
Nijmegen en omgeving  
toen en nu

’44/’45
2017

Remember 
September



facebook.com/omroepgelderland
twitter.com/omroepgld
instagram.com/omroepgld

Meer programma informatie? www.gld.nl/tv
Uitzending gemist? Ga naar:   www.gld.nl/tvgemist

www.gld.nl

op weg naar 2020

75 jaar
vrijheid

Gelderland voor de oorlog

thema’s

Nederland in oorlog

politiek en economie

Gelderland frontgebied

dagelijks leven

Nederlands-Indië

vervolging

de Duitse kant

collaboratie

bevrijding

verzet

na de oorlog

75 jaar vrijheid, op weg naar 2020 is een multimediaal platform voor 
verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Met tv-uitzendingen, online artikelen en een 
website vol historisch materiaal. Uit de archieven van Omroep Gelderland, maar 
ook van andere partijen zoals musea, kranten, onderwijs, gemeenten en andere 
organisaties die zich bezighouden met WOII. Het project werkt toe naar de viering 
van 75 jaar bevrijding in 2020.

We horen ook graag jouw verhaal. Wat vertelden 
je (groot-)ouders over de oorlog? Welk monument 
onderhoudt jouw school? Zoek je een goede 
bestemming voor voorwerpen die met de oorlog 
te maken hebben? Heb je nog oude foto’s of 
filmpjes gevonden en weet je niet goed waar het 
zich afspeelt? Wij besteden er graag aandacht aan 
en helpen je verder.

Redactie 75 jaar vrijheid, op weg naar 2020 

 opwegnaar2020@gld.nl 

 026-3713713 

 Rosendaalseweg 704, 6824 KV Arnhem

 75jaarvrijheid

 75jaarvrijheid

 75jaarvrijheid

 75jaarvrijheid

 www.opwegnaar2020.nl

tip onze redactie!

bevrijdingsfestival wij zijn er ook!

tv serie

“Persoonlijke herinneringen aan Gelderland 
 in de Tweede Wereldoorlog”

Maandag 28 augustus  De zomer van 1944
Vanaf D-day gloort er hoop, maar het dagelijks leven wordt steeds 
moeilijker. De Duitsers halen de teugels aan. En toch is er nog vertier. In 
de bioscoop draait ‘Drie weken Huisknecht’, een film die deels in Vorden 
wordt gedraaid.

Maandag 4 september  Dolle Dinsdag
De paniek bij Duitsers en NSB’ers, de vreugde bij de Nederlanders. Maar 
bijna tegelijkertijd moeten de bewoners van Zaltbommel evacueren. En 
na twee dagen slaat de hoop om in teleurstelling.

Maandag 11 september  Operatie Market Garden
De derde aflevering gaat over de strijd van Operatie Market Garden 
en het front dat Gelderland splijt. Overasselt is de eerste bevrijde 
Gelderse plaats, maar even verderop in Wamel worden nog 14 mensen 
gefusilleerd.

Maandag 18 september  De nasleep
In de laatste aflevering van deze speciale serie staat de nasleep van 
Market Garden centraal. Het front stokt, Arnhem moet geëvacueerd en 
de Veluwe stroomt vol met vluchtelingen. Nijmegen is vrij, maar wordt 
zwaar getroffen in de zogenaamde ‘granatentijd’.

Flitslezingen
Een hele middag vol korte lezingen en presentaties in samenwerking met het 
Nationaal Bevrijdingsmuseum. Met onder andere (amateur)films uit de Tweede 
Wereldoorlog.

Taxaties
Laat voorwerpen, brieven en dagboeken uit de oorlog beoordelen door een 
deskundig panel. Deze WO II-objecten zijn 
later ook te zien in het Omroep Gelderland-
programma. Iedereen die een object meebrengt, 
krijgt gratis toegang tot het museum. 
(1 object = gratis toegang voor 1 persoon) 

Meet & Greet
Ontmoet Omroep Gelderland presentator 
Erik van der Pol en zijn collega’s! De complete 
redactie van 75 jaar Vrijheid is aanwezig, op zoek 
naar boeiende, persoonlijke verhalen over de 
Tweede Wereldoorlog. 

75 jaar vrijheid  17.20 uur (ieder uur herhaald)

www.opwegnaar2020.nl

Zaterdag 2 september  
71e Airborne Wandeltocht Oosterbeek
17.45 uur (ieder uur herhaald)

Zaterdag 16 september 
Luchtlandingen Ginkelse Heide
live uitzending (overdag), samenvatting om 17.45 uur (ieder uur herhaald)
Bridge to Liberation Experience
17.20 uur (ieder uur herhaald)

zondag 17 september
10.30 - 16.30 uur
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek

Kijk voor exacte tijden en locaties op: www.bevrijdingsmuseum.nl

Erik van der Pol
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September

colofon Oproep aan lezers

Zomaar wat mediaberichten uit de laatste maanden. Tel daarbij op de 
duizendste Sunset March – de herdenkingsmars over De Oversteek – de 
opening van de Valkhofbunker en de plannen die nu al worden gemaakt 
voor het herdenkingsjaar 2019 en één ding staat vast: de Tweede Wereld
oorlog is geschiedenis, maar de herinnering daaraan leeft als nooit 
tevoren. 
Dat is zo in heel Nederland, maar zeker in deze regio. Dat is zo bij de 
langzaam verdwijnende generatie die de jaren 19401945 heeft mee
gemaakt, maar evengoed bij de latere generaties, ook de jongste. De 
belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog neemt toe en met name 
voor wat er toen in de eigen regio gebeurd is.
In 2019 en 2020 worden de ingrijpende gebeurtenissen van 75 jaar 
geleden op grote schaal herdacht. Zoals het bombardement op Nijme
gen op 22 februari 1944, operatie Market Garden in september 1944, de 
maanden daarna als frontgebied met gedwongen evacuaties, represailles, 
oorlogsslachtoffers, verwoesting, honger en kou. En ten slotte de echte 
bevrijding, in mei 1945.
In de regio Nijmegen zoeken – net als in Arnhem en omgeving – de orga
nisaties die zich bezighouden met de Tweede Wereldoorlog elkaar op om 

gezamenlijk toe te werken naar de herdenkingsjaren 2019 en 2020.  
Hier namen het Nationaal Bevrijdingsmuseum 19441945 en de Stich
ting Groesbeek Airborne Vrienden het initiatief voor deze krant, Remem
ber September. Het is het eerste tastbare resultaat van de samenwerking in 
deze regio als het gaat over de Tweede Wereldoorlog.
Deze krant laat zien wat er in 1944 en 1945 in de regio is gebeurd, en 
met name in september 1944, toen de geallieerden met de grootscheepse 
operatie Market Garden probeerden een deel van ons land te ontzetten 
en door te stoten tot het hart van Duitsland. Een offensief dat deels 
slaagde, maar bij Arnhem mislukte. Met de bovenomschreven gevolgen 
van dien. Deze krant geeft ook een beeld van de musea, monumenten, 
begraafplaatsen en andere plekken die aan die jaren herinneren. Zo 
wordt de verbinding gelegd tussen toen – 1944/1945 – en nu.
Als oudjournalist en hoofdredacteur van De Gelderlander vond ik het 
een hele eer om het project ‘herdenkingskrant Remember September’ te 
mogen leiden. Ik ben trots op het resultaat, dat nu voor u ligt. Remember 
September krijgt een vervolg in 2018 en 2019.

Ad van Heiningen
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Remember September is een initiatief van Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 
en Stichting Groesbeek Airborne Vrienden. De krant wordt huis aan huis verspreid 
in de gemeenten Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, 
Mook en Middelaar, Overbetuwe en Wijchen. De oplage is 150.000 exemplaren.

Hoofdredacteur: Ad van Heiningen
Coördinatie en eindredactie: Jolenta Weijers Journalistiek
Vormgeving: Louman & Friso Ontwerpbureau
Teksten: Ad van Heiningen, Peter Hendrikx, Manon Henzen, 
Bas van der Hoeven, Lisa van Kessel, Niels de Laat, Wiel Lenders, 
Margit Spaak, Eva Wassenburg, Jolenta Weijers
Fotografie: Erik van ‘t Hullenaar, Marco Cillessen, Nationaal Bevrijdingsmuseum 
1944-1945, Regionaal Archief Nijmegen, Ministerie van Defensie, Airborne Museum 
Hartenstein, Gelderland in Beeld, Stichting Faces To Graves, Jeroen Savelkous
Fotografie omslag: Erik van ‘t Hullenaar, Bevrijdingsmuseum 
Druk: Drukkerij Vorsselmans
Verspreiding: Axender

Remember September verschijnt in een regio die zwaar 
te lijden had onder de Tweede Wereldoorlog. Wie in 
Nijmegen of omgeving woont, kent ongetwijfeld tal-
loze verhalen over de strijd om de brug over de Waal, 
over de bommen en granaten die de binnenstad in puin 
legden en over de jaren van wederopbouw. Wie hier 
woont, kent waarschijnlijk ook een paar persoonlijke 
geschiedenissen. Ze zijn verteld door opa’s en oma’s, 
die hun verhalen opdienden aan de hand van foto’s, 
dagboeken, brieven of aantekeningen uit die tijd. Die 
nog een oude radio hebben staan die stiekem werd 
beluisterd, of recepten bewaarden waarmee ze van de 
schaarse kost toch iets lekkers probeerden te maken.
Wie dit soort herinneringen nog ergens in een kist op 

zolder heeft liggen, laat ze liever niet verloren gaan. 
Musea en archieven zijn er over het algemeen blij mee. 
En volgende generaties ook. Gooi spullen uit de oorlog 
dus niet zomaar weg, maar geef ze de waardevolle 
plaats die ze verdienen.
De redactie van Remember September hoopt de krant 
ook in de komende herdenkingsjaren uit te brengen. 
Ook zij heeft behoefte aan mooie verhalen. Hebt u iets 
bijzonders te vertellen over de Tweede Wereldoorlog 
in en rond Nijmegen, of over de bevrijding? Meld het 
dan bij Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 of 
Stichting Groesbeek Airborne Vrienden. Zij verzamelen 
uw verhalen voor een volgende editie van Remember 
September. 

