard vonden er in het bevrijde gebied eveneens plaats. Het
plunderen van leegstaande huizen en diefstal kwam ook al tijdens de ‘Amerikaanse periode’ voor.
De genoemde Deinum noteerde in zijn dagboek over de paratroopers: “Sommigen van hen zijn
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geweldig, maar het is een grote schande dat er zoveel gespuis tussen zit dat alles steelt.”284 Sommige
soldaten hadden gehoord dat ‘Holland het land van de diamanten is’ en menige brandkast werd met
behulp van een bazooka gekraakt.285 Na het vertrek van de Amerikanen ging het plunderen gewoon
door, ditmaal door Britse en Canadese militairen. Borden met de tekst dat Nederland een bevriend
land was en de bevolking zwaar onder de oorlog had geleden, sorteerden weinig effect. Er was een
levendige zwarte handel in genotmiddelen, brandstof en dergelijke, maar ook in huisraad,
‘georganiseerd’ in beschadigde en/of door de bewoners verlaten huizen. Als er al politie aanwezig
was dan was deze vaak totaal machteloos. Klachten over plunderingen werden door de Military
Police of Civil Affairs doorgaans afgedaan met de opmerking: “There is a war on, you know".286
Tientallen brieven van bestuurders (burgemeesters) kwamen bij het Militair Gezag binnen
betreffende klachten over plunderingen en diefstal. Alleen al de burgemeester van Ubbergen
stuurde eind december 19 rapporten op met daarbij de opmerking: “Veilig kan worden aangenomen
dat na terugkeer der bewoners voor vrijwel iedere woning een min of meer gelijkluidend rapport zou
moeten worden opgemaakt.”287 Die 19 rapporten waren met andere woorden maar het topje van de
ijsberg. 288
Naar een nieuw offensief: Veritable
We lieten de QOR achter in het verzamelgebied van waaruit ze aan Operatie Veritable zouden
deelnemen. Enige dagen daarvoor hadden de compagniën, tijdens hun verblijf in Ubbergen, kaarten
en foto’s van het operatiegebied uitgereikt gekregen. “An operation seems imminent” noteert de
dagboekschrijver op 5 februari. Er was nog gelegenheid om een film te gaan zien, “Lady, Let’s Dance”
in een hospitaal tegenover het bataljonshoofdkwartier. Op 6 februari mocht een beperkt aantal
mannen naar een film in The Wintergarden in Nijmegen en op 7 februari, om 8 uur ’s ochtends
werden eerst de compagnieën en vervolgens de pelotons gebriefd over de komende Operatie
Veritable. De volgende ochtend, D-Day, om 5 uur maakt het bataljon zich op voor vertrek naar het
verzamelgebied, ‘Assembly Area Factory buildings Square 755644’.289
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7.

Opzet en werkwijze van het onderzoek

Met ons onderzoek hebben wij de in de periode van september 1944 tot februari 1945 in het gebied
van de Wylerberg en (een deel van) het Nederrijk aangelegde veldversterkingen en wat daarmee
samenhangt, zoals loopgraven, schuttersputten, geschutsopstellingen, manschappenverblijven,
commandoposten, opslagruimtes e.d. geïnventariseerd, beschreven en op kaart vastgelegd.
We hebben ook gelet op andere zaken die niets met de Tweede Wereldoorlog (WO2) te maken
hebben, maar vanuit archeologisch of cultuur-historisch oogpunt van belang kunnen zijn. Daarbij valt
te denken aan nog niet gedocumenteerde of elders beschreven elementen in het landschap, zoals
aardwerken, grafheuvels, leemgroeves en restanten van gebouwen e.d.
Het veldonderzoek werd uitgevoerd tussen augustus 2013 en maart 2017.
In eerste instantie concentreerde het onderzoek in het veld zich op de Wylerberg (periode augustus
2013 tot maart 2015). Na afsluiting van het onderzoek op de Wylerberg werd het veldonderzoek
voortgezet in het Nederrijk (periode augustus 2016 tot maart 2017).
Het bijbehorende bureauonderzoek startte ongeveer gelijk met de eerste veldactiviteiten op de
Wylerberg en werd rond 1 januari 2019 afgerond.
Onderzoek achter het bureau
Een belangrijk deel van het onderzoek heeft niet in het veld plaatsgevonden. Vanaf het begin van
ons onderzoek is geprobeerd door middel van literatuur- en bronnenonderzoek te achterhalen hoe
binnen het onderzoeksgebied de strijd ten tijde van Market Garden en de periode daarna is
verlopen. Welke legeronderdelen - zowel geallieerde als Duitse - hebben zich waar in het
onderzoeksgebied bevonden en welke gevechtshandelingen hebben plaatsgevonden. Daarbij is ook
nadrukkelijk gelet op de aard en de locatie van door de strijdende partijen aangelegde
veldversterkingen.
Over de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en Operatie Market Garden (en de periode daarna)
in het bijzonder zijn in de loop van de tijd in binnen- en buitenland veel boeken en publicaties
verschenen. Naast literatuur die een goed algemeen beeld van de strijd geeft, zijn vooral de boeken
en publicaties waarin de activiteiten van afzonderlijke legeronderdelen in ons onderzoeksgebied
worden behandeld, niet aan onze aandacht ontsnapt. Er zijn maar weinig op het Europese vasteland
strijdende Amerikaanse, Canadese of Britse regimenten en bataljons te vinden die hun ervaringen
niet in boekvorm hebben vastgelegd. Hierbij wordt opgemerkt dat in de Duitse literatuur over de
Tweede Wereldoorlog helaas weinig algemene en gedetailleerde informatie te vinden is over de
activiteiten van Duitse legereenheden in ons onderzoeksgebied.
Naast het raadplegen van boeken en publicaties zijn met name de war diaries en Kriegstagebücher
van diverse in ons onderzoeksgebied actief geweest zijnde geallieerde en Duitse legeronderdelen
bestudeerd. War diaries van de geallieerden werden op divisie-, regiments- en/of bataljonsniveau
van dag tot dag bijgehouden en geven de actuele situatie weer. Vooral de bij de war diaries
behorende bijlagen, zoals journaals van onderliggende eenheden, patrouillerapporten,
gevechtsrapporten, situatierapporten, kaartmateriaal, posities van eigen en Duitse eenheden,
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notities, verhoorverslagen van krijgsgevangenen, zijn vaak zeer gedetailleerd en bevatten een schat
aan informatie.

Afb. 7.1 - Pagina uit Kriegstagebuch Duitse 406 Infanterie Division van 19 september 1944.
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Niet alle war diaries en Kriegstagebücher met bijbehorende documenten van de in het
onderzoeksgebied actief geweest zijnde Amerikaanse, Britse, Canadese en Duitse legeronderdelen290
konden worden geraadpleegd. Dergelijke documenten zitten diep verborgen in nationale en militaire
archieven. Ze zijn te raadplegen of op te vragen, maar de daaraan verbonden kosten gaan de
draagkracht van het onderzoeksteam te boven. Gelukkig zijn met name de war diaries van de in ons
onderzoeksgebied actief geweest zijnde geallieerde legeronderdelen door of met medewerking van
de betrokken archiefinstellingen gedigitaliseerd en voor eenieder via internet te raadplegen. 291
Andere belangrijke bronnen van informatie vormden de tijdens WO2 ten behoeve van de
geallieerden gemaakte luchtfoto's van het onderzoeksgebied (zie als voorbeeld afb 7.2), geallieerde
en Duitse militaire handboeken over het aanleggen van aanvals- en verdedigingswerken en de door
de Duitsers en geallieerden voor militair gebruik gemaakte topografische kaarten.
Bijzondere aandacht werd besteed aan de door de geallieerden vervaardigde zgn. Defence
Overprints (zie als voorbeeld afb. 7.3). Op deze topografische militaire kaarten staan alle posities en
verdedigingswerken van Duitse legereenheden ingetekend, zoals loopgraven, schuttersputten,
geschutsopstellingen, commandoposten, prikkeldraadversperringen en mijnenvelden. De Defence
Overprints werden periodiek geactualiseerd. Dat gebeurde deels op basis van waarnemingen vanuit
de lucht (vooral luchtfoto's) en deels op basis van waarnemingen op de grond (bevindingen van zich
in vooruitgeschoven posities bevindende waarnemers en dichtbij - en soms binnen - de Duitse linies
patrouillerende eenheden). De hier genoemde gegevens waren vooral van belang bij het
interpreteren van de in het veld aangetroffen sporen.
Uiteraard hebben we ook de inmiddels overstelpende hoeveelheid websites over de strijd in ons
onderzoeksgebied en de daarbij betrokken legeronderdelen geraadpleegd. Deze websites bevatten naast een beschrijving van gevechtshandelingen - vaak ook fotomateriaal en een rubriek met
herinneringen van oorlogsveteranen. Ook de diverse on-line fora over WO2 werden door ons
geraadpleegd en gevolgd.
Waar een legeronderdeel of individuele militair zich ingraaft, wordt ook bepaald door de gesteldheid
van het terrein. Het onderzoeksgebied zag er in 1944-1945 anders uit dan nu. De geraadpleegde
kadastrale en topografische kaarten, wandelgidsen, ansichtkaarten en foto's (incl. luchtfoto's) uit de
periode 1940-1945 hebben ons inzicht gegeven in hoe het landschap er indertijd uit gezien moet
hebben en waar de strijdende partijen zich konden verschansen.
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De activiteiten van Duitse legeronderdelen werden op diverse niveaus in de organisatie vastgelegd in de
zgn. Kriegstagebücher. Tijdens onze zoektocht naar dit soort documenten is gebleken dat door de tussen
september 1944 en februari 1945 in ons onderzoeksgebied opererende Duitse legereenheden nog slechts zeer
fragmentarisch Kriegstagebücher werden bijgehouden. Een belangrijk deel van dergelijke documenten is
tijdens gevechtshandelingen verloren gegaan of in handen gekomen van de geallieerden. De deels bewaarde
Kriegstagebücher bevinden zich in Amerikaanse, Engelse, Canadese en Duitse archieven, maar zijn (nog) niet
on-line te raadplegen.
291
Zie voor war diaries en bijbehorende documenten van Amerikaanse legeronderdelen de website van het
Maneuver Centre of Excellence, Fort Benning. Voor war diaries en bijbehorende documenten van Canadese
legeronderdelen wordt verwezen naar de website van Library and Archives Canada en hun partnersite
Heritage.

132

Afb. 7.2 - Luchtfoto uit januari 1945 van de omgeving Holdeurn Laag en Im Thal. Bovenaan is het
oostelijke deel van de Wylerberg te zien. In het onderste deel bevindt zich de Waldgraaf. In het
rechterdeel zijn Duitse loopgraven te zien. Let ook op de op het landingsterrein achtergebleven
Waco-zweefvliegtuigen (linksonder).
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Afb. 7.3 - Detail Defence Overprint d.d. 2 februari 1945 met Duitse verdedigingswerken in de
omgeving Wyler.
Al tijdens het veldonderzoek is geprobeerd de aangetroffen sporen uit WO2 zoveel mogelijk te
koppelen aan in boeken en publicaties genoemde gebeurtenissen. Vooral de door diverse
legereenheden in hun war diaries e.d. genoemde van coördinaten voorziene locaties waren hierbij
van belang. Met het groeien van de kennis over de activiteiten van de legereenheden in ons
onderzoeksgebied, ontstond de behoefte ruim 130 door geallieerde eenheden in hun war diaries
e.d. genoemde en van coördinaten voorziene locaties aan een nader onderzoek in het veld te
onderwerpen. Dat aanvullende onderzoek werd uitgevoerd in de maanden oktober t/m december
2018. Het resultaat van dit onderzoek was dat in 41 gevallen eerder geregistreerde en
gedocumenteerde sporen of concentraties van sporen gekoppeld konden worden aan door
geallieerde eenheden in hun war diaries e.d. genoemde activiteiten en locaties.
Onderzoek in het veld
Ons onderzoek in het veld valt te omschrijven als een inventariserend veldonderzoek. Het beperkte
zich tot het inventariseren, registreren en documenteren van aangetroffen sporen en materiële
resten. Er is geen gravend onderzoek uitgevoerd. Daar waren meerdere redenen voor.
Ons belangrijkste doel was een min of meer compleet overzicht te krijgen van de nog aanwezige
sporen uit WO2 en hoe die sporen kunnen worden geïnterpreteerd.
Een tweede reden hield verband met de vergunning die wij van de eigenaren en beheerders van het
gebied (w.o. Staatsbosbeheer en Landgoed Nederrijk) hebben verkregen. Deze instanties stelden als
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voorwaarde dat het terrein, in de meeste gevallen een beschermd natuurmonument, niet mocht
worden verstoord.
Een derde reden was het gegeven dat wij, als AWN-werkgroep, geen opgravingsbevoegdheid
hebben.
In verband hiermee werd ook besloten niet met metaaldetectoren te gaan werken. Het werken met
metaaldetectoren nodigt uit tot graafwerk. Afgezien van het gegeven dat dergelijk graafwerk het
spoor beschadigt of zelfs definitief verstoort, loopt men onnodig het risico in aanraking te komen
met nog intact explosief materiaal. En dat er - ondanks de door officiële instanties uitgevoerde
ruimingen van explosieven - nog explosieven in het gebied aanwezig zijn (zelfs aan het oppervlak)
kan door ons worden bevestigd.
Voor het inventariseren van sporen werd een formulier ontworpen, waarin zaken werden
geregistreerd als spoornummer, vaknummer, x- en y-coördinaten van aangetroffen spoor, lengte,
breedte, diepte spoor, korte aanduiding, soms voorzien van een meer uitgebreide omschrijving,
waargenomen verstoringen en het nummer van evt. gemaakte foto’s (zie afb. 7.4).

Afb. 7.4 - Het gehanteerde registratieformulier.
Ten behoeve van het registreren van de gegevens in het veld maakten we gebruik van o.a. een handGPS en een veldlaptop (zie afb. 7.5).
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Afb. 7.5 - Het registreren van sporen met de veldlaptop en een screenshot GPS.
Concrete werkwijze in het veld
Het onderzoek in het veld begint met het uitzetten van een vak. De leden van het veldteam
doorkruisen vervolgens op linie het vak. Bij elk vermoedelijk WO2-spoor plaatst men een
piketpaaltje.
Vervolgens loopt het veldteam gezamenlijk de gemarkeerde sporen na. Bij elk spoor bepaalt het
team of het om een WO2-spoor gaat of niet. Daarbij is het van belang te letten op voor WO2-sporen
kenmerkende zaken. Veldversterkingen liggen vaak op strategische plaatsen. Daarbij kan het gaan
om de bovenste rand van een helling, hoeken en randen van bospercelen of een punt waar
paden/wegen elkaar kruisen. In alle gevallen is het vrije uitzicht op de vijand vanuit de
veldversterking van belang. Ook is het van belang dat de veldversterking voor de vijand niet direct
zichtbaar is.
De vorm van WO2-sporen is ook van belang. De sporen zijn vaak vierkant of rechthoekig en variëren
in grootte (bv. schuttersputten van 1,5 bij 1 meter tot 2,5 bij 1,5 meter, opslagruimten en
mortieropstellingen van 2,5 bij 1,5 meter tot 4 bij 4 meter).
Restanten van sporen kennen nog een zekere diepte. Dat kan sterk variëren (van 10 cm tot een
meter). Rond de gegraven veldversterking zijn vaak nog de restanten van een aarden wal aanwezig.
Het gaat hierbij om de uitgegraven grond die als een soort extra bescherming rond of aan één zijde
van de uitgegraven kuil werd gedeponeerd. De overblijfselen van een dergelijke beschermende
aarden wal (ook wel parapet genoemd) zijn vaak nog van enkele tot tientallen centimeters hoog en
meestal begroeid met gras of mos.
Tijdens het beoordelen van een spoor worden ook de vorm en afmetingen van veldversterkingen
zoals opgenomen in de Duitse en geallieerde handboeken in acht genomen.
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Als het spoor als een WO2-spoor wordt beoordeeld, wordt het gefotografeerd. Om de contouren
van het spoor duidelijk zichtbaar te maken, wordt het te fotograferen spoor gemarkeerd met jalons
of roodwit lint. Bij het te fotograferen spoor plaatsen we een fotobordje met daarop o.a. het
nummer van het vak en het spoornummer.

Afb. 7.6 - Voorbeeld van een op foto vastgelegd WO2-spoor.
Niet elk WO2-spoor wordt gefotografeerd. Menig spoor bevat nauwelijks informatie. Er is niet meer
zichtbaar dan een ondiepe kuil gevuld met bladeren. Duidelijke sporen zijn uiteraard wél
gefotografeerd.
Vervolgens worden alle gegevens van het spoor vastgelegd op het registratieformulier.
Tijdens het veldonderzoek zijn ook tientallen meters lange loopgravenstelsels aangetroffen. Een
aantal van deze soms omvangrijke sporen is met behulp van meetlinten ingemeten en op schaal
getekend. Het begin- en eindpunt van de bij het inmeten gehanteerde hoofdmeetlijn werd met
behulp van GPS ingemeten (x- en y- coördinaten) of gekoppeld aan in het terrein aanwezige punten
waarvan de x- en y-coördinaten bekend zijn (bv. grens- en perceelpalen).
Tijdens de periode van het veldonderzoek werden enkele evaluatiemomenten ingelast. Het eerste
evaluatiemoment vond plaats in juni 2014 nadat een deel van de Wylerberg (met name de
Duivelsberg zelf en het ten oosten daarvan gelegen gebied) was onderzocht. Een volgend
evaluatiemoment werd ingelast na afsluiting van het onderzoek op de Wylerberg en voordat de
werkgroep begon met de veldwerkzaamheden in het Nederrijk (medio 2016).
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Tijdens de evaluatiemomenten werd o.a. kritisch gekeken naar de gehanteerde werkwijze in het
veld. De evaluatiemomenten leidden tot aanpassingen van de werkwijze in het veld.
Om geen delen van het terrein onbedoeld over te slaan, werd voorafgaand aan het veldonderzoek
een werkwijze gekozen die waarborgde dat het gehele terrein zou worden onderzocht. In verband
daarmee werd aanvankelijk besloten het te onderzoeken gebied in vakken van 50 x 50 meter te
verdelen. In de praktijk bleek de verdeling in vierkante vakken vrijwel onmogelijk te realiseren. De
gesteldheid van het terrein (heuvelachtig, steile hellingen, struiken en bomen) maakte het extreem
lastig met enige nauwkeurigheid vakken uit te zetten. Tijdens de eerste evaluatie werd besloten de
indeling in vakken van 50 bij 50 meter achterwege te laten en vakken te gaan hanteren die werden
begrensd door aanwezige elementen in het terrein (een pad, kruising, dal, waterloop, grenspaal
e.d.).

Afb. 7.7 - Vakkenkaart van omgeving mottes op Duivelsberg.
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Tevens werd besloten de overvloedig met varens en braamstruiken begroeide delen van het gebied
niet in het groeiseizoen te onderzoeken. Genoemde begroeiing maakte het gebied ontoegankelijk en
het waarnemen van WO2-sporen werd er ernstig door belemmerd. Bedoelde gebieden werden
tijdens de wintermaanden en vroeg in het voorjaar onderzocht.

Afb. 7.8 - Het te onderzoeken terrein in de zomermaanden.
Voorafgaand aan de start van het veldonderzoek in het Nederrijk werd gekozen voor een andere
benadering. Op basis van het bestuderen van luchtfoto's, kaartmateriaal en verslagen/rapporten van
legeronderdelen, alsmede een voorverkenning van het gebied, werd besloten slechts die delen van
het Nederrijk te onderzoeken, waarvan vast stond dat er oorlogshandelingen waren uitgevoerd. Na
de voorverkenning konden nog enkele delen van het Nederrijk als onderzoeksgebied worden
afgeschreven. Het betrof hier voornamelijk gebieden die na de Tweede Wereldoorlog door
bosbouw-, landbouw- en mijnopruimingsactiviteiten drastisch waren gewijzigd en waarin zich geen
zichtbare WO2-sporen meer bevonden.
Overige aangelegenheden
In het gehele gebied werden opvallend veel sporen van illegale graafwerkzaamheden aangetroffen.
Door dergelijke graafwerkzaamheden waren de oorspronkelijke WO2-sporen grondig vernield of
beschadigd.
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De omgeving van door illegaal graafwerk vernielde WO2-sporen lag doorgaans bezaaid met door de
gravers achtergelaten en kennelijk als waardeloos beschouwde voorwerpen (restanten van
munitiekisten, jerrycans, kacheltjes, flessen, blikjes en andere kleinere gebruiksvoorwerpen).

Afb. 7.9 - Een door illegale graafwerkzaamheden vernield spoor.
In het onderzoeksgebied werden ook delen aangetroffen waar door of in opdracht van
grondeigenaren en terreinbeheerders werkzaamheden waren uitgevoerd, zoals het rooien van
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bomen en het planten van struiken en nieuwe bomen. Getuige de vele aangetroffen diepe rijsporen
werd tijdens bedoelde werkzaamheden zwaar materieel gebruikt. Duidelijk moge zijn dat door
dergelijke werkzaamheden veel aanvankelijk nog aanwezige sporen uit de Tweede Wereldoorlog
verloren zijn gegaan.
De mogelijk nog aanwezige WO2-sporen op en rond de mottes van de Duivelsberg zijn in de periode
1975 - 2001 vermoedelijk verloren gegaan tijdens de ingrijpende herinrichting van het gebied en de
daaraan voorafgaande archeologische onderzoeken. In de verslagen van de herinrichting van het
gebied én in de verslagen van de archeologische onderzoeken wordt geen melding gemaakt van het
aantreffen van WO2-sporen.292
Het typeren van WO2-sporen blijft een hachelijke zaak. De Duitse, Amerikaanse en Engels/Canadese
militaire handboeken inzake het maken en inrichten van veldversterkingen zijn op zichzelf duidelijk,
maar laten geen grote verschillen zien. In genoemde handboeken worden de meest voorkomende
veldversterkingen beschreven (diverse functies, hoe aan te leggen, afmetingen e.d.). Opgemerkt
wordt dat in de handboeken 'gewenste' situaties zijn beschreven. In de hitte van de strijd werd met
de voorschriften behoorlijk de hand gelicht, waardoor vormgeving en afmetingen van
veldversterkingen in de praktijk kunnen afwijken.

Afmetingen diverse verdedigingswerken in het veld (L x B in centimeters)
Verdedigingswerk
Schuttersput 1 man
Schuttersput 2 man
Schuttersput 3 man

USA
100 x 60
180 x 60
Zie opm.

Schuilplaats voor 1 man
Verbindingsloopgraaf
Loopgraaf
Werken in/aan loopgraaf
Mitrailleuropstelling
Mortieropstelling
Anti tank geschut (licht)
Geschutsopstelling
(middelzwaar
Houwitser
Geschutsopstelling (zwaar)

180 x 60
90 breed
60 tot 120 breed
Afh. van functie
240 x 150
150 x 120
330 x 330
420 x 300
570 x 570
600 tot 700 breed

Duits
100 x 80
200 x 80

60 tot 80 breed
50 tot 80 breed
Afh. van functie
200 x 150
200 x 200
390 tot 480
500 x 400

Engels/Canadees
75 (vierkant)
150 x 75
Zie opm.

Opmerkingen

75 breed
75 breed
Afh. van functie

Is ondieper dan normale/permanente loopgraaf
120 tot 150 diep

USA: 3 x eenmansput vlak bij elkaar binnen één
omwalling
Engels/Canadees: voorkomend in V-vorm (hoek
45 graden) en kruisvorm (lengte benen V/kruis
180 tot 200 cm)

200 x 180
400 x 300

Rond of U-vorm met inrit
Rond of U-vorm met inrit

600 x 600

Meestal rond met inrit
Rond of U-vorm met inrit

300 x 300

Bronnen:
 (Duits) Fleischer, W., 2004: Feldbefestigungen des deutschen Heeres 1939-1945, Eggolsheim (Edition Dörfler Zeitgeschichte im Nebel-Verlag).
 (Amerikaans) Field Fortifications, Field Manual 5-15, Corps of Engineers, War Department U.S.A. , 14 february 1944.
 (Engels/Canadees) Field Service Pocket Book, Part I, Pamphlet No. 7, Field Engineering, War Office U.K., 5th february 1944.

Afb. 7.10 - Tabel veldversterkingen op basis van militaire handboeken.

292

De archeologische aandacht voor sporen uit de Tweede Wereldoorlog was in die periode niet of nauwelijks
ontwikkeld.
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Het koppelen van een Duits of geallieerd vlaggetje aan een spoor is - zonder gravend onderzoek soms gewoon niet mogelijk. Dat geldt vooral voor sporen die worden aangetroffen in delen van het
gebied die in de frontlinie lagen. Die gebieden wisselden nogal eens van 'eigenaar', waarna men van
elkaars veldversterkingen gebruik maakte. Uitzondering daarop zijn de sporen die liggen in de
gebieden die gedurende de gehele periode tussen september 1944 en februari 1945 in handen zijn
gebleven van of de geallieerde of de Duitse troepen.
Aanvankelijk waren er geen duidelijke afspraken gemaakt over het bij het vastleggen van sporen te
hanteren coördinatenstelsel. Afhankelijk van de mogelijkheden van de beschikbare GPS-module
(doorgaans GPS-modules op de mobiele telefoon en/of hand-GPS) werden de x- en y-coördinaten
van een spoor op diverse wijze geregistreerd. Dat leverde gegevens op in diverse
coördinatenstelsels, waardoor het plotten van de sporen op een topografische ondergrond werd
bemoeilijkt. Daarom werd op enig moment besloten slechts één coördinatenstelsel te hanteren t.w.
het RD-coördinatenstelsel en alle voorheen anders geregistreerde coördinaten om te zetten naar het
RD-coördinatenstelsel.293
Tijdens het werken met de GPS-module is in aanmerking genomen dat de vastgelegde coördinaten
in bosrijk gebied een afwijking vertonen van 5 tot 15 meter (afhankelijk van de gebruikte GPSmodule en de begroeiing/obstakels ter plaatse).
Met medewerking van het Bureau Archeologie van de gemeente Nijmegen werden ook pogingen
gedaan sporen digitaal in te meten met behulp van geavanceerde GPS-apparatuur en een Robotic
Total Station (RTS) van Leica.294
Het GPS-apparaat gaf dezelfde afwijkingen als de door het veldteam gehanteerde GPS-module.
Het werken met de RTS bleek slechts mogelijk als de voor de plaatsbepaling benodigde vaste punten
zich in open terrein bevonden (bv. in een weiland of op een akker). Het na plaatsbepaling inmeten
van sporen met behulp van de RTS bleek vervolgens in de meeste gevallen toch niet mogelijk te zijn.
Door obstakels in de vorm van takken, bladeren, bomen e.d., viel al snel de verbinding tussen prisma
en RTS weg.
Uiteindelijk zijn de veldteams met de hand-GPS en/of de GPS-module op mobiele telefoons blijven
werken en werden afwijkingen voor lief genomen.
Bij het opsporen van WO2-sporen en het op de juiste plaats krijgen van geregistreerde sporen op
een topografische of kadastrale kaart zijn reliëfkaarten van AHN (NL)295 en TIM-online/NRW (BRD)296
een prima hulpmiddel. Op dergelijke kaarten (luchtfoto’s, waarbij de begroeiing is weggefilterd) zijn
onze wat grotere WO2-sporen goed te zien.
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Coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting of kortweg Rijksdriehoekscoördinaten (ook wel: RDcoördinaten) zijn de coördinaten in het geodetisch coördinatensysteem dat voor Europees Nederland op
nationaal niveau wordt gebruikt als grondslag voor geografische aanduidingen en bestanden, zoals in
een geografisch informatiesysteem (GIS) en op kaarten van het kadaster en andere overheden.
294
Combinatie van theodoliet en afstandsmeter.
295
AHN staat voor Actueel Hoogtebestand Nederland. AHN is een digitale kaart van Nederland, waarmee
gedetailleerde reliëfkaarten zijn te genereren.
296
TIM-online is het digitale Topografische Informatiesysteem van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen,
waarin de meet- en kadastergegevens zijn opgenomen. Het systeem bestrijkt het grondgebied van NordrheinWestfalen, maar ook een aangrenzend deel van Nederland. Met het systeem zijn eveneens reliëfkaarten te
genereren.
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Afb. 7.11 - Voorbeeld van een reliëfkaart, gegenereerd met AHN. Op de kaart zijn diverse WO2sporen ten zuidoosten van de Duivelsberg te zien.
Tijdens het veldonderzoek werden met regelmaat aan de oppervlakte liggende (onschadelijke) delen
van wapens en munitie aangetroffen. Deze delen zijn - zoveel als mogelijk was - veiliggesteld. Ook
werden soms nog complete en niet-geëxplodeerde voorwerpen aangetroffen (kogels, handgranaten,
mortiergranaten).
Afb. 7.12 - Enkele in het veld aangetroffen delen van
niet-geëxplodeerde hand- en mortiergranaten.

De niet-geëxplodeerde voorwerpen werden
gefotografeerd en op een bij het veldteam bekende
plaats begraven. Vervolgens werd het aantreffen van de
munitie gemeld bij de beheerder/eigenaar van het
gebied en de plaatselijke politie. De melding ging
vergezeld van een beschrijving van de munitie, alsmede
een foto en de coördinaten van de plaats waar de
munitie begraven lag. In alle gevallen heeft de
eigenaar/beheerder van het terrein zorg gedragen voor
verwijdering van het explosieve materiaal.
Alle door de werkgroep aangetroffen sporen (ook
diverse niet-WO2-sporen) zijn geplot op een digitale
kaart van het onderzoeksgebied. Deze kaart is
interactief. Dat wil zeggen dat door op een spoor te
klikken de bij het spoor behorende relevante informatie
zichtbaar wordt.
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Afb. 7.13 - Detail van de digitale sporenkaart.
De interactieve kaart is onder voorwaarden te raadplegen via de website van AWN-afdeling 16
Nijmegen en omstreken.
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8.

Resultaten onderzoek

8.1

Algemeen

Tijdens het onderzoek op de Wylerberg zijn 105 vakken onderzocht en werden in eerste instantie
1350 spoornummers uitgegeven. Van de aanvankelijk uitgegeven spoornummers werden er achteraf
176 geschrapt. Het betrof hier sporen die te onduidelijk waren (illegaal graafwerk, boomval,
inslagkrater of springkuil).
Na het opschonen van de sporenlijst konden 1084 sporen als schuttersput297 worden aangemerkt, 38
sporen als loopgraaf en 108 sporen als manschappenverblijf, opslagruimte of geschutsopstelling.
Binnen het Nederrijk zijn in totaal 9 vakken onderzocht en werden 76 spoornummers uitgegeven.
Van de in eerste instantie uitgegeven spoornummers werden er achteraf twee geschrapt
(onduidelijke sporen).
Na het opschonen van de sporenlijst konden 66 sporen als schuttersput en 8 sporen als
manschappenverblijf, opslagruimte of geschutsopstelling worden aangemerkt. Binnen het
onderzoeksgebied werden géén sporen van loopgraven aangetroffen.
Voor een totaaloverzicht van alle op de Wylerberg en in het Nederrijk aangetroffen sporen wordt
verwezen naar de als bijlage 4 bij deze rapportage behorende Sporenlijst.

297

In enkele gevallen zijn meerdere bij elkaar liggende schuttersputten onder één spoornummer geregistreerd.

145

8.2

Resultaten veldonderzoek Wylerberg

Afb. 8.1 - Sporenkaart Wylerberg.
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Afb. 8.2 - Vakkenkaart Wylerberg.
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Schuttersputten
In het onderzochte gebied op de Wylerberg zijn ruim 1084 sporen aangetroffen die qua vorm en
afmetingen aangemerkt worden als de restanten van schuttersputten. In de meeste gevallen gaat
het om schuttersputten ten behoeve van één of twee personen.
De meeste schuttersputten lijken inderhaast gegraven en slechts voor korte periode in gebruik te
zijn geweest. Maar soms gaat het ook om schuttersputten die zijn aangelegd om gedurende een
langere periode te worden gebruikt en naast persoonlijke bescherming ook hebben gefungeerd als
observatie- of luisterpost. Soms maken schuttersputten onderdeel uit van een linie en zijn zij door
verbindingsloopgraven met elkaar verbonden.
De schuttersputten liggen door het gehele gebied verspreid. Zij bevinden zich meestal op min of
meer strategische punten. Langs paden, nabij kruisingen van paden, op randen en richels van hoger
gelegen gebieden, in bosranden.
In sommige delen van het gebied is sprake van een concentratie van schuttersputten. De
concentraties bevinden zich in:
- vakken 8 t/m 11 en 13: de zone ten zuidoosten van de in de Tweede Wereldoorlog vernielde
boerderij Althorst (ook Wylerhof genaamd). In deze zone bevindt zich ook een uitgebreid
loopgravenstelsel met manschappenverblijven en opslagruimten (zie afb. 8.3).
- vakken 14 t/m 22: de zone ten zuidoosten van de schietbaan. In dit gebied bevinden zich ook veel
opslagplaatsen en manschappenverblijven (zie afb. 8.4).
- vakken 28 t/m 32, 35 en 36: het gebied ten noorden van de grote motte op de Duivelsberg. Het
merendeel van de sporen houdt verband met de eerste gevechten op de Duivelsberg tussen Duitse
troepen en militairen van het 508th Parachute Infantry Regiment van de Amerikaanse 82nd Airborne
Division (zie afb. 8.5).
- vakken 82 t/m 87: het gebied ten noordoosten van villa Berglust nabij Berg en Dal. Ook in dit
gebied bevinden zich veel opslagplaatsen en manschappenverblijven (zie afb. 8.6).
- vak 99: de Musschenberg met direct zicht op het dorp Beek (zie afb. 8.7).