‘Grave eert overleden bevrijder.’ 
‘Gesneuvelden Molenhoek 
verdienen monument.’ 
‘Achthonderd naamplaatjes 
markeren brandgrens 1944’. 
‘Miljoenen voor nieuw 
Bevrijdingsmuseum.’ 
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drs. Wiel P.H. Lenders
directeur Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945

Het Rijk van Nijmegen: free forever
Onmiskenbaar speelden Nijmegen en wijde omgeving in de laatste 
twee jaren van de Tweede Wereldoorlog een hoofdrol op het wereld-
toneel. Eerst tijdens Market Garden in 1944, daarna tijdens het grote 
Rijnland offensief in 1945. De geschiedschrijving heeft het lange tijd 
laten afweten, maar maakt nu een inhaalslag. Langzaam maar zeker 
krijgt het gebied de plek in de geschiedenis die het verdient. Niet in 
de scháduw van Arnhem, maar in gezamenlijkheid ernaast.

De bevrijding van West-Euro
pa begon pas op 6 juni 1944 met 
de invasie van de geallieerden in 
Normandië. Door gebrek aan voor
raden en een sterker wordende 
Duitse tegenstand liep de opmars 
daarna vast bij de BelgischNeder
landse grens. 

Operatie Market Garden 
Er moest iets gebeuren. Het plan 
dat ontwikkeld werd heette Mar
ket Garden. Doel was de drie grote 
rivieren Maas, Waal en Rijn over 
te steken om daarna Duitsland 
binnen te dringen. Op zondag 17 
september 1944 barstte het spek
takel los. De geallieerden vielen 
met circa negenhonderd vliegtui
gen doelen aan in heel Nederland. 
Aanvankelijk was er weinig Duitse 
weerstand, maar deze nam snel toe. 
Bij Eindhoven en Nijmegen wisten 
de geallieerden stand te houden, 
maar de Slag om Arnhem werd ver
loren. Operatie Market Garden liep 
daarmee op 26 september 1944 ten 
einde. Het doel was niet bereikt. 
Niettemin waren er stevige succes
sen te melden. Het Rijk van Nij
megen, een deel van de Betuwe en 
delen van Brabant en Limburg wer
den wél bevrijd. Het belang hiervan 
is ten onrechte altijd sterk onder
belicht gebleven. Immers, in het 
bevrijde Rijk van Nijmegen vond 
in het voorjaar van 1945 de take 
off plaats voor de finale van de be
vrijding: de aanval op het Rijnland. 
Lewis H. Brereton, commandant 
van de First Allied Airborne Army, 
bewees over een voorspellende blik 
te beschikken: 
‘Over enige tijd zal iedereen zich 
Arnhem herinneren, maar niet die 
twee Amerikaanse divisies die zich 
helemaal leeg vochten in het ri
vierengebied en er in slaagden de 
Duitsers eruit te gooien.’

Frontperiode
In Nijmegen is in de eerste dagen 
na 17 september 1944 hevig ge
vochten. Wat na het bombarde
ment van 22 februari 1944 nog was 
overgebleven in het centrum van de 
stad, is in deze dagen grotendeels 
verwoest. De Slag om Nijmegen 
is beslist op 20 september 1944 
tijdens de legendarische Waalover

steek. Nijmegen werd echter front
stad: een half jaar lang is de stad 
aangevallen door Duitse bommen 
en granaten. 
De frontlinie ten noorden van de 
stad Nijmegen liep dwars door de 
Betuwe en was ten gevolge van he
vige gevechten voortdurend in be
weging. Uit angst voor een nieuwe 
grote geallieerde aanval zette de 
Duitse legerleiding op 2 december 
1944 de Betuwe onder water. Wat 
overbleef was een sinister nie
mandsland op de plek waar ooit 
zo’n zestigduizend mensen hadden 
geleefd. Zij moesten nu elders een 
heenkomen zoeken.
Niet alleen in de Betuwe gingen de 
gevechten door. Ook het gebied bij 
Groesbeek werd frontlinie en kwam 
derhalve onder hels vuur te liggen 
vanuit het Duitse Kleve en Reichs
wald. In totaal zijn uit Groesbeek, 
Beek, Millingen en omliggende 
dorpen bijna dertigduizend men
sen geëvacueerd. In januari 1945 
bliezen Duitse troepen de Bandijk 
op om de geallieerde opmars te ver
tragen en kwamen de Ooijpolder en 
de Duffelt voor een groot deel on
der water te staan. Het nog droge 
gebied aan de Nederlandse en Duit
se kant lag bezaaid met veldgraven, 
kadavers, vernielde huizen en le
gervoertuigen. Honderdduizenden 
mensen in het NederlandsDuitse 
grensgebied raakten op drift en 
moesten een half jaar lang schuilen 
en vluchten voor oorlogsgeweld en 
overstromingen. 

Operatie Veritable 
en de Bevrijding 
In februari en maart 1945 trok
ken de geallieerden vanuit Zuid
oostNederland op naar de Rijn, 
waarbij Britten en Canadezen van
uit Nijmegen oprukten (Operation 
Veritable) en de Amerikanen meer 
zuidelijk, vanuit de omgeving van 
Roermond (Operation Grenade). 
In de voorbereiding op de aanval, 
die begon met operatie Veritable 
op 8 februari 1945, werden in het 
gebied tussen Grave en Mook on
voorstelbare hoeveelheden solda
ten, voertuigen, munitie, brand
stof en voedsel geperst. Volgens 
de meest recente berekeningen 
waren in het Rijk van Nijmegen 

vijfhonderd duizend manschappen 
samengetrokken. Vooraanstaande 
militairhistorici spreken over de 
grootste aanval uit de geallieerde 
campagne in Noordwest-Europa.  
Nooit eerder is vanaf Nederlands 
grondgebied een offensief inge
zet met zo’n omvang. Het begon 
met moordende gevechten in het 
Reichswald. Binnen zes weken 
groeide de geallieerde troepen
macht in vervolgoperaties uit tot 
meer dan een miljoen soldaten. 
Alle registers werden openge
trokken: invasie, trommelvuur, 
mantotmangevechten, tanksla
gen, bombardementen, rivierover
steken en luchtlandingen. Een pan
demonium voor zowel de gewone 
soldaat als de burgerbevolking.
Toen op 23 en 24 maart 1945 bij 
Wesel de Rijn werd overgestoken 
kon de balans worden opgemaakt: 
25.000 Britten, Canadezen en Ame
rikanen hadden het leven verloren 

of waren gewond geraakt. De ver
liezen aan de Duitse kant worden 
geschat op meer dan zestigduizend 
man. Ter ondersteuning van het of
fensief hadden de geallieerden tal
rijke bombardementen uitgevoerd, 
onder andere op Kleve, Wesel en 
Dinslaken. Er vielen duizenden 
doden; sommige steden en dorpen 
werden voor 97 procent verwoest. 
De overtocht over de Rijn mar
keerde het begin van het einde van 
NaziDuitsland. De geallieerden 
maakten een scherpe bocht naar 
links en bevrijdden NoordNeder
land en West-Europa. De laatste 
barrière was doorbroken.

Balans
Na de algehele bevrijding in mei 
1945 kon de balans van het oor
logsgeweld ook hier worden opge
maakt. Gelderland telde destijds 
zo’n driehonderdduizend recht
streekse oorlogsslachtoffers, vol

Over bommen en granaten gaat het maar al te 
vaak als de Tweede Wereldoorlog ter sprake 
komt, maar de oorlog kende nog een belang-
rijk wapen: het water.

Het water 
als wapen

De EOD komt nog 
ééns per week
Vliegtuigbommen, granaten, raketten, mijnen, geschuts munitie en kogels van 
handvuurwapens. Boeren ploegen ze op, bouwvakkers vinden ze bij hun graaf-
werkzaamheden en sommige mensen gaan er zelfs moedwillig naar op zoek.  
Als deze gevaarlijke sporen van de oorlog naar boven komen, is het aan de  
Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) om ze op te ruimen.