Afb. 8.3 - Uitsnede
sporenkaart gebied
ten zuidoosten van
Althorst.
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Afb. 8.4 - Uitsnede sporenkaart gebied ten zuidoosten van schietbaan.

Afb. 8.5 - Uitsnede sporenkaart gebied omgeving motteheuvels Duivelsberg.
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Afb. 8.6 - Uitsnede sporenkaart gebied ten noordoosten van villa Berglust.

Afb. 8.7 - Uitsnede sporenkaart gebied omgeving Musschenberg.
Een selectie van de als schuttersput getypeerde sporen is hierna beschreven.
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

9
109
schuttersput
vermoedelijk geallieerd
2 bij 2 meter en nog 70 cm diep
goed
Langs bospad, wanden bekleed met houten balken (restanten nog
aanwezig).

s109

s109
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

10
118
schuttersput
vermoedelijk geallieerd
2,4 bij 1,6 meter en nog 20 cm diep
goed
Langs pad, wanden bekleed met houten balken (restanten nog aanwezig).

s118
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

14
165
schuttersput
vermoedelijk geallieerd
2 bij 2 meter en nog 50 cm diep
goed
Versterkt met boomstammetjes.

s165
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

32
554
schuttersput
onbekend
1,5 bij 1,5 meter en nog 40 cm diep
goed
Op uiterste punt uitloper Duivelsberg met zicht op Startjeshof.

s554
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

36
622 t/m 625
schuttersput
vermoedelijk geallieerd
vanaf 2 bij 1 meter en nog gemiddeld 50 cm diep
goed
Diverse één- en meermans schuttersputten in helling Duivelsberg op
dakhoogte Startjeshof.

s624
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

64
748
schuttersput
vermoedelijk geallieerd
2 bij 1,5 meter en nog 40 cm diep
goed
Noordoostelijke oriëntatie op richel boven dal/holleweg.

s748
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Vaknummer:
Spoornummer:
Registratieformulier:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

73
808
7 febr 2015
schuttersput
vermoedelijk geallieerd
2 bij 1,5 meter en nog 50 cm diep
goed
Noordelijke orientatie langs pad (zuidzijde) met zicht op villa Wylerberg.

s808
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

87
989
schuttersput
vermoedelijk geallieerd
2 bij 1 meter en nog 40 cm diep
goed
In hoek bosperceel nabij kruising paden.

s989
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

98
1277
schuttersput
vermoedelijk geallieerd
2 bij 1,5 meter en nog 50 cm diep
goed
In flank Vossenberg met zicht op Beek (met inloop NW-zijde).

s1277
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

99
1287
schuttersput
vermoedelijk geallieerd
2 bij 1 meter en nog 30 cm diep
goed
Op rand Musschenberg met zicht op Beek en Rijksstraatweg.

s1287
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Loopgraven en mogelijke commandoposten
Hieronder zijn de belangrijkste binnen het onderzoeksgebied Wylerberg aangetroffen nog
resterende delen van loopgraven (verbindings- en/of gevechtsloopgraven) aangegeven. In totaal
gaat het om ruim 1300 meter loopgraaf.
Diverse aangetroffen delen van loopgraven staan direct in verbinding met schuttersputten,
manschappenverblijven en/of opslagruimten en hebben als verbindingsloopgraaf dienst gedaan. De
loopgraaf vormt als het ware de verbinding tussen deze objecten. In voorkomend geval zullen de
verbindingsloopgraven ook dienst hebben gedaan als gevechtsloopgraaf.
Enkele loopgravenstelsels kunnen qua vorm en omvang onderdeel zijn geweest van een
commandopost. In verreweg de meeste gevallen gaat het dan om een al of niet tijdelijke
commandopost op het niveau van een peloton of compagnie.
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

1
1
loopgraaf
onbekend
ruim 7 meter lang, 1 meter breed en gemiddeld 20 cm diep
matig
De loopgraaf ligt in de bosrand met zicht op Vogelsang en Im Thal.

s1
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

1
3
loopgraaf
onbekend
ruim 6 meter lang, 1 meter breed en gemiddeld 30 cm diep.
matig
De loopgraaf ligt in de bosrand met zicht op Vogelsang en Im Thal.

s3
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Tekeningnummer:
Bijzonderheden:

8
1000
verbindingsloopgraaf
vermoedelijk geallieerd
ruim 50 lang, gemiddeld 1 meter breed en gemiddeld 40 cm diep
goed
1, 2, 19
Samen met s1003 (vak 13) maakt deze loopgraaf onderdeel uit van een
uitgebreid loopgravenstelsel ten oosten van de in de Tweede Wereldoorlog
vernielde boerderij Althorst (Wylerhof).
Aan loopgraaf s1000 zijn de schuttersputten s1001 en 1002
verbonden. Deze schuttersputten zijn op het zuidoosten georiënteerd.
De loopgraaf loopt van zuidwest naar noordoost en ligt in de bosrand met
zicht over de weilanden en akkers richting de Duivelsberg (zie afb. 8.8).
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Tekeningnummer:
Bijzonderheden:

13
1003
verbindingsloopgraaf
vermoedelijk geallieerd
ruim 250 meter lang, gemiddeld 1 meter breed en gemiddeld 40 cm diep
goed
3 t/m 14, 19
Samen met s1000 (vak 8) maakt deze loopgraaf onderdeel uit van een
uitgebreid loopgravenstelsel ten oosten van de in de Tweede Wereldoorlog
vernielde boerderij Althorst (Wylerhof).
Aan loopgraaf s1003 zijn een serie schuttersputten, opslagruimten,
verblijfsruimten e.d. verbonden (s1004 t/m 1010). De schuttersputten aan
deze loopgraaf zijn op het oosten georiënteerd.
Een deel van de loopgraaf ligt in de bosrand (met zicht over de weilanden en
akkers richting Wyler en het noordoostelijke deel van de Wylerberg. Een
ander deel van de loopgraaf verbindt een oude toegangsweg naar
boerderij Althorst met het hiervoor genoemde deel van de loopgraaf. Het is
niet uitgesloten dat de enigszins holle weg eveneens als loopgraaf is
gebruikt (zie afb. 8.8).
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Afb. 8.8 - Loopgravenstelsel in het gebied ten zuidoosten van Althorst.

Afb. 8.9 - Detail luchtfoto omgeving Althorst d.d. 14 januari 1945.
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171

Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

s160

14
160, 174 t/m 178
verbindingsloopgraaf
vermoedelijk geallieerd
diverse lengtes, gemiddeld 1 meter breed en ca. 30 cm diep.
slecht
De loopgraaf bestaat uit zes nog waarneembare delen die in het verlengde
van elkaar liggen. De nog resterende delen van de loopgraaf (resp. 7, 8, 6,
10, 10 en 6 meter lang) hebben oorspronkelijk behoort tot één loopgraaf. De
oorspronkelijke lengte van de loopgraaf zal ongeveer 200 meter zijn
geweest. Aan de loopgraaf bevinden zich diverse schuttersputten. De
loopgraaf is op het oosten georiënteerd en ligt in de bosrand met zicht over
de akkers en weilanden. Vermoedelijk heeft de loopgraaf oorspronkelijk in
verbinding gestaan met de loopgraaf in vak 17 (s277).

s176

172

Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

Loopgraaf s239

16
239
verbindingsloopgraaf
vermoedelijk geallieerd
ruim 4 meter lang, 1 meter breed en gemiddeld 40 cm diep
slecht
De loopgraaf ligt midden in een bosperceel en kent geen duidelijke
oriëntatie. De loopgraaf mondt uit in een schuttersput (s239).

Schuttersput s239

173

Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

17
277
verbindingsloopgraaf
vermoedelijk geallieerd
ruim 14 meter lang, 1 meter breed en gemiddeld 30 cm diep
matig
De loopgraaf ligt in de bosrand met zicht op een weiland. De loopgraaf is op
het noordoosten georiënteerd. Vermoedelijk heeft de loopgraaf
oorspronkelijk in verbinding gestaan met de loopgraaf in vak 14 (s160, 174
t/m 178).

s277
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

19
329
verbindingsloopgraaf
vermoedelijk geallieerd
ruim 15 meter lang, 1 meter breed en gemiddeld 30 cm diep
goed
De loopgraaf ligt ten noordoosten van een bosweg en loopt
daaraan parallel. De bosweg is in de periode na Market Garden als aan- en
afvoerroute voor materieel en manschappen gebruikt. Vermoedelijk heeft
de loopgraaf oorspronkelijk in verbinding gestaan met de loopgraven in vak
20 (s337) en 21 (s354).
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

20
337
verbindingsloopgraaf
vermoedelijk geallieerd
ruim 7 meter lang, 1 meter breed en gemiddeld 40 cm diep
matig
De loopgraaf ligt ten noordoosten van een bosweg en loopt
daaraan parallel. De bosweg is in de periode na Market Garden als aan- en
afvoerroute voor materieel en manschappen gebruikt. Vermoedelijk heeft
de loopgraaf oorspronkelijk in verbinding gestaan met de loopgraven in vak
19 (s329) en 21 (s354).

s337
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

21
354
verbindingsloopgraaf
vermoedelijk geallieerd
ruim 20 meter lang, 1 meter breed en gemiddeld 40 cm diep
goed
De loopgraaf ligt ten noordoosten van een bosweg en loopt
daaraan parallel. De bosweg is in de periode na Market Garden als aan- en
afvoerroute voor materieel en manschappen gebruikt. Vermoedelijk heeft
de loopgraaf oorspronkelijk in verbinding gestaan met de loopgraven in vak
19 (s329) en 20 (s337).

s354

177

Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Tekeningnummer:
Bijzonderheden:

25
381
verbindingsloopgraaf
onbekend
ruim 6 meter lang, ongeveer 1 meter breed en gemiddeld 60 cm diep.
goed
22
De licht gebogen loopgraaf ligt in de bosrand. Aan de zuidzijde van de
loopgraaf bevindt zich - verbonden door een kort stukje loopgraaf, ongeveer
1 meter breed en ca. 40 cm diep - een min of meer ronde opslagruimte of
manschappenverblijf (diameter ca. 4 meter en 150 cm diep). Het
loopgraafgedeelte is op het noordoosten georiënteerd (zie veldtekening
hieronder).
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s381
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Tekeningnummer:
Bijzonderheden:

26
391
verbindingsloopgraaf
vermoedelijk geallieerd
ruim 10 meter lang, gemiddeld 1 meter breed en gemiddeld 60 cm diep
goed
20
Aan de loopgraaf zit een ongeveer 3,5 meter lange, 75 cm brede en
ongeveer 40 cm diepe verbindingsloopgraaf. Deze verbindingsloopgraaf leidt
naar een ovale ca. 4 meter in doorsnede en 150 cm diepe kuil die
vermoedelijk dienst heeft gedaan als opslagruimte of manschappenverblijf.
De ruim 10 meter lange loopgraaf is op het oosten georiënteerd en is
gelegen in de bosrand (zie veldtekening hieronder).

180

s391

181

Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Tekeningnummer:
Bijzonderheden:

26
399
verbindingsloopgraaf
vermoedelijk Duits
ruim 17 meter lang, 1 meter breed en gemiddeld 70 cm diep
goed
21
De loopgraaf vormt de verbinding tussen een tweetal schuttersputten en
een manschappenverblijf of opslagruimte. De loopgraaf loopt in een bocht
van noord naar zuid. Het geheel ligt in een bosperceel en lijkt op het westen
georiënteerd te zijn (zie veldtekening hieronder).
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Loopgraaf s399

Manschappenverblijf s399
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

27
445
verbindingsloopgraaf met annex
onbekend
ruim 8 meter lang, 1 meter breed en gemiddeld 70 cm diep
goed
Aan de loopgraaf ligt een ruimte van 6 bij 4 meter en nog 120 cm diep die als
verblijfsruimte of opslag kan hebben gediend. De ruimte heeft aan de
zuidzijde een ingang/inloop.

Loopgraaf s445
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Opslag- of verblijfsruimte s445
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Tekeningnummer:
Bijzonderheden:

41
1021
verbindingsloopgraaf/commandopost
vermoedelijk geallieerd
ruim 45 meter lang, 1 meter breed en gemiddeld 50 cm diep
goed
25 t/m 27, 36
De loopgraaf ligt midden in een bosperceel en loopt van noord naar zuid.
Aan de oostzijde van de loopgraaf bevindt zich een grote schuttersput of
manschappenverblijf (s1022). Nabij het noordelijke en zuidelijke uiteinde van
de loopgraaf bevinden zich enkele grote opslagruimten en/of
manschappenverblijven (s1016 t/m 1020, s1024 en s1026).
In hetzelfde vak bevindt zich ongeveer 20 meter ten oosten van de loopgraaf
een ander loopgravenstelsel (s1035).
De mogelijkheid bestaat dat de loopgraaf onderdeel uitmaakt van een
gebied, waarin zich een commandopost, opslagruimten en
manschappenverblijven bevinden (zie afb. 8.10).

Afb. 8.10 - Loopgravenstelsel/commandopost west.
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s1021

s1021
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s1022

s1016
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s1017
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Tekeningnummer:
Bijzonderheden:

41
1035
verbindingsloopgraaf/commandopost
vermoedelijk geallieerd
ruim 35 meter lang, 1 meter breed en gemiddeld 50 cm diep
goed
29 t/m 31, 36
De loopgraaf ligt midden in een bosperceel en kent een stervormige aanleg.
Aan de loopgraaf bevinden zich een drietal grote ruimten (s1034, 1036 en
1038). Bedoelde ruimten kunnen gebruikt zijn als opslagruimte of
manschappenverblijf. Ten zuiden van de loopgraaf bevinden zich op enige
afstand diverse grote ruimten die als opslagruimte en/of
manschappenverblijf kunnen zijn gebruikt (s1027, s1029 t/m 1032).
In hetzelfde vak bevindt zich ongeveer 20 meter ten westen van de loopgraaf
een ander loopgravenstelsel (s1021).
De mogelijkheid bestaat dat de loopgraaf onderdeel uitmaakt van een
gebied, waarin zich een commandopost, opslagruimten en
manschappenverblijven bevinden (zie afb. 8.11).

Afb. 8.11 - Loopgravenstelsel/commandopost oost.
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s1034

s1036
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Tekeningnummer:
Bijzonderheden:

44
1090
verbindingsloopgraaf
vermoedelijk geallieerd
ruim 10 meter lang, 90 cm breed en gemiddeld 40 cm diep
goed
37, 42
De loopgraaf verbindt de veldweg (die vanaf de Duivelsberg naar
Vogelsang loopt) met een bestaande greppel die onderdeel uitmaakt van
een rechthoekige zone die omgeven wordt
door een wal met greppel (zie hoofdstuk
8.4 - Overige sporen Wylerberg, vak 44,
s1089). Aan de uiteinden van de loopgraaf
en aan de zuidzijde van de loopgraaf
bevinden zich een drietal grote
schuttersputten (s1091, s1092 en s1095).
De loopgraaf is op het zuidoosten
georiënteerd.