‘Op plaatsen waar zwaar gevoch
ten is. En waar het front enige tijd 
heeft stilgestaan. Daar vind je het 
meeste spul’, zegt kapitein Bart van 
Empel (57). Inmiddels heeft hij 
een bureaufunctie, maar hij ruimde 
dik twintig jaar lang bommen en 
granaten voor de EOD. 

‘De Betuwe, het gebied rond
om Arnhem en Nijmegen en 
NoordLimburg voldoen aan alle 
voorwaarden voor grote muni
tievondsten. Daar kwam ik als 
EOD’er bijna dagelijks. Bij Groes
beek alleen al heb ik meer dan 
honderd ruimingen gedaan.’ Nog 

De EOD ruimt in 2014 enkele Britse 25-ponds granaten bij de Van Heemstraweg in 
Beuningen. Hier stond ooit een Britse batterij die vuurondersteuning leverde aan 
eigen troepen in de Betuwe.

steeds krijgt de EOD gemiddeld 
één keer per week een melding uit 
deze streken. Daarbij gaat het net 
zo vaak om Duitse als om geallieer
de munitie.
Opruimen is geen prioriteit van een 
soldaat in oorlogstijd. ‘Wat aan de 
oppervlakte lag, werd na de oor

log gelijk geruimd. Maar soldaten 
dumpten hun overtollige munitie 
vaak simpelweg in kraters, schut
tersputjes, sloten of loopgraven. 
Dan was het in elk geval aan het 
oog onttrokken’, zegt Van Empel. 
‘Die munitie vinden we nu het 
meest.’
Het kleine spul is het gevaarlijkst, 
weet de kapitein. ‘Alle munitie is 
beveiligd. De tand des tijds tast 

die beveiliging aan en zo wordt 
het explosief gevaarlijker. Grote
re bommen en granaten zijn beter 
beschermd.’ In een handgranaat zit 
bijvoorbeeld maar een klein me
talen veiligheidspinnetje. Dat is 
sneller aangetast dan de zware pen 
in een vliegtuigbom. ‘Zo’n granaat 
gaat dus sneller af als een ‘leek’ 
haar verkeerd oppakt.’

Je kunt het gebruiken om je te 
verdedigen, maar er ook mee in de 
aanval gaan. Dat deden de Duitsers 
in 1944 en 1945. Toen Nederland in 
mei 1945 werd bevrijd, stond maar 
liefst 250.000 hectare onder water. 
Dat is 9 procent van het land. Gel
derland was met 52.000 hectare het 
zwaarst getroffen.

Er gaan steeds meer stemmen op 
om een monument op te richten 
voor de ellende die deze inundatie 
met zich meebracht, onder meer in 
de Duffelt, die in februari 1945 on
der water kwam te staan nadat de 
Duitsers er dijken doorstaken. In 
de geschiedenisboeken is terug te 
vinden dat alleen al in de gemeente 
Ubbergen 3500 koeien, 2500 var
kens, 6000 stuks pluimvee, 650 
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gens de definitie van het Neder-
landse Rode Kruis: personen die 
het grootste gedeelte van hun be
zittingen hadden verloren en in 
zeer behoeftige omstandigheden 
verkeerden. Het Gelderse aandeel 
besloeg 30 procent van het totale 
aantal slachtoffers in Nederland. 
Het Rijk van Nijmegen, Arnhem, de 
Zuidelijke Veluwezoom, de Betuwe 
en het westelijk deel van de Achter
hoek waren het zwaarst getroffen. 
De bevolking van de huidige ge
meenten Nijmegen, Berg en Dal, 
Heumen, Mook en Middelaar, Wij
chen, OverBetuwe, Druten, Linge
waard en Beuningen leefde vele 
maanden in oorlog en chaos. Elke 
dag kon het alle kanten op gaan. 
Bepalend was natuurlijk hoe de be
vrijding had plaatsgevonden en hoe 
dicht men zich bij het front bevond. 
Het was een van de meest ingrij
pende episodes uit de geschiedenis 
van het Rijk van Nijmegen. 

paarden en 250 schapen waren ver
dronken, gedood of – met de vluch
tende bevolking – weggevoerd.
Uiteraard is water ook een ijzer
sterk middel om je te verdedigen. 

Het is niet voor niets dat bruggen 
over rivieren zo’n cruciale rol spe
len in oorlogsvoering. Houd je een 
brug in handen, dan voorkom je 
dat de vijand je overloopt. In het 

rivierengebied, en met name in 
Nijmegen en Arnhem, werd dat 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
pijnlijk duidelijk. De Waalbrug en 
Rijnbrug zijn zwaar bevochten.
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De Tweede Wereldoorlog, het verhaal van zijn opa, 

de belofte aan zijn oma: ze hebben Marcel Hoogen-

boom niet alleen geïnspireerd tot de luisterplek 

voor ‘zijn’ hotel. Samen met Nationaal Bevrijdings-

museum 1944-1945, de Sunset March en Het Gilde 

Nijmegen is een ‘Liberation arrangement’ ontwik-

keld voor hotelgasten in de regio. Dat omvat een 

aantal overnachtingen, een bezoek aan het museum, 

een rondleiding over Nijmegen in oorlogstijd en 

deelname aan de Sunset March.

Luistersteen dankzij 
belofte aan oma

Zijn opa zat in het verzet, werd 
verraden en opgepakt, overleefde 
diverse kampen, maar overleed 
op weg naar huis. Marcel Hoogen-
boom beloofde zijn oma de verha-
len uit de Tweede Wereldoorlog 
levend te houden. Daarom ligt er 
een luistersteen bij hotel Erica in 
Berg en Dal. 

‘Zie je dat mos om die kuil? Ga 
er maar in staan. Je zult zien dat je 
wegzakt.’ De licht ingedeukte bo
dem veert inderdaad zacht. 
Op de Duivelsberg wandelen met 
de Nijmeegse amateurarcheoloog 
Paul Klinkenberg (62) is als bla
deren door een geschiedenisboek 
waarvan de hoofdstukken door 
elkaar liggen. Hij wijst op Middel
eeuwse burchtheuvels, een Belgi
sche schietbaan uit het interbellum, 
Romeinse wegen en contouren van 
schuttersputjes. 
Zoals de verende kuil. Tussen 19 
september 1944 en 8 februari 1945 
vond een Jim, John of Charly er dek
king. De eerste vijf dagen vochten 
de Amerikanen hier onophoudelijk.
Daarna kwam er een winter met 
weinig actie. Toch moesten solda
ten blijven om het gebied in han
den te houden. ‘Het was koud, dus 
veel loopgraven en putten waren 
afgedekt. Soms hadden ze een 

Paul Klinkenberg leest landschappen. Ondergrond, beplanting, 
heuvels, walletjes en kuiltjes; hij ziet Middeleeuwen, ijstijden, 
Romeinen, Belgische veldwachters en vooral schuttersputjes.

Bosbodem als geschiedenisboek

Marcel Hoogenboom (44), gefas
cineerd door de Tweede Wereldoor
log, is sinds tien jaar manager van 
hotel Erica. Net als de andere Flet
cherhotels in de regio Nijmegen, 
Val Monte en De Gelderse Poort, 
speelde Erica een rol in die oorlog. 
‘Toeval bestaat niet’, zegt Hoogen
boom.
Hij groeit op in Zeeland, speelt als 
kind tussen de Duitse restanten 
van de bezettingstijd in de duinen. 
Zijn grootouders van moederskant 
brengen de oorlog door in Delft. 
‘Ze hoorden het gedreun van de 

SSlaarzen op de kinderkopjes. Mijn 
opa was paardenslager. Mede daar
door kwamen ze de Hongerwinter 
door. Mijn moeder heeft zich als 
kind warmgehouden bij vuur van 
opgestookte paardenhoeven.’
Zijn opa van vaderskant, Leendert 
Hoogenboom, maakt deel uit van 
verzetsgroep Van Deest in Middel
burg. Hij is in augustus 1942 ver
raden door een NSBbuurman, ge
arresteerd en via de gevangenis in 

Scheveningen, het Oranjehotel en 
kamp Amersfoort naar Duitsland 
gebracht. ‘Mijn oma heeft hem in 
Scheveningen voor het laatst ge
zien. Ze mocht niet met hem pra
ten.’
Hoogenbooms oma ziet haar man 
niet levend terug. Begin april 1945 
komt Leen Hoogenboom vrij. Maar 
op 21 april, op weg naar huis, over
lijdt hij in een ziekenhuis in het 
Duitse Speyer. Een paar weken 

kacheltje geroofd uit een leeg
staande boerderij. Daar haalden 
de soldaten ook weckpotten 
met voedsel uit de kelder als 
het ingeblikte soldaten eten ging 
vervelen. Of ze maakten drank 
buit. Kippen, koeien en varkens 
waren evenmin veilig voor ze.’
Dit zijn geen aannames, want 
Klinkenberg en de andere le
den van de Nijmeegse afdeling 
Werkgroep Archeologie van de 
Tweede Wereldoorlog (AWN) 
baseren zich op boeken over die 
tijd, dagboeken van soldaten, 
legerverslagen en oude kaarten.  
‘Een schuttersput was ongeveer 
anderhalve meter diep. De uit
gegraven grond was zanderig en 
arm. Ideaal voor mos en gras. 
Deze bossen zijn nooit intensief 
onderhouden. Daardoor hebben 
we hier nog bijna veertienhonderd 
sporen uit de Tweede Wereldoorlog 
gevonden.’

Ook op andere sporen in het land
schap is de werkgroep alert. Al 
lopend passeert Klinkenberg twee 
idyllische waterbekkens. Die langs 

het pad is duidelijk een leemafgra
ving, de andere lijkt uitgegraven 
door ijs. Alleen een landschaplezer 
ziet het verschil.

LIGGING
meestal op strategische 
plekken

veelal op hoeken van 
bospercelen met vrij 
uitzicht of in een hoek 
waar paden elkaar kruisen

op enkele meters van 
een pad vandaan

AARD
meestal rechthoekig 
van vorm

circa anderhalve bij een 
halve meter groot

diepte varieert sterk; 
van circa tien centimeter 
tot een meter

vaak een aarden walletje 
rondom de kuil

randen vaak begroeid 
met mos of gras

‘Jongens van achttien werden 
hier gedropt met een parachute, 
duizenden kilometers van huis. 
Om een oorlog te vechten waar ze 
waarschijnlijk niet veel van snap-
ten.’ Tonnie (46) en zoon Teun 
(15) van Doorn stuiven in een 
authentieke Willys MB-jeep over 
een zandweg in Klein Amerika, 
Groesbeek. Ze schetsen een leven-
dig beeld: een lucht die zwart zag 
van para’s. 

Waar 73 jaar geleden parachutis
ten en gliders neerkwamen en ope
ratie Market Garden in Groesbeek 
begon, staan nu uitlopers van as

Bestaat er iets dat meer ingetogen 
is dan het herdenken van gevalle
nen? In Nijmegen kun je elke dag 
een ode brengen aan de soldaten 
die vochten voor de vrijheid van 
Nederland: door de Sunset March te 
lopen.
In feite is die mars een wandeling 
over De Oversteek, Nijmegens 
jongste brug over de Waal. Zelfs 
als de schemering inzet is het uit
zicht adembenemend. Hoe anders 
moet de stad er uit hebben gezien 

Teun werd al jong aangestoken 
door oorlogsverhalen. ‘Opa ver
telde er vaak over. Hoe hij bij het 
spoor een karretje op de rails liet 
rollen. En dat daardoor een Duit
se stoomtrein ontspoorde, vol 
munitie. Het was niet zo bedoeld, 
maar hij was behoorlijk trots op die 
verzets daad.’
Het was de jeep die alle verhalen 
aan het rollen bracht. Een lange 
zoektocht voerde naar een eigen 
‘Willy’. Samen brachten Tonnie, 
Teun en Joris hem terug in origi
nele staat. En als je in Groesbeek 
woont, het hart en hoofd vol is van 
Market Garden en je een prachtige 
jeep hebt, komt alles samen.

www.gratefulgenerationtours.nl

Jeep brengt 
oorlogsverhalen 
aan het rollen

Bevrijding
Op de glooiende velden rond Groesbeek slaapt de dood. 

Hier woedde oorlog. Hier werden soldaten gedropt. Hier 

stierven jonge mensen om de wereld te bevrijden. Sommi-

gen waren voor ze de grond raakten al aan flarden gescho-

ten. Anderen bereikten ongeschonden de aarde. Zij vochten, 

zagen de angst in de ogen van de vijand, die angst werd hun 

angst en verliet ze nooit meer. 

Gedecoreerde generaals, waarnaar we pleinen en bruggen 

vernoemen, sterven meestal in bed. Naamloze soldaten 

creperen met hun darmen in hun armen. Dat is oorlog, de 

oorlog die geen winnaars kent. Als miljoenen sterven heeft 

iedereen verloren. De strijd tegen een monster rechtvaardigt 

niet dat we het monsterachtige in onszelf de vrijheid geven.

Die gedachten gingen door mijn hoofd terwijl ik alleen over 

de terreinen liep waar bijna een mensenleven geleden strijd 

werd geleverd. Ik zag een speeltoestel in de vorm van een 

vliegtuig waarop het verboden is te spelen. Het stemde mij 

droevig. 

Zoals het me ook droevig stemt dat we een aangespoeld kin-

derlijkje op tv moeten zien voor we weer mede dogen voe-

len. We noemen radeloze mensen een vluchtelingenstroom 

om het drama te ontmenselijken. Wanhopige ouders met 

stervende kinderen zien we liever niet. We zeggen dat Ne-

derland vol is en moet blijven zoals het is voor onze kinderen 

en kleinkinderen. Om te camoufleren dat we doodsbang zijn 

de in onze schoot geworpen welvaart te verliezen. 

Op de glooiende velden rond Groesbeek slaapt de dood.

Om de dood van miljoenen enige zin te geven, moeten 

we het goede, nee, het beste, in onszelf mobiliseren. Als 

iedereen weigert een medemens te doden, kunnen gene-

raals verkeers regelaars worden en wapenhandelaars rozen-

kwekers. 

Dan hoeft niemand meer te vluchten. 

Ik weet dat het luchtfietserij is. 

Oorlog slaapt nooit, oorlog sluimert. 

In ons allemaal. 

Bas van der Hoeven

‘Zie ginds komt de stoom-
boot. Hulp uit Albany in  
zicht.’ Een kop uit dagblad  
De Gelderlander van begin juli 
1947. Op zaterdag 26 juli van 
dat jaar meert het stoomschip 
Westerdam aan in Nijme-
gen. Met 300 ton aan hulp-
goederen uit de Amerikaanse 
stad Albany. In de week van 
16 september 2017 wordt 
de hulpactie herdacht en de 
70-jarige band tussen Nijme-
gen en Albany gevierd.

In 1947 hebben de inwoners van 
de door de Tweede Wereldoorlog 
zwaar getroffen stad Nijmegen ge
brek aan alles. De Amerikaanse 
generaal James Gavin en de Ne
derlandse verbindingsofficier Arie 
Beste breurtje, die in september 
1944 een belangrijke rol speelden 
tijdens operatie Market Garden en 
de ‘bevrijding’ van Nijmegen, trek
ken zich het lot van de stad aan.
Zij vinden hulp in Albany, een stad 
met Nederlandse wortels, in 1624 
gesticht als Fort Oranje. Net als 
Nijmegen ligt de stad aan een rivier 
– de Hudson – en is ze gebouwd op 
zeven heuvelen. 

Nijmegen en Albany 
vieren feest

perges te verdorren. Tonnie en Teun 
reconstrueren al rijdend de geschie
denis aan de hand van perso nages. 
Samen met neef Joris Ebbers (22) 
verzorgen vader en zoon onder de 
naam Grateful Gene ration Tours 
letterlijk tot de verbeelding spre
kende jeepsafari’s. Dat comman
dant Stefanich daar, waar die bo
men staan, een gliderpiloot wilde 
redden die per abuis bijna op Duits 
grondgebied landde. Hij overleefde 
het niet.
Op het Kapitein Arie Bestebreurtje
pad vertelt Teun over deze van oor
sprong Nederlandse liaisonofficier, 
die generaal ‘Slim Jim’ Gavin het 
leven redde door een Duitser in een 
hinderlaag in het hoofd te schieten. 
‘Op dat pad daar.’

Herdenken bij zonsondergang
voor de 260 Amerikaanse soldaten 
die hier op 20 september 1944 de 
rivier overstaken. Operatie Market 
Garden was in volle gang toen para
chutisten in canvas bootjes het wa
ter op gingen; 48 van hen zouden 
de overkant niet levend bereiken.
Vandaar dat bij zonderondergang 
48 lantaarns op De Oversteek ver
traagd aangaan. Als je langzaam 
hun lichtjes volgt, word je vanzelf 
stil.

voor de Bevrijding worden zijn res
ten thuisbezorgd in een loden kist.
‘Mijn oma wilde heel lang nauwe
lijks praten over de oorlog en mijn 
opa’s rol in het verzet. Aan het eind 
van haar leven begon ze er toch 
over, mondjesmaat. Tegen mij, haar 
jongste kleinzoon. Waarschijnlijk 
omdat ik bleef drammen.’
‘Ze heeft mij, jongvolwassene en 
kind van een nieuwe generatie, ge
vraagd om de verhalen uit de oorlog 
te blijven vertellen. Niet alleen die 
van mijn opa, maar van iedereen uit 
die tijd. En niet alleen de beroerde 
verhalen, maar ook de mooie. Ik 
heb beloofd dat ik daarvoor mijn 
best zou doen. Een jaar later over
leed ze.’
Het verhaal over Erica, uit septem
ber 1944, is te horen via de luister
steen van de Liberation Route die 
onder de lindeboom voor het hotel 
staat. De steen is er in juni 2013 op 
Hoogenbooms initiatief gekomen. 
‘Bij de onthulling heb ik, voor een 
volle zaal, verteld over de belofte 
aan mijn oma. Mijn vader zat vol 
trots op de eerste rij en huilde.’
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De Westerdam bracht Nijmegen 
voedselpakketten, kleding, medicij
nen, glas, cement, hout en andere 
bouwmaterialen en zelfs een paar 
schrijfmachines. Alles ingezameld 
door scholen, kerken, verenigin
gen en burgers van Albany. Het 
Amerikaanse echtpaar Vieweg, dat 
oorspronkelijk uit Nijmegen komt, 
overhandigt de spullen aan burge
meester Hustinx. Vieweg citeert 
daarbij Vondel: ‘De liefde tot zijn 
stad is elkeen aangeboren’.
De vriendschapsband tussen Al
bany en Nijmegen wordt in de 
Waalstad levend gehouden door de 
stichting Friendship Albany Nij
megen (FAN). Zij organiseert de 
NijmegenAlbanyweek, onder het 
motto ‘Van hulp aan wederopbouw 
tot sister cities for life’.
De jubileumviering is op 17 sep
tember in de Stevenskerk. Van die 
dag tot 12 oktober zijn er exposi
ties in het Huis van de Nijmeegse 
Geschiedenis en de Stevenskerk.

www.stichtingfan.nl.