Detail veldtekening wal met greppel vak 44,
s1089

s1091
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s1092

s1095
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

49
1140
verbindingsloopgraaf
vermoedelijk geallieerd
ruim 10 meter lang, 1 meter breed en gemiddeld 50 cm diep
goed
De loopgraaf ligt in de helling van de Wylerberg met zicht op de aan de voet
daarvan lopende Rijksstraatweg, het Wylermeer en het op Duits
grondgebied liggende dorp Zyfflich. De loopgraaf vormt de verbinding tussen
drie schuttersputten. De loopgraaf heeft aan de westzijde een inloop. Het
geheel is duidelijk op het noordoosten georiënteerd.

s1140

194

Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

49
1141
verbindingsloopgraaf
vermoedelijk geallieerd
ruim 9 meter lang, 150 cm breed en gemiddeld 50 cm diep
goed
De loopgraaf ligt in de helling van de Wylerberg met zicht op de aan de voet
daarvan lopende Rijksstraatweg, het Wylermeer en het op Duits
grondgebied liggende dorp Zyfflich. De loopgraaf vormt de verbinding tussen
twee schuttersputten en is duidelijk op het noordoosten georiënteerd.

s1141
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Tekeningnummer:
Bijzonderheden:

53
1186
verbindingsloopgraaf/commandopost
vermoedelijk geallieerd
23 x 17 meter, breedte loopgraaf ca. 1 meter, gemiddeld 90 cm diep
goed
47, 48 en 51
Het midden in een bosperceel liggende grillig gevormde loopgravenstelsel
verbindt zes grote opslagruimten of manschappenverblijven met elkaar.
Opmerkelijk zijn de nog aanwezige hoge wallen (tot 60 cm hoog) aan
weerszijden van de loopgraaf en rondom de opslagruimten of
manschappenverblijven. Het stelsel is aan de oostzijde voorzien van een
inloop vanaf het maaiveld. Het is niet uitgesloten dat het stelsel een
commandopost is geweest (zie afb. 8.12).

s1186
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Afb. 8.12 - Loopgravenstelsel/commandopost oost (s1186).
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s1186
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Tekeningnummer:
Bijzonderheden:

53
1187
verbindingsloopgraaf/commandopost
vermoedelijk geallieerd
24 x 18 meter, breedte loopgraaf ca. 1 meter, gemiddeld 80 cm diep
goed
49, 50 en 51
Het midden in een bosperceel liggende grillig gevormde loopgravenstelsel
verbindt zeven grote opslagruimten of manschappenverblijven met elkaar.
Opmerkelijk zijn de nog aanwezige hoge wallen (tot 60 cm hoog) aan
weerszijden van de loopgraaf en rondom de opslagruimten of
manschappenverblijven. Het stelsel is aan de noordwestzijde voorzien van
een inloop vanaf het maaiveld. Het is niet uitgesloten dat het stelsel een
commandopost is geweest (zie afb. 8.13).

s1187
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Afb. 8.13 - Loopgravenstelsel/commandopost west (s1187).
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s1187
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

54
678
verbindingsloopgraaf
vermoedelijk geallieerd
ruim 23 meter lang, 80 cm breed en gemiddeld 50 cm diep
slecht
De loopgraaf loopt vanaf de achterzijde van het pannenkoekenrestaurant op
de Duivelsberg in zuidwestelijke richting naar een weiland.

s678
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Tekeningnummer:
Bijzonderheden:

59
711
verbindingsloopgraaf
vermoedelijk geallieerd
ruim 31 meter lang, 1 meter breed en gemiddeld 40 cm diep
matig
43, 44
De loopgraaf ligt even ten westen van een bosweg die in de periode na
Market Garden als aan- en afvoerroute van materieel en manschappen is
gebruikt. Aan de loopgraaf zijn enkele grotere schuttersputten of
opslagruimten verbonden (zie afb. 8.14A en B) .
De loopgraaf met spoornummer 711 lijkt oorspronkelijk één geheel te
hebben gevormd met loopgraaf s714 (zie hierna). Beide loopgraven worden
van elkaar gescheiden door een verrommelde zone, veroorzaakt door
bosbouwactiviteiten (diepe rijsporen).

Afb. 8.14A - Loopgravenstelsel ten zuiden van schietbaan (vak 59, s711).

203

Afb. 8.14B - Loopgravenstelsel ten zuiden van schietbaan (vak 59, s711).

s711
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s711
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Tekeningnummer:
Bijzonderheden:

59
714
verbindingsloopgraaf
vermoedelijk geallieerd
ruim 14 meter lang, 1 meter breed en gemiddeld 40 cm diep
matig
45
De loopgraaf ligt even ten westen van een bosweg die in de periode na
Market Garden als aan- en afvoerroute van materieel en manschappen is
gebruikt. Aan de loopgraaf is een grote schuttersput of opslagruimte
verbonden (zie afb. 8.15).
De loopgraaf met spoornummer 714 lijkt oorspronkelijk één geheel te
hebben gevormd met loopgraaf s711 (zie hiervoor). Beide loopgraven
worden van elkaar gescheiden door een verrommelde zone, veroorzaakt
door bosbouwactiviteiten (diepe rijsporen).

Afb. 8.15 - Loopgravenstelsel ten zuiden van schietbaan (vak 59, s714).

206

s714

207

Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Tekeningnummer:
Bijzonderheden:

60
1190
verbindingsloopgraaf
vermoedelijk geallieerd
ruim 5 meter lang, 1 meter breed en gemiddeld 40 cm diep
goed
52
De loopgraaf vormt de verbinding tussen een grote (vermoedelijke) leem/grindput (s1189) en een schuttersput (zie afb. 8.16). De leem-/grindput zelf
kan gebruikt zijn als opslagruimte of manschappenverblijf. Het geheel ligt
even ten zuiden van een bosweg die in de periode na Market Garden als aanen afvoerroute van materieel en manschappen is gebruikt.

Afb. 8.16 - Loopgraaf vak 60, s1190
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s1189

s1190
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Tekeningnummer:
Bijzonderheden:

60
1193
verbindingsloopgraaf/commandopost
vermoedelijk geallieerd
ruim 31 meter lang, 1 meter breed en gemiddeld 50 cm diep
goed
53 en 57
De grillig gevormde loopgraaf ligt van noord naar zuid midden in een
bosperceel. Aan de loopgraaf liggen vijf middelgrote opslagruimten of
manschappenverblijven (s1194 t/m 1198). Het geheel kan ook als
commandopost hebben gediend. Het zuidelijke uiteinde van de loopgraaf
mondt uit in een vanaf de Oude Kleefsebaan oost-west lopende bosweg.
Deze bosweg kan in de periode na Market Garden als aan- en afvoerroute
van materieel en manschappen zijn gebruikt. De loopgraaf lijkt ten zuiden
van genoemde bosweg een voortzetting te hebben gekend (zie loopgraaf
s1199, vak 61) en maakt onderdeel uit van een uitgebreid loopgravenstelsel
ten noordwesten van de (nieuwe) Heksendans (zie afb. 8.17a en b).

Afb. 8.17a - Noordelijk deel loopgravenstelsel omgeving (nieuwe) Heksendans (s1193, s1199, s1204
en s1210).
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Afb. 8.17b - Zuidelijk deel loopgravenstelsel omgeving (nieuwe) Heksendans (s1193, s1199, s1204 en
s1210).
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s1193

s1193
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Tekeningnummer:
Bijzonderheden:

61
1199
verbindingsloopgraaf
vermoedelijk geallieerd
ruim 31 meter lang, 1 meter breed en gemiddeld 50 cm diep
goed
54 en 57
De loopgraaf ligt van noord naar zuid midden in een bosperceel. Aan de
loopgraaf liggen vier schuttersputten of kleine opslagruimten (s1200 t/m
1203). Het zuidelijke uiteinde van de loopgraaf vormt een driesprong, van
waaruit twee andere loopgraven verder het bos in lopen (zie loopgraven
s1204 en 1210, vak 61). Het noordelijke uiteinde van de loopgraaf mondt uit
in een vanaf de Oude Kleefsebaan komende oost-west lopende bosweg.
Deze bosweg kan in de periode na Market Garden als aan- en afvoerroute
van materieel en manschappen zijn gebruikt. De loopgraaf lijkt ten noorden
van genoemde bosweg een voortzetting te hebben gekend (zie loopgraaf
s1193, vak 60) en maakt onderdeel uit van een uitgebreid loopgravenstelsel
ten noordwesten van de (nieuwe) Heksendans (zie afb. 8.17a en b).

s1199
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s1199
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Tekeningnummer:
Bijzonderheden:

61
1204
verbindingsloopgraaf
vermoedelijk geallieerd
ruim 45 meter lang, 1 meter breed en gemiddeld 40 cm diep
goed
55 en 57
De gebogen loopgraaf loopt globaal van west naar oost en ligt midden in
een bosperceel. Het oostelijke deel van de loopgraaf ligt op een hoog punt
in het terrein. Aan de loopgraaf liggen vijf schuttersputten (s1205 t/m 1209).
Het westelijke uiteinde van de loopgraaf vormt een driesprong, van waaruit
twee andere loopgraven verder het bos in lopen (zie loopgraven s1199 en
1210, vak 61). De loopgraaf maakt onderdeel uit van een uitgebreid
loopgravenstelsel ten noordwesten van de (nieuwe) Heksendans (zie afb.
8.17a en b).

s1204

215

s1204

216

Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Tekeningnummer:
Bijzonderheden:

61
1210
verbindingsloopgraaf
vermoedelijk geallieerd
ruim 25 meter lang, 1 meter breed en gemiddeld 40 cm diep
goed
56 en 57
De loopgraaf ligt loopt globaal van oost naar west en ligt midden in
een bosperceel. Aan de loopgraaf ligt één grote schuttersput of
opslagruimte (s1211). Het oostelijke uiteinde van de loopgraaf vormt een
driesprong, van waaruit twee andere loopgraven verder het bos in lopen
(zie loopgraven s1199 en 1204, vak 61). De loopgraaf maakt onderdeel uit
van een uitgebreid loopgravenstelsel ten noordwesten van de (nieuwe)
Heksendans (zie afb.8.17a en b).

s1210

217

Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

62
730
verbindingsloopgraaf
vermoedelijk geallieerd
ruim 8 meter lang, 1 meter breed en gemiddeld 40 cm diep
matig
De loopgraaf loopt oost-west en is op het zuiden georiënteerd. De loopgraaf
ligt in de bosrand en parallel aan de Oude Kleefsebaan. Aan het westelijke
uiteinde van de loopgraaf bevindt zich een schuttersput.

s730
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

80
1360
verbindingsloopgraaf
vermoedelijk geallieerd
ruim 34 meter lang, 120 cm breed en gemiddeld 40 cm diep
slecht
De loopgraaf ligt midden in een bosperceel op de rand van een plateau,
loopt van noord naar zuid en is op het oosten georiënteerd.

s1360

219

Manschappenverblijven, opslagruimten en/of geschutsopstellingen

Binnen het onderzoeksgebied Wylerberg zijn diverse sporen aangetroffen die qua vorm en omvang
kunnen duiden op het gebruik als manschappenverblijf, opslagruimte of geschutsopstelling. In totaal
gaat het om 108 sporen.
De sporen liggen door het gehele gebied verspreid. De meeste verblijven/ruimten e.d. zijn
rechthoekig of vierkant van vorm en hebben afmetingen die variëren tussen de 4 en 6 meter. In
enkele verblijven/ruimten werden restanten van een houten versteviging in de vorm van
boomstammetjes, balken of planken aangetroffen. Diverse verblijven/ruimten zijn vorrzien van een
verdiepte inloop.
Een selectie van deze sporen is hieronder beschreven.
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

1
7
manschappenverblijf
vermoedelijk geallieerd
5,5 bij 3,5 meter, gemiddeld 1 meter diep
goed
In de ruimte zijn de restanten van een houten wandbekleding aangetroffen.

s7
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Tekeningnummer:
Bijzonderheden:

8 en 13
1001, 1002, 1004 t/m 1010
manschappenverblijf en/of opslagruimte
vermoedelijk geallieerd
gemiddeld 4 bij 3 meter en gemiddeld nog 50 cm diep
goed
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 19
In totaal gaat het hier om 9 sporen. De sporen zijn direct verbonden met het
in de vakken 8 en 13 aangetroffen uitgebreide loopgravenstelsel s1000 en
s1003 (ten oosten van de in de Tweede Wereldoorlog vernielde boerderij
Althorst/Wylerhof) (zie afb. 8.8).

s1001

s1002
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s1004

s1005
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s1006

s1007
224

s1008

s1009
225

s1010

226

Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

9
107
manschappenverblijf of opslagruimte
onbekend
6,5 meter lang, 3 meter breed en gemiddeld 60 cm diep
goed
De toegang tot de ruimte wordt gevormd door een soort inloop. Direct aan
het spoor grenst een kleinere ruimte (250 x 170 x 30 cm) die mogelijk als
opslag voor munitie heeft gediend.

s107
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

16
257
manschappenverblijf, opslag of mortieropstelling
onbekend
4 meter lang, 3 meter breed en 1,3 meter diep
goed
De ruimte heeft aan de zuidzijde een ingang in de vorm van een inloop.

s257
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

21
353
opslagruimte of geschutsopstelling
vermoedelijk geallieerd
6 meter lang, 4 meter breed en nog 60 cm diep
goed
Aan de noordzijde van het spoor bevindt zich een brede inrit.

s353
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

25
386
opslagruimte of mortieropstelling
vermoedelijk geallieerd
5 meter lang, 3 meter breed en nog 1 meter diep
goed
Aan de noordwest-zijde van het spoor bevindt zich een ingang/inloop.

s386
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

27
450
opslagruimte of mortieropstelling
onbekend
8 meter lang, 7 meter breed en nog 120 cm diep
goed
Aan de westzijde van het spoor bevindt zich een ingang/inloop.

s450

231

Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

30
523
manschappenverblijf of observatiepost
vermoedelijk geallieerd
4 meter lang, 4 meter breed en nog 1 meter diep
goed
Rand Duivelsberg.

s523
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Tekeningnummer:
Bijzonderheden:

41
1016, 1017, 1020, 1023, 1024, 1026
opslagruimte, manschappenverblijf en/of geschutsopstelling
vermoedelijk geallieerd
Gemiddeld 5 meter lang, gemiddeld 4 meter breed en gemiddeld 1 meter
diep
goed
24, 26, 27, 28, 36
De sporen bevinden zich alle in de directe nabijheid van
loopgravenstelsel/commandopost s1021. Sporen 1016, 1017 en 1020
hebben in de zuidwest-hoek een ca. 150 cm brede ingang/inloop. Spoor
1026 heeft aan de noordwest-zijde een ca. 150 cm brede ingang/inloop (zie
afb. 8.10).

s1024
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s1026
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Tekeningnummer:
Bijzonderheden:

41
1027, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033
opslagruimte, manschappenverblijf en/of geschutsopstelling
vermoedelijk geallieerd
gemiddeld 5 meter lang, gemiddeld 4 meter breed en gemiddeld 1 meter
diep
goed
32, 33, 34, 35, 36
De sporen bevinden zich alle in de directe nabijheid van het
loopgravenstelsel/commandopost s1025 (zie afb. 8.11). Spoor 1027 heeft in
de noordwest-hoek een ca. 1 meter brede ingang/inloop. Spoor 1030 heeft
aan de zuidzijde een ca. 150 cm brede ingang/inloop. Spoor 1031 heeft aan
de zuidzijde een ca. 1 meter brede ingang/inloop. Spoor 1033 heeft aan de
oostzijde een ca. 150 cm brede ingang/inloop.
Spoor 1032 heeft een afwijkend vorm en maat. Het spoor vormt een halve
cirkel met een diameter van ca. 7 meter. De ca. 6 meter brede "opening" van
het spoor is westnoordwest georiënteerd. Gelet op de vorm en maatvoering
gaat het hier waarschijnlijk om een geschutsopstelling.

s1027
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s1029

s1030
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s1031

s1032
237

s1033
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

70
789
manschappenverblijf of opslagruimte
vermoedelijk geallieerd
5 meter lang, 4 meter breed en 1 meter diep
goed
Het spoor bevindt zich boven op een richel, ten westen van de holle weg
tussen het Eversbos en Startjeshof. Aan de noordzijde van het spoor
bevindt zich een 1,5 bij 1 meter grote schuttersput.

s789
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

78
1267
manschappenverblijf of opslagruimte
vermoedelijk geallieerd
7 bij 7 meter en nog 30 cm diep
matig
De overwegend vierkante ruimte is ingegraven in het talud langs de oostzijde
van een bospad.

s1267
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

79
864
manschappenverblijf of opslagruimte
vermoedelijk geallieerd
3 bij 3 meter en nog 60 cm diep
goed
Het spoor bevindt zich aan de noordzijde van de bosweg tussen Berg en Dal
en Startjeshof/Smorenhoek (nabij het boswachtershuisje).

s864
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

82 t/m 86
882, 887 , 888, 889, 894, 900, 901, 907, 908, 909, 912, 913, 917, 920, 926,
934, 937, 943, 944, 947, 948, 949, 950, 956, 962, 966, 972, 973, 978
manschappenverblijf en/of opslagruimte
vermoedelijk geallieerd
3 tot 4 meter lang, minimaal 2 meter breed en gemiddeld nog 50 cm diep
goed
De sporen bevinden zich alle in één bosperceel op het plateau ten oosten
van de bosweg die van Berg en Dal naar Startjeshoek/Smorenhoek leidt. Het
perceel ligt even ten noordoosten van villa Berglust te Berg en Dal. Bekend is
dat zich in dit gebied de verzamel- en rustlocatie van de op de Wylerberg
actief geweest zijnde geallieerde troepen heeft bevonden (zie afb. 8.6 Detail
sporenkaart).

s907
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s908

s909
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s944

s966
244

8.3

Resultaten onderzoek Nederrijk

Afb. 8.18 - Sporenkaart Nederrijk.
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Afb. 8.19 - Vakkenkaart Nederrijk.
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Schuttersputten
In het onderzochte gebied van het landgoed Nederrijk zijn in totaal 66 sporen aangetroffen die qua
vorm en afmetingen aangemerkt kunnen worden als de restanten van schuttersputten. In de meeste
gevallen gaat het om schuttersputten ten behoeve van één of twee personen. De meeste
schuttersputten lijken aangelegd te zijn om gedurende een langere periode te worden gebruikt en
naast persoonlijke bescherming ook dienend als observatie- of luisterpost.
De schuttersputten liggen op min of meer strategische punten. Langs paden, nabij kruisingen van
paden, op randen en richels van hoger gelegen gebieden, in bosranden. De meeste schuttersputten
zijn rechthoekig of vierkant van vorm en vaak nog deels of geheel omgeven door een laag walletje
(borstwering/parapet). De rechthoekige schuttersputten zijn doorgaans 2 meter lang en 1 tot 1,5
meter breed. De vierkante schuttersputten zijn over het algemeen tussen de 1,5 en 2,5 meter.
In sommige delen van het gebied is sprake van een concentratie van schuttersputten. De
concentraties bevinden zich in:
- vak 4: in de op het oosten georiënteerde bosrand tussen heuvels 64,5 en 59,6 (zie afb. 8.20).
- vak 5: in de op het oosten gerichte bosrand van het bosperceel op heuvel 54,3 even ten noorden
van Foxhill (zie afb. 8.21),
- vak 7: in het kleine bosperceel op heuvel 64,5 ten zuidwesten van Holdeurn-Laag (zie afb. 8.22),
- vak 9: in de op het oosten georiënteerde bosrand van het bosperceel ten oosten van de Canadese
Erebegraafplaats (zie afb. 8.23).
Een kleine selectie van deze sporen is hieronder beschreven.

Afb. 8.20 - Detail sporenkaart Nederrijk vak 4.
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Afb. 8.21 - Detail sporenkaart Nederrijk vak 5.

Afb. 8.22 - Detail sporenkaart Nederrijk vak 7.
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Afb. 8.23 - Detail sporenkaart Nederrijk vak 9.
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

4
15
schuttersput
vermoedelijk geallieerd
1,5 bij 1 meter en nog 40 cm diep
goed
De schuttersput ligt in de bosrand en is op het oosten georiënteerd. Op de
naast de schuttersput staande beukenboom is een bordje met
opschrift "Marius" bevestigd.

s15
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

7
20
schuttersput
vermoedelijk geallieerd
2 bij 2 meter en nog 60 cm diep
goed
De schuttersput ligt op heuvel 64,5 (ten zuidwesten van Holdeurn-Laag) in de
bosrand en is op het oosten georiënteerd.

s20
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

5
41
schuttersput
vermoedelijk geallieerd
2 bij 1,5 meter en nog 30 cm diep
goed
De schuttersput ligt in de bosrand op heuvel 54,3 (ten noordwesten van
Foxhil) en is op het oosten georiënteerd.

s41
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

5
46
schuttersput
vermoedelijk geallieerd
2 bij 1,5 meter en nog 50 cm diep
goed
De schuttersput ligt in de bosrand op heuvel 54,3 (ten noordwesten van
Foxhil) en is op het oosten georiënteerd.

s46

253

Loopgraven en mogelijke commandoposten
Binnen het onderzoeksgebied Nederrijk zijn geen restanten van loopgraven en/of commandoposten
aangetroffen.

Manschappenverblijven en/of opslagruimten
Binnen het onderzoeksgebied Nederrijk zijn acht sporen aangetroffen die qua vorm en omvang
kunnen duiden op het gebruik als manschappenverblijf en/of opslagruimte. De sporen liggen door
het gehele gebied verspreid. De meeste verblijven/ruimten e.d. zijn rechthoekig of vierkant van
vorm en hebben afmetingen die variëren tussen de 4 en 6 meter. In enkele verblijven/ruimten
werden restanten van een houten versteviging in de vorm van boomstammetjes, balken of planken
aangetroffen. Diverse verblijven/ruimten zijn vorrzien van een verdiepte inloop.
Een selectie van deze sporen is hieronder beschreven.
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

3
8
manschappenverblijf en/of verbindingspost
vermoedelijk geallieerd
4 bij 2 meter en nog 100 cm diep
goed
De ruimte bevindt zich ten noorden van het bij het Jachthuis behorende
koetshuis met schuur. In en nabij de ruimte bevinden zich de restanten van
electriciteitskabels, batterijen, haspels en metalen kisten.

s8
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

7
19
manschappenverblijf of opslag
vermoedelijk geallieerd
5 bij 5 meter en nog 130 cm diep
goed
Het spoor bevindt zich midden in het bosperceel boven op heuvel 64,5 (ten
zuidoosten van Holdeurn-Laag).

s19
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8.4

Overige sporen (niet WO2)

Binnen de onderzoeksgebieden Wylerberg en Nederrijk zijn objecten en structuren aangetroffen die
geen relatie hebben met de Tweede Wereldoorlog, maar waarvan de werkgroep heeft gemeend ze
te moeten vastleggen en documenteren (zie tabel A).
Tabel A - Overige sporen (niet WO2)
Spooraard
Beukenput met restanten van pomphuis
Fundering gebouw/muurwerk/bouwpuin
Gracht/greppel/wal
Rechthoek met wal en greppel
Perceelsteen
Bakstenen blok
Tuinaanleg/vijver
Gedenkplaat
Veldgraf (particulier)
Totaal

Wylerberg
7
1
1
4
4
1
1
1

Nederrijk
1
1
1
3
1
1

20

8

Een selectie van deze objecten en structuren is hieronder weergegeven.
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Wylerberg
Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Tekeningnummer:
Bijzonderheden:

13
1013 t/m 1015
fundering/muurwerk/bouwpuin
Duits
n.v.t.
matig/slecht
14 en 15
Restanten kelders van boerderij Althorst/Wylerhof (zie afb. 8.24).

Afb. 8.24 - Detail veldtekening loopgravenstelsel Althorst.
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Keldergat s1013

Kelderruimte s1014
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Kelderruimte s1014

Keldergat s1015

260

Kelderruimte s1015
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

98 en 99
1293
fundering/muurwerk/bouwpuin
Duits
n.v.t.
slecht
Op de heuvelrug tussen de Vossenberg en de Musschenberg bevinden zich
de restanten van een drietal gebouwen.
Het eerste object (1) betreft de restanten van het voormalige café/paviljoen
(met bijbehorende houten uitzichttoren) op de top van de Vossenberg. De
restanten bestaan uit delen van de betonnen fundering.
Het tweede object (2) betreft de overblijfselen van de tussen de Vossenberg
en Musschenberg gelegen voormalige boerderij het Vossenhutje. Van dit
object resteren nog slecht delen van de bakstenen fundering en enig
opgaand bakstenen muurwerk (w.o. twee verzakte steunberen). De
omgeving van de voormalige boerderij ligt bezaaid met baksteenpuin en
stukken dakpan.
Het derde object (3) bevindt zich op een kunstmatig aangelegd plateau,
gelegen op de top van de Musschenberg. Ook hier gaat het nog slechts om
enkele delen van de bakstenen fundering. De omgeving van het object ligt
bezaaid met baksteenpuin en stukken dakpan (w.o. dakpannen met het
stempel van de voormalige pannenfabriek Berg en Dal aan de Oude
Kleefsebaan).
De gebouwen zijn tijdens de oorlogshandelingen vernield en na de Tweede
Wereldoorlog gesloopt of aan de natuur overgelaten

s1293 - Object 1 Vossenberg
262

s1293 - Object 1 Vossenberg

s1293 - Object 2 Vossenhutje
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s1293 - Object 2 Vossenhutje

s1293 - Object 3 Musschenberg
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Vossenberg met uitzichttoren bij paviljoen en Vossenhut in de 30-er jaren van de vorige eeuw. Op de
voorgrond het Keteldal.

Paviljoen Vossenberg
Op de Vossenberg nabij boerderij de Vossenhut bouwde Georg Bergbusch in het begin van de jaren
twintig (van de vorige eeuw) een paviljoen. Het paviljoen was gelegen boven op de Vossenberg. De
Vossenberg hoorde destijds nog tot Duitsland. Vanuit dit paviljoen had je een schitterend uitzicht op
het Keteldal, de grenspaal en natuurlijk het alom bekende bergspoortje.
De Vossenberg en omgeving waren destijds nog niet zo begroeid met bomen en struiken.
De familie Bergbusch exploiteerde dit seizoenbedrijf in de zomermaanden. In het paviljoen ontbraken
elementaire voorzieningen als gas, water en licht. Bij het café hoorden een kleine speelplaats en een
van boomstammen vervaardigd uitkijktorentje.
Het paviljoen werd in de jaren twintig en dertig druk bezocht. Eind jaren dertig werd op bevel van de
Duitsers langs alle grenzen van het Duitse rijk een kippengaasgordijn aangelegd. Hierdoor werd het
paviljoen geïsoleerd en raakte tenslotte in verval. Na de oorlog werden de restanten van het
paviljoen en de uitzichttoren afgebroken. 298

298

Fleuren 2016, 10 e.v.
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

57, 78 en 95
698, 862, 863 en 1271
afsluiting
onbekend
n.v.t.
slecht
In het onderzoeksgebied Wylerberg bevinden zich enkele restanten van
voormalige wegafsluitingen.
Het eerste object (s698) bevindt zich in vak 57 en betreft een (omgevallen)
bakstenen blok langs de bosweg van de Oude Kleefsebaan naar het
pannenkoekenrestaurant op de Duivelsberg.
Het tweede object (s862) bevindt zich in vak 78 nabij het hoogste punt van
het Pieter van Rossumpad. Het gaat hier om een nog in situ staande
bakstenen kolom van een hekwerk.
Het derde object (s863) bevindt zich eveneens in vak 78 en ligt onderaan de
helling nabij het hoogste punt van het Pieter van Rossumpad. Het gaat hier
om het afgebroken bovenstuk van de bakstenen kolom s862.
Het vierde object (s1271) bevindt zich in vak 95 en betreft een in situ
staande bakstenen kolom van een hekwerk. Het object bevindt zich langs
een bospad nabij Startjeshof.

Restant afsluiting s698
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Restant afsluiting s862

Restant afsluiting s863
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Restant afsluiting s1271
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

57 en 66
s687 en s775 t/m 777
perceelsteen
onbekend
n.v.t.
goed
Het gaat hier om vier nagenoeg identieke (natuurstenen) perceelstenen. De
zich nog in situ bevindende stenen markeren de afscheiding tussen bos en
weiland en liggen op regelmatige afstand van elkaar.

Perceelsteen s687
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Perceelsteen s775

Perceelsteen s776

270

Perceelsteen s777
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

101
1310
gedenkplaat
n.v.t.
n.v.t.
goed
De natuurstenen gedenkplaat bevindt zich in de tuin van Huis Wylerberg.
De gedenkplaat is in juni 2012 aangebracht ter nagedachtenis aan de
voormalige bewoners van de villa Wylerberg, de familie Schuster.

s1310

s1310
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Tekeningnummer:
Bijzonderheden:

44
1089
omwalling met greppel
Duits
30 bij 20 meter
matig/goed
42
Het object bevindt zich in de bosrand en ligt evenwijdig aan het bospad
tussen het pannenkoekenrestaurant op de Duivelsberg en het in Duitsland
gelegen gehucht Vogelsang. Het object bestaat uit een rechthoekig terrein
(30 bij 20 meter) dat omgeven is door een lage wal. Aan de buitenzijde van
de omwalling bevindt zich een greppel. Delen van de greppel zijn tijdens de
Tweede Wereldoorlog benut als loopgraaf en om er schuttersputten in aan
te leggen (zie spoornummers s1090 t/m 1098). Onduidelijk is wat de
functie van het object is geweest.
Zie onderstaande afbeeldingen 8.25 en 8.26.

Afb. 8.25 - Detail hillshade AHN3 - omwalling met greppel s1089.
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Afb. 8.26 - Veldtekening s1089 - omwalling met greppel.
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Nederrijk
Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

3
n.v.t.
Fundering/muurwerk/bouwpuin
Nederlands
n.v.t.
slecht
Even ten noorden van het bij het voormalige Jachthuis van de familie Jurgens
behorende koetshuis liggen de restanten van wat eens een in chaletstijl
gebouwde loods of schuur was. De schuur heeft de status van
rijksmonument (monumentnummer 523636). De schuur is rond 1916
gebouwd naar een ontwerp van de architect Charles M.F.H. Estourgie.

Afb. 8.27 - Schuur in 2003
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Afb. 8.28 - Schuur in 2014

Afb. 8.29 - Schuur in 2019
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Vaknummer:
Spoornummer:
Type:
Nationaliteit:
Afmetingen:
Gaafheid:
Bijzonderheden:

3 en 5
6, 7 en 17
perceelsteen
Nederlands
zie bij bijzonderheden
matig
Even ten noorden van het bij het Jachthuis behorende voormalige koetshuis
met stal werden in vak 3 op maaiveldhoogte op ongeveer 10 meter afstand
van elkaar en niet meer in situ twee gebroken niet-bekapte basaltstenen
aangetroffen (s6 en s7). Basaltsteen s6 was 100 cm lang en 30 cm in
diameter. Basaltsteen s7 was 75 cm lang en in diameter eveneens 30 cm.
In vak 5 (bosperceel ten noordwesten van Foxhil) werd een mogelijk nog in
situ liggende niet-bekapte basaltsteen (s17) aangetroffen. Deze basaltsteen
was 80 cm lang en 30 tot 35 cm in diameter.
Mogelijk zijn de stenen als perceelsteen gebruikt.

s6

s7

277

Perceelsteen s17
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9.

Sporen te koppelen aan gebeurtenissen en locaties in 1944 en 1945

Nord de guerre grid zone
De geallieerden gebruikten ten behoeve van hun acties in o.a. Nederland speciaal ontwikkeld
kaartmateriaal. Het op Nederland betrekking hebbende kaartmateriaal was voorzien van het
specifiek voor militaire doeleinden ontwikkelde coördinatensysteem Nord de Guerre Zone Grid
(Blue). Op basis van dit coördinatensysteem bepaalden de geallieerden in ons gebied hun locaties.
Meestal gebruikten zij een coördinaat van zes cijfers. Maar als zij een meer nauwkeurige
plaatsbepaling noodzakelijk vonden (bv. in verband met het beschieten van een doel door de
artillerie), gebruikten zij een coördinaat van acht cijfers.299
Gebleken is dat de door de geallieerden gebruikte coördinaten niet altijd de exacte locatie aangeven.
Afwijkingen van tientallen meters waren niet ongebruikelijk. Zelfs de ten behoeve van
artilleriebeschietingen gebruikte 8-cijferige coördinaten gaven soms afwijkingen te zien. Dergelijke
afwijkingen laten zich verklaren als men bedenkt dat het uitwisselen van dergelijke informatie vaak
plaatsvond onder niet-optimale omstandigheden (duisternis, slechte weersomstandigheden,
gevechtshandelingen, slecht kaartmateriaal).
Problemen met het omzetten van Nord de Guerre-coördinaten naar RD-coördinaten
Het zou handiger geweest zijn de door de geallieerden gehanteerde coördinaten om te zetten naar
RD-coördinaten en die RD-coördinaten ten behoeve van de nacontrole te plotten op een actuele
topografische kaart. Dat is ook geprobeerd. Daarbij zijn diverse gangbare conversie-tools gebruikt,
w.o. de conversie-tool van Echodelta (zie voetnoot onder aan pagina) en de door het Ministerie van
Defensie beschikbaar gestelde tool PC-Trans. Probleem is dat de gebruikte conversie-tools een
afwijking geven van tussen de 150 en 500 meter in noordoostelijke richting. En dat maakt het zoeken
naar de door de geallieerden opgegeven locaties er niet gemakkelijker op.
Wij zijn niet de enigen die deze problematiek signaleren. Ook anderen die op zoek zijn naar van
coördinaten voorziene geallieerde locaties maken melding van grote afwijkingen. Nu zal er best een
tool voorhanden zijn die nauwkeuriger werkt, maar die tool hebben wij nog niet gevonden.
Uiteindelijk is besloten de door de geallieerden aangegeven coördinaten rechtstreeks te plotten op
het kaartmateriaal dat zij in 1944/1945 in ons onderzoeksgebied gebruikten. Op die manier kwamen
we in elk geval dichter in de buurt van de locaties die we zochten.
Hieronder zijn de in publicaties, war diaries, journals e.d. vermelde geallieerde activiteiten,
gebeurtenissen en locaties aangegeven, die door de werkgroep nader zijn onderzocht.
Het aan de gebeurtenis, activiteit of locatie gekoppelde nummer komt overeen met de nummering
van locaties op de afbeeldingen 9.1 (Wylerberg) en 9.2 (Nederrijk).300
299

Over de totstandkoming en het gebruik van het coördinatensysteem Nord de Guerre Grid Zone, adviseren
wij de website van The Modified British System of coordinates used on the European Theatre of Operations
during the WWII (https://www.echodelta.net/mbs/eng-welcome.php) (12-10-2019) te raadplegen. Beknopt en
verhelderend.
300
De genummerde locaties zijn geplot op een door de geallieerden gebruikte legerkaart uit de periode
1944/1945. Op de legerkaart staat het door de geallieerden gehanteerde coördinatenstelsel Nord de Guerre
Zone Grid aangegeven.
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In onderstaande tekst aangehaalde nummers voorzien van een W hebben betrekking op locaties op
de Wylerberg. Nummers voorzien van een N hebben betrekking op locaties in het Nederrijk.
De locaties waarvan de werkgroep min of meer met zekerheid de nog aanwezige sporen in het veld
heeft kunnen terugvinden, zijn groen gemarkeerd.
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Wylerberg

Afb. 9.1 - Gecontroleerde sporen Wylerberg.
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Nordyke, More than courage, p.290 - okt 1944
W0

Headquarters Battery, 376th Parachute Field Artillery Battalion, heeft een
vooruitgeschoven observatiepost die I Co van 504 PIR ondersteunt. De OP bevindt zich in
een defensieve positie binnen een versterkt punt van Cpt. Burris op een helling,
bedekt met kleine bomen en struikgewas. De OP heeft zicht op het door de Duitsers bezette
Wyler en zit daar ongeveer 300 yards vandaan. Mogelijk identiek met te checken nummers
W70 of W71.
Resultaat check: Blijft onduidelijk. Bij nr. W71 is geen gelijkend spoor aangetroffen en nr.
W70 (wél gelocaliseerd) bevindt zich op te grote afstand van Wyler (zie bij nr. W70).