Herken een 
schuttersput
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Dat is precies wat gids en histo
ricus Martijn Vermeulen wil berei
ken: ‘Een indruk geven van hoe het 
hier was in de oorlog. Plekken waar 
je nu achteloos aan voorbijloopt, 
waren het toneel van voortdurende 
onzekerheid en paniek. Of op zijn 
minst een grondig ontregeld dage
lijks leven.’
Vermeulen loopt met mensen door 
Nijmegen en laat aan de hand van 
foto’s, verhalen en documenten 
zien wat oorlog met burgers deed. 
Zijn werk voor Stadswandeling Nij
megen is een hobby; de historicus 
is in het dagelijks leven geschiede
nisleraar. 
De meeste mensen die hij rond
leidt, hebben de oorlog niet meege
maakt. Maar soms lopen er oude
ren mee die zijn verhalen aanvullen 
met hun eigen herinneringen. ‘Die 
zijn niet altijd even betrouwbaar, 
maar laten wel zien hoeveel indruk 
de oorlog maakte’, zegt Vermeulen.

De gemeente Nijmegen is nu aan 
zet om dat centrum handen en 
voeten te geven. Het moet geen 
museum worden, maar een knoop
punt dat verwijst naar alle locaties 
en initiatieven in Nijmegen en de 
regio die betrekking hebben op de 
Tweede Wereldoorlog. Er wordt 
nu gekeken naar mogelijke loca
ties voor het informatiecentrum, 
bij voorkeur rond Plein 1944, het 
Valkhofkwartier of de Waalkade, 
plaatsen waar veel mensen komen. 
Intussen wordt gewerkt aan de in
vulling. Daarbij speelt het Natio naal 
Bevrijdings museum 19441945 in 
Groesbeek een belangrijke rol.
Het initiatief wordt gesteund door 
de provincie Gelderland. Die pre
senteerde vorig jaar een nota met 
plannen om het ‘herinneringstoe
risme’ in Gelderland te versterken. 
In de Tweede Wereldoorlog speelde 
zowel de regio Arnhem als Nijme
gen en omgeving een belangrijke 
rol. Beide hebben een museum 
over de oorlog: het genoemde Be
vrijdingsmuseum in Groesbeek 
en het Airborne Museum in Oos
terbeek. In Arnhem is eind maart 

Flarden van herinneringen aan de oorlogsdagen vallen als 
puzzelstukjes In elkaar. Na 73 jaar wordt veel duidelijk 
voor Hannah Wassenburg-Zink (78). Een stadswandeling 
met een gids van Stadswandeling Nijmegen brengt ook 
het gevoel van toen terug.

‘De oorlog is een heleboel 
verschillende verhalen’

De pijn van Nijmegen 
op één plek

Hannah’s herinneringen zijn ver
snipperd. Ze was vier jaar oud tij
dens het bombardement in febru
ari 1944, vijf tijdens de bevrijding 
in september en bijna zes aan het 
einde van de periode dat Nijmegen 
frontstad was en de granaten vielen.
Het archief in haar kinderhoofd is 
al vaak doorgebladerd. Beelden zijn 
scherp, maar zonder context. Hoe 
kan het ook anders. Vanaf haar bal
kon ziet ze rook en vlammen uit 
het centrum opstijgen, een paar 
honderd meter verderop. 
Een ander beeld: een stinkende 
Amerikaanse soldaat. Kleine Han
nah is uit de schuilkelder ontsnapt 
en trekt de schreeuwende man 
aan zijn mouw. Buren roepen haar 
toe naar binnen te gaan. Duitsers 
schieten vanuit de bovenste ramen 
op de vloekende Amerikaan.
De rondleiding met Vermeulen or
dent deze herinneringen. De eerste 
scène moet het Amerikaanse bom

een informatiecentrum 
geopend, aan de voet van 
de John Frostbrug, in sep
tember 1944 de inzet van 
de Slag om Arnhem. Het 
trok in een half jaar al 
twintigduizend bezoekers. 
Als alles volgens plan ver
loopt, wordt het centrum 
in Nijmegen geopend in 
het herdenkingsjaar 2019, 
het jaar waarin uitgebreid 
wordt stilgestaan bij de 
oorlogsgebeurtenissen in 
1944. Gemeenten, musea 
en organisaties die zich 
bezighouden met de Twee
de Wereldoorlog bereiden 
zich nu al voor op de her
denking van 75 jaar Mar
ket Garden, de grote geal
lieerde militaire operatie 
in september 1944. Net 
als in de regio Arnhem 
hebben de organisaties in Nijme
gen en omgeving de handen ineen
geslagen om inwoners en toeristen 
op weg naar 2019, maar ook daar
na, zo goed mogelijk te bedienen.
Nijmegen en omgeving en de aan

bardement zijn – de stinkende sol
daat kwam Nijmegen bevrijden.
Dan de kerkdienst. De dominee 
stopt midden in zijn preek en be
gint verwoed te bidden. Een gra
naat gaat dwars door het houten 
dak van de kerk aan de Hazen
kampseweg. Na de dienst zijn de 
goten buiten rood van het bloed. 
Dat moet de granatentijd zijn, toen 
Nijmegen frontstad was. Voor het 
eerst sinds 73 jaar kan Hannah haar 
herinneringen plaatsen.
‘De oorlog is niet één verhaal’, 
vertelt Vermeulen. ‘Maar een he
leboel verschillende verhalen. Een 
kind dat met munitie speelt, een 
vrouw die wordt getroffen door een 
granaatscherf als ze haar ouders 
bezoekt. Of een document dat aan
geeft waar de lijken moeten worden 
opgehaald.’
Met verhalen over slachtoffers en 
foto’s brengt hij deze gebeurtenis
sen tot leven. Kippenvel op de plek 
bij Mariënburg, schuin tegenover 
de huidige Stadswinkel, waar op 22 
september 1944 een munitiewagen 
ontplofte. Vermeulen laat een foto 
zien van een uitgebrand karkas; de
zelfde gebogen gevel op de achter
grond. Nu loopt er een vrouw met 
een boodschappentas een hambur
ger te eten.

grenzende Duitse grensregio speel
den in de oorlogsjaren 1944 en 
1945 een hoofdrol. Het nieuwe in
formatiecentrum heeft als doel een 
breed publiek te informeren en en
gageren en door te verwijzen naar 

WANDELINGEN

Bregje Jaspers en haar vader, jour-

nalist Rob Jaspers, hebben twee 

route boekjes gemaakt. Het zijn 

wande lingen met verhalen: Brand-

haarden bombardement en Brand-

haarden bevrijding. De routes zijn 

te krijgen bij de VVV en boekhandel 

Dekker van de Vegt. Er komt mis-

schien een derde deel over de weder-

opbouw.

‘Het verdriet is nu zichtbaar’

Honderden slachtoffers eiste het 
Amerikaanse bombardement in 
februari 1944. Hun namen mar-
keren nu de contouren van een 
verwoest Nijmegen.

Je struikelt er niet over, daarvoor 
zijn de plaquettes te subtiel. Maar 
iedereen die sinds april in de bin
nenstad een blik op de grond 
wierp, moet ze hebben gezien. Er 
liggen nu bijna achthonderd ron

de plaatjes met de naam van een 
slachtoffer. Ieder verwoest leven 
kreeg een plaquette. Samen vor
men ze een trieste afgrenzing van 
het inferno na het bombardement 
op 22 februari 1944. 
Brandgrens 024 heet het project dat 
Bregje Jaspers (32) bijna tot een 
goed einde heeft gebracht. Nog 
een paar plaquettes en dan is de 
cirkel rond. Er stromen talloze 
hart verwarmende reacties bij haar 
binnen. ‘Een vrouw vertelde me 

dat haar broertje omkwam in de 
kleuter klas van de nonnen. Er is al
leen een schoentje van hem terug
gevonden. Ze is blij dat er nu een 
plek is met zijn naam.’
Bregje laat een handgeschreven 
brief zien. Mede namens mijn zussen 
dank ik je zeer voor alle moeite die jij 
je getroost hebt om dit project tot een 
mooi resultaat te brengen… Je hebt alle 
na bestaanden een grote dienst bewezen. 
‘Van zulke reacties word ik heel 
blij’, zegt Bregje. 

Zelf is de Nijmeegse vormgeefster 
zich tot 2014 nauwelijks bewust 
van het gat in Nijmegens hart. ‘Ik 
wist van het bombardement. Maar 
het ging pas voor me leven toen ik 
mocht meewerken aan de expositie 
rond de 70ste herdenking van het 
bombardement. Ik kwam erachter 
hoe mooi de stad vroeger was, en 
hoeveel er is verwoest. En hoeveel 
leed dat teweegbracht.’

Wie het hoogste uitkijkpunt van het 
Nijmeegse Valkhof beklom om zijn blik 
over de Ooijpolder te laten dwalen, had 
er lange tijd geen idee van wat er zich 
onder zijn voeten bevond. Inmiddels is 
hier een deel van de geschiedenis bloot-
gelegd. Letterlijk, met het opgraven 
van een Duitse bunker uit de Tweede 
Wereldoorlog.

Drie hebben er in totaal gestaan. 
Betonnen kolossen waren het, de 
bunkers die de Duitse bezetter 
medio 1943 neerzette in het Val
hofpark in Nijmegen. Pottenkijkers 
waren niet welkom bij de bouw, 
getuige het bericht dat burgemees
ter Lokhorst op 17 juli 1943 liet 
afdrukken in de Nijmeegsche Cou
rant: ‘Het Valkhof zal voor gerui
men tijd gesloten zijn. De aandacht 
wordt er in verband hiermede op 
gevestigd dat het betreden van dit 
terrein verboden is.’
In de loop van 1944 groeven de 
Duitsers een stelsel van loopgraven 
onder het park. Tijdens operatie 
Market Garden zijn het park en de 
bunkers verdedigd door SSeenheid 
Euling. Toen dit stukje Nijmegen 
bevrijd was wandelde een verslag

gever van regionale krant De Gel
derlander over het Valkhof. Hij no
teerde: ‘Het toonde ons een beeld 
van de woeste verlatenheid. Rond
om de hoogte staan meters dikke 
betonnen bunkers, gecamoufleerd 
in de kleuren van de omgeving. Het 
waren sombre holen; en het lukte 

Sombere holen in een woeste verlatenheid

Remember September. Dat is de titel 
van deze krant: herinner je, her
denk, de gebeurtenissen van sep
tember 1944. Rond Groesbeek en 
Arnhem is komende maand een 
compleet herdenkingsprogramma.

In Nijmegen ligt het accent van de 
herdenking van de Tweede Wereld
oorlog op 22 februari 1944, de dag 
waarop de Amerikanen de Waalstad 
bombardeerden. Dat kostte on
geveer achthonderd mensen het 
leven. Het gebied waarin het bom
bardement zijn verwoestende werk 
deed, wordt sinds kort afgebakend 
met een zogeheten brandgrens.

Toch is september 1944 ook voor 
Nijmegen belangrijk: door zijn cen
trale rol tijdens operatie Market 
Garden. De stad is de meest noor
delijke die tijdens die operatie is 
bevrijd; in Arnhem ging het mis. 

Bevrijd is trouwens een groot 
woord. Nijmegen lag na 22 februari 
nog acht maanden in de frontlinie. 
Dat kostte meer slachtoffers dan 
het bombardement. 

September of 
februari?

ons niet er binnen te dringen.’
Van de drie Duitse bunkers is er nu 
nog maar één over: bunker A, een 
zogeheten dubbelemitrailleurs
bunker. Sinds 2016 is hij een aantal 
weekeinden per jaar te bezichtigen. 
Informatiepanelen en exposities 
vertellen hoe het er tijdens de be

Rond diezelfde tijd maakt een 
vriend een opmerking over 
de ‘lelijke’ warenhuizen 
Hema en V&D. De panden 
staan op plekken die totaal 
zijn verwoest bij het bom
bardement. ‘Gek dat men

sen zo weinig weten over de 
geschiedenis van hun eigen 

stad’, vindt Bregje. Daarom dus 
Brandgrens 024: om het verdriet 

uit het verleden zichtbaar te ma
ken.
Als Bregje zelf langs de route 
loopt, ziet ze inmiddels gezichten 
bij de namen. ‘Bij de naam Leen
ders: twee kleine meisjes met grote 
strikken in hun haar. Bij de naam 
Holland: een moeder en haar drie 
kinderen. Ze kwamen om door een 
bom op hun huis in de Houtstraat, 
waar het nu Plein 1944 heet. Vader 
overleefde alleen omdat hij even 
een spijker ging halen in de schuur. 
Die spijker heeft hij altijd in zijn 
portemonnee gedragen. Het zijn 
verhalen die me raken.’

zetting en Bevrijding aan toeging in 
en rond de bunker. Van de somber
te van destijds is niet veel over, al is 
het grimmige leven van de Duitse 
soldaten die hem verdedigden met 
wat inlevingsvermogen nog wel 
voorstelbaar.

Stadswandeling Nijmegen biedt verschillende rondleidingen aan: 

‘Nijmegen in een notendop’, ‘Verdwenen Joodse herinneringen’, 

‘Het bombardement’, ‘Nijmeegs verzet’, ‘Nijmegen in de vuur-

linie’ en ‘In het voetspoor van de bevrijders’. De stadswandelin-

gen zijn op afspraak te boeken voor groepen en er zijn data voor 

wandeling waarvoor belangstellenden zich kunnen inschrijven.

stadswandelingnijmegen.nl.

STADSWANDELING
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gezien vanuit de Van Broeckhuysenstraat op 23 februari 1944.

Nijmegen heeft het in de Tweede Wereldoorlog 
zwaar te verduren gehad, net als de omgeving. 
Een kapot gebombardeerde binnenstad, honder-
den doden. Hele dorpen moesten evacueren, 
werden onder water gezet of lagen maanden in de 
frontlinie, net als de Keizerstad zelf. Toch is er in 
Nijmegen geen plek waar dat verhaal wordt ver-
teld. Daar moet binnen een paar jaar verandering 
in komen met een nieuw informatiecentrum over 
de Tweede Wereldoorlog.

de vele locaties en initiatieven die 
naar die periode verwijzen. Het 
wordt een historisch, toeristisch 
en educatief informatiepunt. De 
gemeente Nijmegen en het Nati
onaal Bevrijdingsmuseum 1944

1945 hopen nog dit jaar de locatie 
van het informatiecentrum bekend 
te maken en met een nadere uit
werking van de plannen te komen. 
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De schuilkelder van de familie Chris aan de Grotestraat 82 - 84. 
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Creatief met ijslollystokjes

Ze gaan inmiddels naar de mid
delbare school, Robin Thijssen (12) 
en Milou Teeuwsen (13) uit Groes
beek. Maar voor de zomervakantie 
was er nog dat laatste grote project 
in groep 8 van de basisschool. Over 
de Tweede Wereldoorlog ging het, 

Nationaal Bevrijdingsmuseum 
19441945 in Groesbeek is dertig 
jaar oud en hard aan vernieuwing 
toe. Als de financiering rond is, 
wordt begonnen met de nieuw
bouw. Het is de bedoeling dat het 
nieuwe museum in het herden
kingsjaar 2019 opengaat, 75 jaar 
nadat in deze omgeving de militaire 
operatie Market Garden plaatshad. 
Van de benodigde 6,5 miljoen is 
inmiddels meer dan driekwart bij 
elkaar gebracht.

‘Vrijheid.’ Dat begrip staat centraal in het nieuw te bouwen 
Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Ook gaat het zich meer 
richten op het grensoverschrijdende verhaal van de Tweede 
Wereldoorlog, met name in Nordrhein-Westfalen. 

Bevrijdingsmuseum 
blikt over de grens

en er zou een tentoonstelling bij 
komen. ‘Wij wilden het over Groes
beek hebben’, vertelt Robin. ‘En 
niet alleen met plaatjes. Er moest 
iets op tafel.’
Market Garden in 3D: dat vraagt 
om creativiteit. Daarvoor moet je 
bij Milou zijn. Binnen hun vriend

schap levert zij de handen. Robin 
is de verteller. ‘Als we op school 
iets moeten maken, kijkt iedereen 
naar Milou. Zij ziet meteen hoe het 
moet. Weet je nog Milou, toen het 
over Antartica ging en we een ijs
berg wilden maken? Jij zei meteen: 
dat moet zus en zo.’