D91 - p.560 - 4 nov 1944301
W1

Observatiepost (OP) van 376 Arty bij 7675-5965 (onderaan Duivelsberg, in dal oost van kleine
motte).
Resultaat check: Positief. Spoor bij 193646/425939 komt in aanmerking. In vak 37 liggen
sporen s631 (meermansput, 300x200x70 cm) en s632 (meermansput, 200x150x50 cm) dicht
in de buurt.

D91 - p.747 - 7 nov 1944
W2

504 PIR heeft OP (observatiepost) bij 7722-5862 (NW van Im Thal).
Resultaat check: Negatief.

War Diary 8 Canadian Infantry Brigade - 13 nov 1944 - image 1232
W3

Vervallen (zie lijst Nederrijk nr. N35).

W4

OP Ruthie1 van Regiment de la Chaudière bij 7710-5935 (in oostdeel Wylerberg, bij Rijksweg
langs Wylermeer).
Resultaat check: Negatief.

W5

OP Ruthie2 van Regiment de la Chaudière bij 7745-5869 (tussen Vogelsang en Im Thal).
Resultaat check: Negatief.

W6

OP Ruthie3 van Regiment de la Chaudière bij 7740-5836 (Im Thal).
Resultaat check: Negatief.

W7

OP Olga1 van Queen's Own Rifles of Canada bij 7500-5957 (Hotel Groot Berg en Dal).
Resultaat check: Negatief. De OP heeft zich vermoedelijk bevonden in of nabij het
gesloopte pand Hotel Groot Berg en Dal.

301

http://mcoepublic.blob.core.usgovcloudapi.net/library/MicroFilm/film/D1-D630/D91_I2030.pdf (12-102019)
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W8

OP Olga2 van Queen's Own Rifles of Canada bij 7525-5955 (even ten noorden van Berglust
boven in Keteldal).
Resultaat check: Negatief. OP heeft zich vermoedelijk bevonden in of bij het verwoeste en
gesloopte Huize Carola (thans paardenwei).

War Diary 8 Canadian Infantry Brigade - 14 nov 1944 - image 1235
W9

Observatiepost (OP) Ruthie1 van Regiment de la Chaudière bij 7735-5842 (Im Thal).
Resultaat check: Negatief.

W10

Vervallen (zie lijst Nederrijk nr. N33).

War Diary Regina Rifles Regiment (RRR) - 15 nov 1944
W11

B Coy Outpost bij 774-583 (Im Thal). Zie ook nr. W60.
Resultaat check: Negatief.

W12

Support Coy Carrier Outpost bij 775-587 (tussen Im Thal en Vogelsang) (een sectie carriers).
Zie ook nr. W32.
Resultaat check: Negatief.

War Diary 7 Canadian Infantry Brigade - 15 nov 1944 - image 793
W13

Support Coy Regina Rifles Regiment bij 768-587 (ten noordoosten van Althorst nabij weg
Hohldörn, verm. omgeving vernield huis fam. Hopmann) (zie ook nr. W63).
Resultaat check: Positief. In de noordoosthoek van het bosperceel bevinden zich vlak bij
elkaar twee locaties die in aanmerking komen (193758/425013 en 193756/425034).
Vak 9: s78 (vlak van 10 bij 15 meter met 5/6 ca. 50 cm diepe kuilen) of s79 (brede
meermansput, rand maisveld, 200x150x30 cm) liggen het dichtst in de buurt.

War Diary 7 Canadian Infantry Brigade - 16 nov 1944 - image 796
W14

OP Rosie 1 (Regina Rifles Regiment) bij 772-584 (west van Im Thal op "Finger"). Zie ook nr.
W61.
Resultaat check: Negatief.

W15

OP Rosie 2 (RRR) bij 774-589 (oostpunt Wylerberg bij Vogelsang). Zie ook nrs. W16 en W29.
Resultaat check: Negatief.

W16

Outpost B Coy (RRR) bij 774-583 (oost van Vogelsang). Zie ook nrs. W15 en W29.
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Resultaat check: Negatief.
W17

Outpost D Coy (RRR) bij 775-589 (oostelijke punt Wylerberg bij Vogelsang).
Resultaat check: Negatief.

W18

Outpost Support Coy (RRR) bij 775-588 (even ten zuiden van Vogelsang).
Resultaat check: Negatief.

Intel Logs Regina Rifles Regiment (RRR) - 16 nov 1944
W19

7 Canadian Infantry Brigade heeft een munitiepost bij 765-589 (in bosperceel noordwest van
Althorst).
Resultaat check: Mogelijk. Vermoedelijk komt de omgeving ten westen van de Nieuwe
Heksendans als locatie in aanmerking. Aan de zuid- en oostzijde wordt dit gebied begrensd
door het loopgravenstelsel s1193 t/m s1211. Ook kunnen de leemputten s1188 en s1189
onderdeel zijn geweest van de munitiepost.

War Diary 7 Canadian Infantry Brigade - 17 nov 1944 - image 799
Posities van 4th Light Anti-Aircraft Regiment, Royal Canadian Artillery:
W20

Vervallen. Buiten onderzoeksgebied.

W21

Vervallen. Buiten onderzoeksgebied.

W22

Vervallen. Buiten onderzoeksgebied.

W23

Vervallen. Buiten onderzoeksgebied.

W24

Vervallen. Buiten onderzoeksgebied.

W25

Vervallen. Buiten onderzoeksgebied.

Intel Logs Regina Rifles Regiment (RRR) - 19 nov 1944
W26

Nieuwe locatie OP Rosie 1 bij 777-583 (ZO van Vogelsang).
Resultaat check: Negatief.
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War Diaries 7 Canadian Infantry Brigade - image 814 en Intel Logs Regina Rifles Regiment (RRR) 22 nov 1944
W27

Nieuwe locatie OP Rosie1 van Regina Rifles Regiment is 770-585 (Finger halverwege tussen
Althorst en Im Thal) (zie ook nrs. W76 en W79).
Resultaat check: Positief. Twee bij elkaar in de buurt liggende locaties komen in aanmerking,
t.w. 194040/424836 en 194019/424858. Vak 104: s1345 t/m 1349 (meerdere
schuttersputten) liggen in de buurt van de opgegeven locatie.

War Diary 4th Light Anti Aircraft Regiment, RCA - 25 nov 1944
W28

Vier stukken geschut zijn geplaatst bij 769-593 (Wylerberg, halverwege tussen Duivelsberg
en Vogelsang, in bocht S-vormige bosweg). Zie ook nr. W36.
Resultaat check: Positief. Locatie 193873/425649 (of plateau iets hogerop) komt in
aanmerking. Vak 39: Qua afmetingen komen s652, 653, 654, 655, 656 en 658 in
aanmerking.

W29

Geschut geplaatst op de hoge grond even ten oosten van 774-589 (uiterste oostelijke punt
Wylerberg bij Vogelsang). Zie ook nrs. W15 en W16.
Resultaat check: Negatief.

W30

Bij 770-589 (in bosperceel nabij landweg Holdeurn-Vogelsang) bevindt zich een
mortieropstelling.
Resultaat check: Negatief.

War Diaries 7 Canadian Infantry Brigade - nov 1944 - image 912
W31

Outpost bij 773-584 (even ten westen van Im Thal) (1 sectie dag en nacht).
Resultaat check: Negatief.

W32

Outpost bij 775-587 (ten zuiden van Vogelsang) (1 sectie carriers overdag, twee secties
carriers 's-nachts). Zie ook nr. W12.
Resultaat check: Negatief.

W33

Outpost bij 775-589 (Vogelsang) (1 sectie dag en nacht).
Resultaat check: Negatief.

War Diaries 9 Canadian Infantry Brigade - 5 dec 1944 - image 229
W34

OP Suzie 1 van Stormont Dundas and Glengarry Highlanders bevindt zich bij 7737-5850 (even
ten NO van Im Thal).
Resultaat check: Negatief.
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War Diaries 9 Canadian Infantry Brigade - 10 dec 1944 - image 246
W35

Het contactpunt tussen Stormont Dundas and Glengarry Highlanders en Canadian Scottish
Regiment bevindt zich bij 7684-5942 (op de Wylerberg nabij de holle weg met de S-bocht).
Zie ook nr. W39.
Resultaat check: Positief. Locatie 193840/425760 komt in aanmerking.
Vak 51: Ontmoetingspunt bevindt zich in bosperceel even ten noorden van holle weg
tussen kruispunt met Beukenlaan en Rijksstraatweg (geen specifiek spoornummer).

War Diary 4th Light Anti Aircraft Regiment, RCA - 13 dec 1944
W36

Geschut bij 768-593 (Wylerberg nabij kruising beukenlaan met holle weg met S-bocht). Zie
ook nr. W28.
Resultaat check: Positief. Locatie 193873/425649 (of plateau iets hogerop) komt in
aanmerking. Vak 39: Qua afmetingen komen s652, 653, 654, 655, 656 en 658 in
aanmerking.

W37

Geschut bij 767-593 (Wylerberg ten westen van kruising holle weg en beukenlaan).
Resultaat check: Negatief.

W38

Geschut bij 771-592 (op Wylerberg ten noorden van beukenlaan).
Resultaat check: Negatief.

War Diary Queen's Own Rifles of Canada (QOR) - 14 dec 1944
W39

Contactpatrouille van D Coy naar contactpunt met A Coy van Royal Winnipeg Rifles bij 76845942 (Wylerberg iets ten westen van positie D Coy, halverwege tussen Duivelsberg en
Vogelsang). Zie ook nr. W35.
Resultaat check: Positief. Locatie 193840/425760 komt in aanmerking.
Vak 51: Ontmoetingspunt bevindt zich in bosperceel even ten noorden van holle weg
tussen kruispunt met Beukenlaan en Rijksstraatweg (geen specifiek spoornummer).

W40

Patrouille van A Coy naar dubbel huis (of twee huizen) bij 778-586 (aan Rijksweg langs
Wylermeer noordoost van Im Thal en noordwest van Wyler).
Resultaat check: Negatief. Ligt buiten onderzoeksgebied.

War Diaries 8 Canadian Infantry Brigade - 15 dec 1944 - image 505
W41

Rearpositie van Queen's Own Rifles of Canada bij 7590-5905 (pannenfabriek Oude
Kleefsebaan).
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Resultaat check: Negatief.
W42

Rearpositie van Queen's Own Rifles of Canada bij 7679-5855 (bosperceel ten noordoosten
van pand Hopmann).
Resultaat check: Positief. Twee bij elkaar in de buurt liggende locaties komen in aanmerking,
t.w. 193800/424894 en 193748/424922. Vak 104: s1343 (schuttersput 200x200x40 cm) of
s1344 (schuttersput 150x150x30 cm) liggen in de buurt van de opgegeven locatie. Zie ook nr.
80.

W43

Olga3 van Queen's Own Rifles of Canada bevindt zich bij 7749-5893 (uiterste oostelijke punt
Wylerberg bij Vogelsang).
Resultaat check: Negatief.

War Diary Queen's Own Rifles of Canada (QOR) - 16 dec 1944

W44

Verkenningspatrouille van D Coy langs hoofdweg/hoge grond tussen 7760-5888 (Vogelsang)
en Duits versterkt punt bij 7772-5868 (Rijksweg ten noordwesten van Wyler).
Resultaat check: Negatief. Ligt overigens buiten onderzoeksgebied.

War Diary Queen's Own Rifles of Canada (QOR) - 17 dec 1944
W45

Patrouille van D Coy naar Duitse loopgraaf bij 7756-5854 (ONO van Im Thal).
Resultaat check: Negatief.

War Diaries 9 Canadian Infantry Brigade - 20 dec 1944 - image 105 en 254
W46

Highland Light Infantry of Canada neemt o.a. op de Wylerberg posities in. Hattie 2 bij 76745945 (Wylerberg ten zuidoosten van Duivelsberg). Zie ook nrs. W47 en W49.
Resultaat check: Positief. Locatie 193531/425813 komt in aanmerking.
Vak 41: s1047 t/m 1050 passen hierbij (schuttersput en enkele grote putten, vermoedelijk
manschappenverblijven). Is niet zo ver van loopgravenstelsel/commandopost verwijderd.

War Diaries 9 Canadian Infantry Brigade - 4/5 jan 1945 - image 284, 285 en 429
W47

Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders zit nu op/bij de Wylerberg. Suzie 2 bij 76745945 (zuidoost van Duivelsberg). Zie ook nrs. W46 en W49.
Resultaat check: Positief. Locatie 193531/425813 komt in aanmerking.
Vak 41: s1047 t/m 1050 passen hierbij (schuttersput en enkele grote putten, vermoedelijk
manschappenverblijven). Is niet zo ver van loopgravenstelsel/commandopost verwijderd.
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War Diaries 9 Canadian Infantry Brigade - 11 jan 1945 - image 447
W48

Nellie 1 van North Nova Scotia Highlanders bij 7614-5990 (hoogte 51.2 ten oosten van huis
Wylerberg).
Resultaat check: Onduidelijk. Spoor bij 193066/426222 komt in aanmerking.
Zou dan in vak 75 moeten zijn. Binnen dit vak is géén spoor geregistreerd dat er bij in de
buurt komt.

W49

Nellie 2 van North Nova Scotia Highlanders bij 7674-5945 (zuidoost van Duivelsberg). Zie ook
nrs. W46 en W47.
Resultaat check: Positief. Locatie 193531/425813 komt in aanmerking.
Vak 41: s1047 t/m 1050 passen hierbij (schuttersput en enkele grote putten, vermoedelijk
manschappenverblijven). Is niet zo ver van loopgravenstelsel/commandopost verwijderd.

War Diary Cameron Highlanders of Ottawa (CHO) - 4 febr 45
Pelotons (met Vickers middelzware machinegeweren) worden verplaatst naar posities van
waaruit zij op 8 febr deelnemen aan de Pepperpot:
W50

9th Peloton naar 758-593 (in bosperceel ten noorden van pannenfabriek).
Resultaat check: Onduidelijk/negatief. Locatie 192643/425701 komt in aanmerking.
Vakken 66, 67 en 72 gecontroleerd. In vakken 66 en 67 zijn geen sporen geregistreerd die
in de buurt komen. In vak 72 zijn géén sporen geregistreerd.

W51

11th Peloton naar 758-592 (in bosperceel ten noorden van pannenfabriek).
Resultaat check: Onduidelijk/negatief. Locatie 192730/425580 komt in aanmerking.
Vakken 66, 67 en 71 gecontroleerd. In de drie vakken zijn geen sporen geregistreerd die in
de buurt komen.

D90 - 25 okt 1944
W52

Observatiepost (OP) van 504 PIR bij 764-596 (op Duivelsberg met zicht op Querdam).
Resultaat check: Negatief. OP heeft zich vermoedelijk boven op grote motte bevonden.

D91 - 5 nov 1944
W53

Observatiepost (OP) van 504 PIR bij 7750-5890 (Vogelsang).
Resultaat check: Negatief.
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S-2 Journal 504 PIR - 26-28 sept 1944
W54

C Co van 504 PIR heeft posities bij 765-592 (bosperceel oost van schietbaan).
Resultaat check: Positief. Sporen bij 193463/425528 komen in aanmerking.
Vakken 16 en 17: s251 t/m 283. Betreft een serie schuttersputten, incl. stuk loopgraaf s277
in bosrand.