‘Nou ja’, zegt Milou, en haalt be
scheiden haar schouders op.
Groesbeek kent heel wat herin
neringen aan de Tweede Wereld
oorlog, ontdekten de meiden. ‘Er 
zijn wel negen monumenten.’ Het 
zweefvliegtuig dat op Klein Ameri
ka staat, leek hen het gemakkelijkst 

Het huidige museum aan de Wyler
baan bevindt zich op een historische 
plek. Hier landden in september 
1944 Amerikaanse parachutisten 
en zweefvliegtuigen in het kader 
van operatie Market Garden. Die 
was bedoeld om de bruggen over de 
grote rivieren in handen te krijgen, 
Nederland te bevrijden en door te 
stoten naar Duitsland. Een plan dat 
deels lukte, maar stokte omdat de 
brug bij Arnhem in Duitse handen 
bleef. In Groesbeek verzamelde 
zich begin 1945 ook een enorme 

na te maken. Het is een in staal na
gebouwde Waco CG4, een destijds 
veelgebruikt militair toestel. Tij
dens operatie Market Garden zijn 
in Groesbeek honderden van dit 
soort gliders geland.
‘We hebben het eerst met klei ge
probeerd’, vertelt Robin.
‘Maar dat mislukte’, zegt Milou.
Dan komt ze los, want het gaat over 
knutselen: ‘Ik heb overwogen om 
satéprikkers te gebruiken. Of riet
jes. Maar dat is niet stevig genoeg. 
Toen heb ik voor ijslollystokjes ge
kozen. Ik wilde ze eerst verven en 
daarna de glider in elkaar zetten. 
Maar later bedacht ik dat het beter 
was om het vliegtuig achteraf op 
kleur te spuiten.’
En zo gebeurde het. Wat heet: het 
object was klaar voordat Robin er 
goed en wel erg in had. ‘Ik belde 
Milou om te vragen wanneer we 
zouden beginnen. Toen zat de boel 
al in elkaar.’
Milou: ‘Ik heb op internet een 
plaatje gezocht en ben gewoon 
begonnen. Zonder tekening ja. De 
vleugels maken was lastig. Daar 
moest ik iets slims voor bedenken. 
Verbindingsstukjes.’ Ze is tevreden 
over het resultaat: ‘Hij lijkt toch 
redelijk?’ Dat vonden ze op school 
blijkbaar ook, want hun kunstwerk 
is beloond met een ‘zeer goed’.
Robin denkt nog wel eens na over 
de Tweede Wereldoorlog. ‘Die 
plaat jes van Market Garden, met 
zovel parachutisten dat je geen 
wolkje meer aan de lucht ziet… en 
dat zijn dan jongens van 17 jaar. 
Dat kan toch niet!’

Het huis van de      
dolende soldatenziel

Voetstappen op de overloop, een bal die vanuit 
het niets gaat rollen. Sanne van Thiel (15) uit 
Erlecom is een jaar of vijf als ze niet meer op 
haar kamer durft te slapen. ‘Ik ga er wel liggen’, 
zegt haar moeder Lianne. ‘Maar dat duurde niet 
lang’, blikt echtgenoot Patrick van Thiel terug. 
‘Ze was zo weer terug.’

Een dolende ziel, denkt het gezin. 
Die kon nog geen rust vinden na de 
verschrikkingen op de plek van hun 
huis aan de Erlecomseweg. Want 
de boerderij die er stond, lag in de 
najaarsmaanden van 1944 midden 
in de vuurlinie. Tussen de Thorn
sche molen en de steenfabriek werd 
continu heen en weer geschoten, 
vertelt Lianne van Thiel. De woon
boerderij was haar ouderlijk huis. 
‘Er gebeurden altijd al rare dingen. 
Geluiden van boven als er niemand 
was. Ik dacht, als jij daar lekker zit 
moet je maar blijven zitten.’
Maar wanneer dochter Sanne last 
krijgt van de geest is de maat vol. 
Sanne: ‘Ik voelde dat ik gestompt 
werd.’
Ze roepen de hulp in van een me
dium. Lianne: ‘Die zag nog meer 
geesten. Hij kon ze laten overgaan 
door ernaar te kijken.’ Alleen die 
van Sanne wilde niet weg. Het me
dium moest vier keer terugkomen.
Pas toen Nationeel Bevrijdings

museum 19441945 het gezin be
naderde, werd duidelijk wat zich 
allemaal heeft afgespeeld op de 
plaats van de boerderij. Lianne en 
Patrick begrepen ineens waarom 
de dolende soldatenziel geen rust 
kon vinden. In de kelder zat een 

commandopost van de E-company 
van de 82ste Airbornedivisie, het 
504 parachuteinfanterieregiment. 
3 oktober was een dag die rustig 
begon. Lianne: ‘Ze hadden een ko
nijn gevangen en dat waren ze aan 
het braden. Waarschijnlijk heeft de 

Het is een jaarlijks terugkerend 
evenement, en niet voor niets: 
in Groesbeek leeft het besef dat 
de vrijheid, naast de landelijke 
viering op 5 mei, een extra feest 
waard is. Niet voor niets vormt het 
dorp de thuisbasis van Nationaal 
Bevrijdingsmuseum 1944–1945. 
Dat houdt op zondag 17 septem-
ber opnieuw het Bevrijdingsfes-
tival.

Het festival biedt een waaier aan 
vermaak. Zo zijn er demonstraties 
van zend en ontvangsapparatuur 
uit de Tweede Wereldoorlog. Op 
het museumterrein verder leven
de standbeelden en een show van 
radiografisch bestuurbare militaire 
modelvoertuigen en oldtimers.
De geschiedenis wordt tot leven 
gebracht door Evacuatiegroep Be
tuwe en de Poolse reenactment
groep Jack of Diamonds. Wie zelf 
wil ervaren hoe het soldatenleven 
eruit zag, kan in een authentieke 

Jeep uit de Tweede Wereldoorlog 
– een Willy MB – stappen voor een 
spannende tocht langs de slagvel
den van Market Garden. Grateful 
Generation Tours houdt de tour elk 
half uur. Een ritje kost 7,50 euro 
contant per persoon.
Wie iets wil kopen, kan terecht 
op de kindervrijmarkt of zijn hart 
ophalen op de markt met tweede
hands boeken over de Tweede We
reldoorlog. Kinderen kunnen leren 
hoepelen, armbandjes vlechten, een 
bevrijdingstaart bakken en zich la
ten schminken. Muziek is er van de 
Delta Swing Band, de Pauwergirls, 
Murray Field Regiment Doedelzak
spelers, Cowpokes, accordeonist 
Pieter Geijsberts en doedelzak
speler Albert van Spierenburg.
In het museum is nog de tentoon
stelling Rosie the Riveter te bezichti
gen, een eerbetoon aan Amerikaan
se vrouwen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, toen de mannen 
naar het front waren, in fabrieken 
gingen werken. Indrukwekkend 
zijn ook de parachutesprongen van 
de 82ste Airbornedivisie boven 
Klein Amerika.

Nationaal Bevrijdingsmuseum 
1944 – 1945, zondag 17 september 
10.30-16.30 uur, entree 3 euro 
jongeren t/m 17 jaar gratis.

Groesbeek
viert opnieuw
de vrijheid De SS is één van de beruchtste 

organisaties uit de geschiedenis. 
De naam roept vrijwel onmiddel-
lijk beelden op van blonde Ariërs, 
meedogenloze kampbewakers en 
doodseskaders. Dit beeld is ech-
ter incompleet, weet Nationaal 
Bevrijdings museum 1944-1945.

Veelzijdig extremisme bij de SS

rook ze verraden. Een van hen was 
net naar buiten gelopen toen twee 
mortieren insloegen.’ Zeven man
nen raakten zwaar gewond, drie 
vonden de dood. 
Dat er heftig is gevochten rond hun 
huis wisten ze, maar deze drama

Dierenarts wil ze 
worden, Robin Thijssen 
uit Groesbeek. Vriendin 
Milou Teeuwsen weet 
het nog niet. Kunstenaar 
misschien? ‘Ja, dat zegt 
iedereen.’ Geen wonder, 
als je het zweefvliegtuig 
ziet dat Milou in 
elkaar knutselde met 
ijslollystokjes.