W55

B Co van 504 PIR bevindt zich bij 766-587 (Althorst/Wylerhof).
Resultaat check: Positief. Sporen bij 193576/425075 komen in aanmerking.
Vakken 11, 12, 13 en 38: Diverse schuttersputten in genoemde vakken komen in
aanmerking, incl. het loopgravenstelsel vanuit de voormalige boerderij Althorst/Wylerhof
in vak 13 (s1003 t/m 1010).

S-2 Journal 504 PIR - 30 sept 1944
W56

Regiment heeft OP bij 752-595 (omgeving Berglust Berg en Dal).
Resultaat check: Negatief. OP heeft vermoedelijk in huize Berglust gezeten.

S-2 Journal 504 PIR - 7 okt 1944
W57

Regiment heeft OP bij 756-599 (Vossenberg).
Resultaat check: Negatief. OP heeft vermoedelijk in of nabij de op de nabijgelegen en in de
oorlog verwoeste uitspanning op de Vossenberg gezeten.

War Diary Régiment de la Chaudière (RdlCh)
W58

12 nov 44 - Bn HQ bij 755-593 (terrein voormalig Dalhof noord van Kleefsebaan).
Resultaat check: Negatief. HQ heeft zeer waarschijnlijk in het pand Dalhof ten zuiden van
de Oude Kleefsebaan gezeten.

W59

25 nov 44 - Support Coy neemt plaats in van C Coy bij 754-604 (nabij kruising
Keteldal/Rijksstraatweg).
Resultaat check: Negatief.

War Diary Regina Rifles Regiment (RRR) - 15 nov 1944
W60

Outpost van B Coy RRR bij 774-583 (Im Thal). Zie ook nr. W11.
Resultaat check: Negatief. Ligt buiten onderzoeksgebied.

W61

B Coy van RRR bij 772-584 (tussen Althorst en Im Thal). Zie ook nr. W14.
Resultaat check: Negatief.
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W62

D Coy van RRR bij 771-589 (oostdeel Wylerberg).
Resultaat check: Onduidelijk/positief. Locatie ligt in open veld even ten oosten van bosrand.
Vermoedelijk heeft Coy in bosrand gezeten (vak 5). Hier liggen diverse schuttersputten,
w.o. s42 t/m 45.

W63

Support Coy van RRR bij 768-587 (Althorst) (zie ook nr. W13).
Resultaat check: Positief. In de noordoosthoek van het bosperceel bevinden zich vlak bij
elkaar twee locaties die in aanmerking komen (193758/425013 en 193756/425034).
Vak 9: s78 (vlak van 10 bij 15 meter met 5/6 ca. 50 cm diepe kuilen) of s79 (brede
meermansput, rand maisveld, 200x150x30 cm) liggen in de buurt.

W64

Support Coy Carrier Outpost van RRR bij 775-587 (tussen Vogelsang en Im Thal).
Resultaat check: Negatief. Thans weiland. Na WO2 afgegraven.

War Diary Regina Rifles Regiment (RRR) - 7 febr 1945
W65

Tactisch HQ van RRR bevindt zich bij 757-603 (grenskantoor oost van Musschenberg).
Resultaat check: Positief. Locatie 192597/426528 komt in aanmerking. HQ heeft
waarschijnlijk in pand voormalig grenskantoor gezeten.

War Diary Calgary Highlanders (CH) - 7 febr 1945
W66

Tactisch HQ van CH bevindt zich bij 767-586 (Althorst).
Resultaat check: Positief. Sporen bij 193656/425006 komen in aanmerking.
In vak 10 komen schuttersputten s125 en 126 het dichtst in de buurt. Lijkt mij
onwaarschijnlijk voor een Tact HQ. Waarschijnlijker is dat het Tactisch HQ gebruik heeft
gemaakt van de restanten van boerderij Althorst/Wylerhof en/of het loopgravenstelsel
aldaar, incl. de in de buurt daarvan liggende putten/verblijven (vakken 10, 11 en 13).

History en S-3 Journal 319th Glider Field Artillery Battalion (319 GFAB) - 18 sept 1944
W67

Op verzoek van 508 PIR wordt een Duitse machinegeweer-opstelling beschoten bij 76485988 (voet Duivelsberg tussen Startjeshof en Querdam).
Resultaat check: Negatief.

Unit Report HQ 376th Parachute Field Artillery Battalion (376 PFAB) - 28 okt 1944
W68

CP van 1st Bn 504 PIR bevindt zich bij 75220-59285 (gebied ten zuiden van Berglust Berg en
Dal).
Resultaat check: Positief. Locatie bevindt zich in gebouw thans in gebruik bij Tivoli.
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W69

CP van 3rd Bn 504 PIR bevindt zich bij 7545-5925 (tussen Dalhof en Berglust Berg en Dal).
Resultaat check: Positief. Sporen nabij 192426/425568 komen in aanmerking.
Vak 103: serie schuttersputten op plateau langs Oude Kleefsebaan (nabij vml. locatie villa
Dalhof) liggen dicht in de buurt (s1338).

W70

OP van 376 PFAB bevindt zich bij 7660-5948 (heuvelrand Wylerberg ten noordwesten van
kruising beukenlaan en bosweg met S-bocht). Zie ook nr. W0.
Resultaat check: Positief. Spoor bij 193505/425834 komt in aanmerking.
Vak 41: s1046 ligt zeer dichtbij de opgegeven locatie en kan qua afmetingen kloppen.

W71

OP van 376 PFAB bevindt zich bij 7708-5850 (Hill 62.9 op 'Finger' tussen Im Thal en Althorst).
Zie ook nr. W0.
Resultaat check: Negatief.

War Diary 12th Field Regiment, Royal Canadian Artillery - nov 44-febr 45
W72

OP11 van 12 Field Regt RCA bevindt zich bij 764-595 (Duivelsberg).302
Resultaat check: Onduidelijk/positief. Spoor bij 193479/426003 komt in aanmerking.
Gelet op de verschillende opgegeven locaties is het niet mogelijk een geregistreerd spoor
te benoemen. Zeker is dat binnen de vakken 28, 33, 34 en 36 diverse geregistreerde sporen
in aanmerking kunnen komen als OP.

War Diary 14th Field Regiment, Royal Canadian Artillery - nov 44-febr 45
W73

OP van 14 Field Regt RCA bij 754-593 (oost van Berglust Berg en Dal).
Resultaat check: Positief. Spoor bij 192232/425703 komt in aanmerking.
Vak 92: s1254 zit zeer dicht in de buurt en komt qua afmetingen in aanmerking.

W74

OP22 van 14 Field Regt RCA bij 768-596 (Duivelsberg).303
Resultaat check: Onduidelijk/positief. Spoor bij 193636/425939 komt in aanmerking.
Gelet op de verschillende opgegeven locaties is het niet mogelijk een geregistreerd spoor
te benoemen. Zeker is dat binnen de vakken 33 en 37 diverse geregistreerde sporen in
aanmerking kunnen komen als OP.

W75

OP van 14 Field Regt RCA bij 774-585 (Im Thal).
Resultaat check: Negatief.

W76

OP29 van 14 Field Regt RCA bij 7700-5853 (op 'Finger' halverwege tussen Althorst en Im
Thal) (zie ook nrs. W27 en W79).

302
303

In dit verband worden ook afwijkende coördinaten genoemd, t.w. 767596, 767595 en 765597.
In dit verband worden ook afwijkende coördinaten genoemd, t.w. 765596, 766596 en 7672-5954.
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Resultaat check: Positief. Twee bij elkaar in de buurt liggende locaties komen in aanmerking,
t.w. 194040/424836 en 194019/424858. Vak 104: s1345 t/m 1349 (meerdere
schuttersputten).

Burial Files 508 PIR - 19 sept 1944
W77

De veldbegraving van gesneuvelde para's van 508 PIR tijdens de acties op de Duivelsberg
tussen 19 en 21 sept 44 bevond zich bij 767-594 (ten oosten van pannenkoekenrestaurant
Duivelsberg).
Resultaat check: Positief. Sporen nabij 193513/425788 komen in aanmerking.
Eén van de diepe, grote kuilen bij het loopgravenstelsel binnen vak 41 komt als tijdelijke
begraafplaats in aanmerking.

Action Report D Company 307th Airborne Engineer Bn (307 AEB) - 21 sept 1944
W78

Een squad van het 2e peloton 307th Airborne Engineer Bn heeft een defensieve positie bij
767-587 (Hill 62 omgeving Althorst).
Resultaat check: Positief. Sporen nabij 193656/425006 komen in aanmerking.
We komen dan in vakken 9, 10, 11 en/of 13 uit, t.w. het loopgravenstelsel ten zuidoosten
van boerderij Althorst/Wylerhof. Meerdere sporen kunnen in verband gebracht worden
met de activiteiten van het squad.

W79

Een squad van het 2e peloton 307th Airborne Engineer Bn heeft een defensieve positie bij
769-586 (op 'Finger' halverwege tussen Althorst en Im Thal).
Resultaat check: Positief. Sporen bij 194040/424836 en 194019/424858 komen in
aanmerking. De positie valt binnen vak 104. De schuttersputten met spoornummer 1346 t/m
1349 liggen dicht in de buurt. Zie ook nrs. W27 en W76.

W80

Het 3e peloton van 307th Airborne Engineer Bn heeft een defensieve positie bij 768-584
(op 'Finger' even ten oosten van pand fam. Hopmann).
Resultaat check: Positief. De sporen bij 193800/424894 en 193748/424922 komen in
aanmerking. De positie valt binnen vak 104. De schuttersputten met spoornummer 1343 t/m
1345 liggen dicht in de buurt. Zie ook nr. W42.
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Afb. 9.2 - Gecontroleerde sporen Nederrijk.
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57 Days in Holland and Germany with the 508 PIR - 18 sept 1944304
N1

Commandopost (CP) van het 1Bn bevindt zich tijdens de herovering van de DZ/LZ bij 762-578
(bosperceel bij heuvel 59.2 in het Nederrijk).
Resultaat check: Negatief. Thans weiland.

N2

Na zuivering LZ neemt A Co defensieve positie in bij 763-583 (in - geïsoleerd - bosperceel ten
noorden van Waldgraaf). Zie ook nrs. N35 en N50.
Resultaat check: Positief. Locatie 193287/424632 komt in aanmerking.
Vak 7: Spoornummers 18 t/m 22 passen uitstekend. Betreft schuttersputten en
manschappenverblijf.

N3

Commandopost (CP) van 1Bn 508 PIR verhuist naar 757-575 (in Nederrijk ten zuiden van
Jachthuis).
Resultaat check: Onduidelijk. Locatie 192668/423815 komt in aanmerking.
In ons sporenbestand zijn in de buurt van de locatie (vak 4) géén spoornummers uitgegeven.
Ergo, geen match.

D91 - 6 okt 1944 - p.384305
N4

OP Mohawk van 325 GIR bij 760-574 (in bosrand ZO van Jachthuis Nederrijk). Zie ook nrs.
N9, N11, N22, N32 en N51.
Resultaat check: Positief. Locatie 193060/423602 komt in aanmerking.
Vak 9: Spoornummers 65 t/m 71 liggen het meest in de buurt. Spoornummers die qua
afmetingen het meest in aanmerking komen zijn s68, 69 en 70 t/m 75.

N5

OP Cherokee van 325 GIR bij 757-573 (in bosperceel/hoog punt ten zuiden van Jachthuis
Nederrijk).
Resultaat check: Negatief. Thans weiland.

D91 - 2 nov 1944 - p.419
N6

Observatiepost (OP) van 504 PIR bij 764-585 (hoogte bij Holdeurn).
Resultaat check: Negatief. Locatie lijkt als OP niet erg geschikt (in dal). In omgeving geen
relevante sporen aangetroffen.

D91- 2 nov 1944 - p.435
N7

Observatiepost (OP) Baker 1 van 504 PIR bij 7672-5777 (Waldgraaf 3a).
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https://www.508pir.org/odessey/holland/report/holland_rpt_1b.htm (12-10-2019)
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Resultaat check: Negatief. Heeft waarschijnlijk in vernield pand gezeten.

D91 - 3 nov 1944 - p.452
N8

Observatiepost (OP) Chief van 325 GIR bij 7550-5635 (ten zuidoosten van Huize Rhatia).
Resultaat check: Vervallen. Buiten onderzoeksgebied.

D91 - 4 nov 1944 - p.579
N9

325 GIR heeft een OP (observatiepost), Seminole genaamd, bij 761-573 (bosrand west van
Foxhill). Zie ook nrs. N4, N11, N22, N32 en N51.
Resultaat check: Positief. Locatie 193060/423602 komt in aanmerking.
Vak 9: Spoornummers 65 t/m 71 liggen het meest in de buurt. Spoornummers die qua
afmetingen het meest in aanmerking komen zijn s68, 69 en 70 t/m 75.

War Diaries 7 Canadian Infantry Brigade - 10/12 nov 1944
N10

HQ van Royal Winnipeg Rifles bij 752-573 (in bosperceel noord van De Koekoek).
Resultaat check: Vervallen. Ligt buiten onderzoeksgebied.

War Diaries 7 Canadian Infantry Brigade - 17 nov - image 799
N11

Canadian Scottish Regiment heeft observatiepost (OP) Clara1 bij 761-574 (bosrand Nederrijk
west van Foxhill) (zie ook nr. N4, N9, N22, N32 en N51).
Resultaat check: Positief. Locatie 193060/423602 komt in aanmerking.
Vak 9: Spoornummers 65 t/m 71 liggen het meest in de buurt. Spoornummers die qua
afmetingen het meest in aanmerking komen zijn s68, 69 en 70 t/m 75.

Intel Logs Regina Rifles Regiment (RRR) - 18 nov 1944

N12

Bij 755-582 (ten noorden van Jachthuis Nederrijk) bevindt zich een mortierpeloton. Zie ook
nr. N24.
Resultaat check: Positief. Locatie 192502/424479 komt in aanmerking.
Vak 3: Spoornummer 8 past qua afmetingen prima.
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Intel Logs Regina Rifles Regiment (RRR) - 20 nov 1944
N13

A Coy vraagt om coördinaat K-house. Coördinaat van K-house is: 771-578 (pand langs
noordzijde Waldgraaf, west van kruising).
Resultaat check: Negatief. K-house is verwoest. Op dezelfde locatie bevindt zich thans de
boerderij van de familie Lamers, Waldgraaf 12.

War Diaries 7 Canadian Infantry Brigade - 21 nov 1944 - image 811
N14

Canadian Scottish Regiment heeft een outpost bij 768-577 (locatie Waldgraaf 3a).
Resultaat check: Negatief. Toenmalig pand is verwoest. Op dezelfde locatie bevindt zich
thans een Bed and Breakfast.

Intel Logs Regina Rifles Regiment (RRR) - 29 nov 1944
N15

Typhoon gecrasht bij 753-583 (ten noordoosten van Jachthuis Nederrijk).
Resultaat check: Vervallen. Locatie ligt buiten onderzoeksgebied.

War Diaries 9 Canadian Infantry Brigade - 1 dec 1944 - image 218
N16

OP Hattie 1 van Highland Light Infantry of Canada bij 7665-5730 (Foxhill).
Resultaat check: Vervallen. Buiten onderzoeksgebied.

N17

OP Hattie 2 van Highland Light Infantry of Canada bij 759-568 (Hooge Hof).
Resultaat check: Vervallen. Locatie ligt buiten onderzoeksgebied.

N18

OP Hattie 3 van Highland Light Infantry of Canada bij 761-569 (bosrand bij Hooge Hof).
Resultaat check: Negatief. Omgeving locatie is thans akkerland.

N19

OP Hattie 4 van Highland Light Infantry of Canada bij 7585-5622 (Kamp).
Resultaat check: Vervallen. Ligt buiten onderzoeksgebied.

War Diaries 8 Canadian Infantry Brigade - 20 dec 1944 - image 532
N20

In bosrand van Nederrijk bij 761-577 bevindt zich een OP.
Resultaat check: Negatief/onduidelijk. Spoor bij 193005/423864 (in vak 4) komt in
aanmerking. In ons sporenbestand komt géén spoor voor dat in de buurt komt. Ergo,
negatief.
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War Diaries 9 Canadian Infantry Brigade - 22 jan 1945 - image 289 en 465
N21

Hattie 1 van Highland Light Infantry of Canada bij 7531-5580 (tussen Kamp en Groesbeek).
Resultaat check: Vervallen. Ligt buiten onderzoeksgebied.

N22

Hattie 2 van Highland Light Infantry of Canada bij 7614-5728 (bosrand Nederrijk west van
Foxhill). Zie ook nrs. N4, N9, N11, N32 en N51.
Resultaat check: Positief. Locatie 193060/423602 komt in aanmerking.
Vak 9: Spoornummers 65 t/m 71 liggen het meest in de buurt. Spoornummers die qua
afmetingen het meest in aanmerking komen zijn s68, 69 en 70 t/m 75.

War Diaries 7 Canadian Infantry Brigade - 28 jan 1945 - image 1521 en Intel Logs RRR - 28 jan
1945
N23a
N23b

B-24 Liberator crasht bij 765-586 (Althorst/Holdeurn).
War Diary 9 CIB (image 290) geeft andere coördinaat op: 754-582 (noordoost van Jachthuis
Nederrijk).
Resultaat check: Vervallen. Vermoedelijk is de Liberator neergekomen in het gebied tussen
de opgegeven coördinaten.

War Diaries 7 Canadian Infantry Brigade - 7 febr 1945 - image 625
N24

5 CIB richt een Tactisch HQ in een klein huis op de hoge grond bij 755-582 (omgeving
Jachthuis Nederrijk). Bij het Tactisch HQ worden in twee bomen observatieposten gemaakt.
Zie ook nr. N12.
Resultaat check: Positief. Locatie 192489/424425 komt in aanmerking. Het Tactisch HQ is
waarschijnlijk gehuisvest geweest in het bij het Jachthuis behorende koetshuis of in de ten
noorden daarvan gelegen loodsen/schuren. Restanten van in bomen gemaakte
observatieposten zijn niet waargenomen. Spoornummer 8 in vak 3 kan onderdeel zijn
geweest van het tactisch HQ.

D91 - 28 okt 1944
N25

Observatiepost (OP) Chief van 325 GIR bij 7550-5635 (bosperceel ten zuiden van Hooge Hof).
Resultaat check: Vervallen. Ligt buiten het onderzoeksgebied.

D91 - 31 okt 1944
N26

Observatiepost (OP) van 325 GIR bij 766-584 (zuid van Holdeurn Laag).
Resultaat check: Negatief. Is thans weiland.

N27

Commandopost (CP) van 504 PIR D Co bij 761-582 (Waldgraaf bosrand).
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Resultaat check: Onduidelijk/negatief. Locatie 193065/424507 (in vak 3) komt in
aanmerking. In ons sporenbestand staat geen spoor geregistreerd dat in de buurt komt.
Ergo, negatief.

D91 - 1 nov 1944
N28

Observatiepost (OP) van Div Arty 82nd AB bij 765-584 (zuid van Holdeurn Laag).
Resultaat check: Negatief. Is thans weiland.

N29

Commandopost (CP) van 325 GIR F Co bij 763-564 (langs Wylerbaan tussen Lerkendaal en
Kamp).
Resultaat check: Vervallen. Ligt buiten onderzoeksgebied.

D91 - 2 nov 1944
N30

Observatiepost (OP) van 376 FAB bij 764-586 (west van Holdeurn Laag).
Resultaat check: Negatief. Is thans weiland.

N31

Observatiepost (OP) van 320 FAB bij 760-575 (bosrand Nederrijk west van Foxhill).
Resultaat check: Negatief. In de buurt van de locatie geen relevante sporen aangetroffen.

D91 - 10 nov 1944
N32

Locatie D Battery van 80 Anti Aircraft Battalion bij 761-574 (bosrand Nederrijk west van
Foxhill) (zie ook nrs. N4, N9, N11, N22 en N51).
Resultaat check: Positief. Locatie 193060/423602 komt in aanmerking.
Vak 9: Spoornummers 65 t/m 71 liggen het meest in de buurt. Spoornummers die qua
afmetingen het meest in aanmerking komen zijn s68, 69 en 70 t/m 75.

War Diaries 8 Canadian Infantry Brigade - 14 nov 1944 - image 1235
N33

Observatiepost (OP) Ruthie3 van Regiment de la Chaudière bij 7640-5875 (NW van Holdeurn
Laag nabij Oude Kleefsebaan).
Resultaat check: Negatief. Is thans weiland.

War Diary Regina Rifles Regiment (RRR) - 18 nov 1944
N34

Bij 755-591 (Dalhof, Oude Kleefsebaan) bevindt zich 'Rest Haven'. Elke avond kan één man
per sectie zich daar voor 24 uur terugtrekken en op rust komen (zie ook nr. N42).
Resultaat check: Positief. 'Rest Haven = villa Dalhof, Oude Kleefsebaan 130.
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War Diaries 8 Canadian Infantry Brigade - 13 nov 1944 - image 1232
N35

Observatiepost (OP) Nora1 van Nnorth Shore (New Brunswick) Regiment bij 7640-5830
(bosperceel ten ZW van Holdeurn). Zie ook nrs. N2 en N50.
Resultaat check: Positief. In nabijgelegen bosperceel (vak 7) bevinden zich bij
193327/424628 enkele sporen die in aanmerking komen. Betreft sporen s18 en s19.

S-2 Journal 504 PIR - 23 sept 1944
N36

Regiment heeft een OP in de brandweertoren bij 753-590 (Holthurnsche Hof).
Resultaat check: Negatief. Mogelijk heeft op/nabij de locatie een brandweertoren gestaan,
maar daar is niets meer van te zien.

War Diary Régiment de la Chaudière (RdlCh) - 9 jan 1945
N37

HQ van Reg de la Chaud bij 7545-5895 (Holthurnsche Hof).
Resultaat check: Positief. HQ heeft zich in landhuis Holthurnsche Hof bevonden.

N38

Contactpunt Reg de la Chaud met QOR bij 760-572 (bosrand Nederrijk ten noorden van
Hooge Hof).
Resultaat check: Positief. Locatie 192992/423529 in zuidelijk deel van bosperceel (vak 9)
komt in aanmerking. Midden in bosperceel nabij kruising van paden. Geen spoornummer
uitgegeven.

War Diary Regina Rifles Regiment (RRR) - 15 nov 1944
N39

HQ van RRR bij 755-589 (Holthurnsche Hof).
Resultaat check: Positief. HQ heeft zich in landhuis Holthurnsche Hof bevonden.

N40

A Coy van RRR bij 755-589 (Holthurnsche Hof).
Resultaat check: Positief/onduidelijk. Coy heeft zich in of nabij landhuis Holthurnsche Hof
bevonden. In nabijheid landhuis geen relevante sporen aangetroffen.

N41

C Coy van RRR bij 765-583 (bosperceel tussen Waldgraaf en Holdeurn).
Resultaat check: Negatief. Is thans weiland.

War Diary Regina Rifles Regiment (RRR) - 18 nov 1944
N42

Bij 755-591 (Dalhof) bevindt zich een 'Rest haven'. Zie ook nr. N34.
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Resultaat check: Positief. 'Rest Haven = villa Dalhof, Oude Kleefsebaan 130.

War Diary Royal Highland Regiment (Black Watch) of Canada (RHR) - 1 febr 1945
N43

HQ van Black Watch of Canada bij 755-589 (Holthurnsche Hof).
Resultaat check: Positief. HQ heeft zich in landhuis Holthurnsche Hof bevonden.

Unit Report HQ 376th Parachute Field Artillery Bn (376 PFAB) - 28 okt 1944
N44

CP van 2nd Bn 504 PIR bevindt zich bij 7560-5890 (Holthurnsche Hof).
Resultaat check: Positief/onduidelijk. CP heeft zich in of nabij landhuis Holthurnsche Hof
bevonden. In nabijheid landhuis geen relevante sporen aangetroffen.

N45

OP van 376 PFA Bn bij 7645-5824 (tussen Waldgraaf en Holdeurn Laag).
Resultaat check: Negatief. Is thans weiland.

Unit Journal 376th Parachute Field Artillery Bn (376 PFAB) - 26 sept 1944
N46

OP van 376 PFA Bn bij 755-590 (Holthurnsche Hof).
Resultaat check: Positief/onduidelijk. OP heeft zich in of nabij landhuis Holthurnsche Hof
bevonden. In nabijheid landhuis geen relevante sporen aangetroffen.

N47

OP van 376 PFA Bn bij 7536-5688 (nabij kruising Derde Baan - Zevenheuvelenweg).
Resultaat check: Vervallen. Ligt buiten onderzoeksgebied.

Unit Journal 376th Parachute Field Artillery Bn (376 PFAB) - 2 nov 1944
N48

OP van 376 PFA Bn bij 763-585 of 764-586 (ten zuidwesten van Holdeurn Laag).
Resultaat check: Negatief. Is thans weiland.

War Diary 12th Field Regiment, Royal Canadian Artillery - nov 44-febr 45
N49

OP van 12 Field Regt RCA bij 766-577 (ten zuiden van Waldgraaf 3a).
Resultaat check: Positief/onduidelijk. OP heeft waarschijnlijk in verwoest pand Waldgraaf
3a of in bosperceel ten zuiden daarvan gezeten. In bedoeld bosperceel (vak 5) bevinden zich
diverse relevante sporen. Nabij 193663/423995 gaat het om de spoornummers 33 t/m 37.

300

War Diary 14th Field Regiment, Royal Canadian Artillery - nov 44-febr 45
N50

OP25 van 14 Field Regt RCA bij 764-583 (zuid van Holdeurn Laag). Zie ook nrs. N2 en N35.
Resultaat check: Positief. In nabijgelegen bosperceel (vak 7) bevinden zich bij
193327/424628 enkele sporen die in aanmerking komen. Betreft sporen s18 en s19.

N51

OP van 14 Field Regt RCA bij 761-574 (bosrand Nederrijk west van Foxhill) (zie ook nrs. N4,
N9, N11, N22 en N32).
Resultaat check: Positief. Locatie 193060/423602 komt in aanmerking.
Vak 9: Spoornummers 65 t/m 71 liggen het meest in de buurt.
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Bijlage 1 - Samenstelling 82nd Airborne Division tussen 17 sept - 12 nov 1944
(Order of battle)
Vaste onderdelen:
- Headquarters 82nd Airborne Division
- Headquarters Company 82nd Airborne Division
- 82nd Airborne Military Police Platoon
- 82nd Airborne Signal Company
- 307th Airborne Medical Company
- 407th Airborne Quartermaster Company
- 782nd Ordnance Maintenance Company
- 307th Airborne Engineer Battalion (met vier Co's, A t/m D)
- 504th Parachute Infantry Regiment
- 505th Parachute Infantry Regiment
- 325th Glider Infantry Regiment
- 80th Airborne Anti-aircraft Batallion (twee AA-batterijen
en vier AT-batterijen)
- 82nd Airborne Division Artillery (4 bataljons)
- 376th Parachute Field Artillery Batallion (drie batterijen met elk vier 75mm pack howitzers)
- 456th Parachute Field Artillery Batallion (drie batterijen met elk vier 75mm pack howitzers)
- 319th Glider Field Artillery Batallion (twee batterijen met elk zes 75mm pack howitzers)
- 320th Glider Field Artillery Batallion (twee batterijen met elk zes 105mm M3 howitzers)
Toegevoegde onderdelen:
- 2nd Batallion 401st Glider Infantry Regiment (tijdens de operatie in NL als derde bataljon
toegevoegd aan 325th Glider Infantry Regiment)
- 508th Parachute Infantry Regiment
- 82th Counter Intelligence Corps Detachment
- 3519th Quartermaster Truck Company
- een OB-team (interpretatie luchtfoto's)
- vier IPW-teams (verhoor krijgsgevangenen)
- een MII-team (intelligence/verzamelen vijandelijke info)
- twee PI-teams (info-verstrekking aan onderdelen)
- 82nd Airborne Reconnaissance Platoon (verkenningspeloton)
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Bijlage 2 - Samenstelling 3rd Canadian Infantry Division tussen 12 november 1944 en
medio februari 1945306
(Order of battle 1944-1945)
Divisional Headquarters
Support
The Cameron Highlanders of Ottawa (M.G.) (3rd
Canadian Division Support Battalion)
7th Reconnaissance Regiment (17th Duke of York's
Royal Canadian Hussars)
Infantry
7th Canadian Infantry Brigade
- The Royal Winnipeg Rifles (RWR)
- The Regina Rifle Regiment (RRR)
- The Canadian Scottish Regiment (CSR)
- 7th Infantry Brigade Ground Defence Platoon (Lorne Scots)
8th Canadian Infantry Brigade
- The Queen’s Own Rifles of Canada (QOR)
- Le Régiment de la Chaudière (Reg de la Chaud)
- The North Shore (New Brunswick) Regiment (NSR)
- 8th Infantry Brigade Ground Defence Platoon (Lorne Scots)
9th Canadian Infantry Brigade
- The Highland Light Infantry of Canada (HLI)
- The Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders (SDGH)
- The North Nova Scotia Highlanders (NNSH)
- 9th Infantry Brigade Ground Defence Platoon (Lorne Scots)
Royal Canadian Artillery
Headquarters, 3rd Divisional Artillery, RCA
12th Field Regiment
- 11th (Hamilton) Field Battery
- 16th Field Battery
- 43rd Field Battery
13th Field Regiment
- 22nd Field Battery
- 78th Field Battery
- 44th Field Battery
14th Field Regiment
- 34th Field Battery
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- 66th Field Battery
- 81st Field Battery
3rd Anti-Tank Regiment
- 4th Anti-Tank Battery
- 52nd Anti-Tank Battery
- 94th Anti-Tank Battery
- 105th Anti-Tank Battery
4th Light Anti-Aircraft Regiment
- 32nd (Kingston) Light Anti-Aircraft Battery
- 69th Light Anti-Aircraft Battery
- 100th Light Anti-Aircraft Battery
Corps of Royal Canadian Engineers
Headquarters RCE
3rd Field Park Company, RCE
6th Field Company, RCE
16th Field Company, RCE
18th Field Company, RCE
One bridge platoon
Royal Canadian Corps of Signals
3rd Infantry Divisional Signals, RCCS
Royal Canadian Army Service Corps
Headquarters RCASC
7th Infantry Brigade Company, RCASC
8th Infantry Brigade Company, RCASC
9th Infantry Brigade Company, RCASC
3rd Infantry Divisional Troops Company, RCASC
Royal Canadian Army Medical Corps
No. 14 Field Ambulance, RCAMC
No. 22 Field Ambulance, RCAMC
No. 23 Field Ambulance, RCAMC
3rd Division Field Hygiene Section, RCAMC
Field Dressing Stations (2)
Royal Canadian Ordnance Corps
No. 3 Infantry Division Ordnance Field Park, RCOC
Royal Canadian Electrical and Mechanical Engineers
Headquarters RCEME
7th Infantry Brigade Workshop, RCEME
8th Infantry Brigade Workshop, RCEME
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9th Infantry Brigade Workshop, RCEME
LAA workshop (1)
Light aid detachments (11)
Canadian Postal Corps
Divisional postal unit (1)
Canadian Provost Corps
Provost company (1)
Canadian Intelligence Corps
Field security section (1)
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Bijlage 3 - Samenstelling Duitse troepen in frontlijn Erlecom - Wyler - Groesbeek Plasmolen -Middelaar (periode 17 september 1944 - 8 februari 1945)
17 sept 44 (begin Market Garden)
 406 Inf Div onder II. FsJg Korps (Feldt)
 Voornamelijk Landesschützen en Ersatz Regt 39
 Aangevuld met uit Nijmegen e.o. gevluchte eenheden
van HitlerJugend, Flakbatterijen, Marinebataljon e.d. en
personeel Marinelazaret Bedburg
 Totale sterkte tussen 5000 en 6000 man
18 sept 44
Divisie georganiseerd in KG Stargard, von Fürstenberg,
Greschick, Göbel en Jenkel
Aanvulling met:
 Eenheden van 3e, 5e en 6e FsJg Div
 Festungs Bat Luftwaffe
 NCO-school Jülich
 Ca. 700 genezen verklaarde gewonden
 Totale sterkte tussen 6000 en 8000 man
19/20 sept 44
 Reorganisatie KG'n (Becker, von Fürstenberg, Jenkel, Greschick, Hermann)
21/23 sept 44
 406 Inf Div afgelost door 84 en 190 Inf Div
 Totale sterkte rond 10.000 man
28 sept 44
Aanvulling 84 Inf Div met:
 180 Panzer Brigade
 Eenheden van SS-Panzerdiv Adolf Hitler
 Totale sterkte rond 12.000 man
Tussen medio okt en medio dec 44 geleidelijke afbouw
Eind dec 44
 84 Inf Div staat er alleen voor
 Ook aanvullingen zijn teruggetrokken
 Totale sterkte rond 5000 man
Vanaf medio jan 45 reorganisatie/opbouw 84 Inf Div
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8 febr 45 (begin Operatie Veritable)
 84 Inf Div bestaande uit Grenadier Regt'n 1051 en 1052 (elk twee bataljons) en Grenadier Regt
1062 (drie bataljons)
 Ondersteund door 50 stuks geschut
Totale sterkte rond 10.000 man
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Bijlage 4 - Sporenlijst (Excel-bestand)
4A - Sporenlijst Wylerberg
4B - Sporenlijst Nederrijk
Beide Sporenlijsten zijn niet in deze rapportage opgenomen.
De Sporenlijsten worden op aanvraag beschikbaar gesteld aan belanghebbenden.
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