tische geschiedenis kende het gezin 
niet. Het Bevrijdingsmuseum zocht 
contact om het verhaal van een 
oude veteraan te reconstrueren. 
Die veteraan was George Roth, de 
man die net naar buiten liep toen 
de mortieren insloegen.
Lianne, Patrick en hun dochters 
hebben hem in 2011 ontmoet bij 
de onthulling van een herdenkings
plaquette aan hun gevel. : ‘Een gui
tige man. Hij vond het geweldig om 
post van ons te krijgen. Dan zette 
hij het hele bejaardenhuis op stel
ten’, weet Lianne.
Nu hangt de vlag bij de plaquette 
halfstok. Een paar weken geleden is 
Roth overleden. Hij was 98. ‘Dat is 
het laatste wat we voor hem kun
nen doen’, klinkt het met spijt. 
Mocht George de boel als spook in 
Erlecom op stelten komen zetten, 
dan weten ze in elk geval dat hij het 
niet kwaad meent.
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George Roth tijdens zijn diensttijd 
en in 2011.
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Robin Thijssen (links) en Milou Teeuwsen

geallieerde troepenmacht om met 
het Rijnlandoffensief alsnog Duits
land in te trekken.
Vanwege die historische achter
grond, maar ook vanwege de fraaie 
omgeving, koestert het bestuur van 
het Bevrijdingsmuseum de locatie. 
Het nieuwe museum wordt dan 
ook pal naast het huidige gebouwd. 
Dat blijft in die periode open. 
Waar het museum zich nu vooral 
richt op september 1944 en de regio 
Nijmegen, gaat het in de toekomst 
ook over het Rijnlandoffensief en 
de gebeurtenissen aan de andere 
kant van de grens. Daarbij komt 
ook het Duitse perspectief aan 
bod. Het museum verbreedt zijn 
blikveld nog verder: van bevrijding 
naar vrijheid. ‘Hoe ging de vrijheid 
verloren, op welke wijze kwam de 
vrijheid terug en wat moeten we 
doen om de vrijheid te behouden.’ 
Met die verhaallijn wordt een ver
binding gelegd tussen verleden en 
heden, de internationale situatie 
toen en nu, de actualiteit.
Het Bevrijdingsmuseum is opge
trokken uit de voormalige gebou
wen van het Deltawerkeneiland 
Neeltje Jans en opende in 1987 zijn 
deuren. Het bestuur heeft al veel 
langer nieuwbouwplannen, maar 

die zijn vijf jaar geleden bevroren 
vanwege het plan om in Nijmegen 
Vrijheidsmuseum WO2 te realise
ren. Het Bevrijdingsmuseum zou 
verder gaan als een nevenvestiging 
hiervan. Toen het Vrijheidsmuseum 
in Nijmegen niet haalbaar bleek, 
pakte het bestuur van het Groes
beekse museum de draad van de 
nieuwbouw op eigen locatie weer 
op. 
Niet alleen het gebouw is hard aan 
vernieuwing toe; dat geldt ook voor 
de presentatie zelf. Het huidige 
museumpubliek stelt andere vra
gen over het verleden dan dat van 
dertig jaar geleden en andere eisen 
aan een museum. Daarbij staan 
begrippen als ‘beleving’, ‘ervaring’ 
en ‘interactie’ centraal. Met hulp 
van de nieuwste technieken wil het 
nieuwe Bevrijdingsmuseum daar in 
2019 aan voldoen. 
Zoals het Airborne Museum  
Hartenstein in Oosterbeek verant
woordelijk is voor het informatie
centrum over de Tweede Wereld
oorlog in Arnhem – Airborne at the 
Bridge – zal het Bevrijdingsmuseum 
Groesbeek dat zijn voor een soort
gelijk centrum in Nijmegen. De 
opening daarvan is ook gepland in 
2019.

Het schetst daarom een vollediger 
beeld van de beruchte nazigroepe
ring in een tentoonstelling met de 
titel ‘SS: veelzijdig extremisme’. De 
expositie begint op 13 oktober en 
loopt door tot 15 april 2018.
Wie wist bijvoorbeeld dat de SS 
archeologische expedities naar on
der meer Tibet organiseerde, het 
kerstfeest wilde germaniseren en 
kruidentuinen aanlegde in concen
tratiekampen? Wie wist dat de Waf
fenSS één van de meest multicul
turele organisaties ter wereld was? 
De tentoonstelling in Groesbeek 
legt de nadruk op de grotendeels 
onbekende en verborgen geschie
denis van de SS, zijn structuur, zijn 
wreedheden en al zijn vreemde en 
bizarre aspecten.
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‘De verhalen achter de spullen 
brengen de oorlog dichtbij’

Het Maas en Waals museum 
1939-1945 in Winssen is het 
levenswerk van één man:  
Ard van Hulst. Zijn huiskamer-
museum, gelegen achter zijn 
Winssense huis, vertelt het 
oorlogsverhaal van het Land 
van Maas en Waal. ‘Het is een 
geschiedenis die bijna nie-
mand kent.’  

Achter de collectie van het beschei
den maar bomvolle museum zitten 
tientallen jaren van verwoed verza
melen. Ard van Hulst (52) begon er 
op jonge leeftijd mee en in de klei
ne gemeenschap van Maas en Waal 
raakte zijn passie voor spullen uit 
de oorlog al snel bekend. ‘Ik kreeg 
heel veel materiaal van mensen uit 
deze regio. En ik wilde bij iedere 
gift het verhaal erachter weten. Dat 
werden de lievelingen uit mijn ver
zameling: die spullen waar ik ook 
over kon vertellen. Juist de verha
len brengen de oorlog weer heel 
dichtbij.’
Met de jaren raakte Ard van Hulst 
steeds dieper verzeild in het ‘oor
logswereldje’. Hij werd een drij
vende kracht achter de regionale 
Market Gardenherdenking. Ook 
zorgde hij ervoor dat de Winssense 
basisschool het oorlogsmonument 
in Winssen adopteerde. Hij kreeg 
er nog een lintje voor. Hij kwam 
zo ook in contact met veteranen 

van legeronderdelen die in de re
gio hadden gediend. Meer giften 
volgden. En zo ontstond langzaam 
maar zeker een echte ‘Maas en 
Waalcollectie’.  
Van Hulst besloot deze in een 
gespecialiseerd streekmuseum 
tentoon te stellen. ’Het oorlogs
verleden van deze streek is een 
onderbelichte pagina uit onze nati
onale geschiedenis. Het wordt door 
historici gezien als achterafgebied 
waar maar weinig gebeurde. Terwijl 

ik bijna op een berg aan spullen en 
verhalen zit. Dat alleen al toont 
aan: er is hier juist ontzettend veel 
gebeurd. En ik wil dat die verhalen 
behouden blijven.’ 
Trots is Van Hulst op zijn diorama 
van de Nederlandse Stoottroepen. 
Deze soldaten vormden de eerste 
stap naar een nieuw regulier Ne
derlands leger. ‘Dit regiment is 
door Prins Bernard opgericht, di
rect na de bevrijding van het zuiden 
van Nederland. Het bestond vooral 

uit voormalige verzetsmensen; zij 
bewaakten hier in het Land van 
Maas en Waal de rivieroevers. Ze 
raakten daarbij regelmatig in ge
vecht met Duitsers die van over het 
water kwamen.’
De geschiedenis is deze jongens 
voor een groot gedeelte vergeten, 
vindt Ad. ‘En als er al over ze is 
geschreven, was dat nogal smalend 
van toon. Dat is niet eerlijk. Ze 
moesten het doen zonder training 
of fatsoenlijke uitrusting en zijn 

Op 20 september 1944 moéten 
de geallieerden de Waal over. 
Het is duidelijk dat de Britse 
parachutisten in Arnhem en 
Oosterbeek het verliezen van 
de Duitsers. Engelse soldaten 
onderzoeken waar ze gemakkelijk 
de rivier kunnen oversteken.  
Als ze Druten aandoen, leidt dat 
tot een klein oorlogsdrama. 

In Druten bevindt zich in die da
gen maar één ding met militaire 
waarde: de veerpont over de Waal. 
Ze wordt bewaakt door Duitse sol
daten, maar die vluchten naar de 
overkant als op 17 september de 
enorme luchtvloot van Market Gar
den over het dorp vliegt. Toch ste
ken er nog geregeld patrouilles de 
rivier over. Op 20 september pak
ken vijf piepjonge Duitse soldaten 
de pont.

Oorlogsdrama op 
Drutense veerdam

Museum Kasteel Wijchen heeft 
een bijzondere schenking gekre
gen: een ‘Yad Vashem’erepenning 
plus bijbehorende oorkonde. Deze 
allerhoogste Israëlische titel wordt 
verleend aan nietJoden die tijdens 
de oorlog met gevaar voor eigen le
ven Joden redden. 
De onderscheiding komt met de 
titel ‘Rechtvaardige onder de vol
keren’ en is in 2008 uitgereikt aan 
de Wijchense Antoon en Maria van 
der Putten. Het echtpaar liet rond 
Pasen 1944 het 13jarige Jood
se jongetje Willem van der Sluis 
(19312012) bij hen onderduiken. 
Daarop stond tijdens de bezetting 
de doodstraf. Willem bleef tot ok
tober 1944 en vond er een warm en 
veilig thuis.  
‘Yad Vashem’ is de naam van het 
grote Israëlische holocaustmonu
ment in Jeruzalem. Het is tevens de 
naam van een instituut dat onder
zoek doet naar de Jodenvervolging 
en de herinnering eraan levend 
houdt. Het instituut reikt ook de 
‘Rechtvaardige...’onderscheiding 
uit. Wereldwijd gebeurde dat al 
23.000 keer; vijfduizend Nederlan
ders zijn ermee gedecoreerd.
De penning – met het bijbehorende 
bijzondere verhaal van Willem en 
de Van der Puttens – is nu in Muse
um Kasteel Wijchen aanwezig. 

Yad Vashem-
penning in 
Wijchen

Britse verkenners, net aangekomen 
op de Drutense dijk, worden door 
dorpsbewoners gewaarschuwd. 
Ze leggen een hinderlaag en be
schieten de Duitsers op de veer
dam – zonder waarschuwing. Twee 
sneuvelen direct, twee raken zwaar
gewond. Daarna neemt een Engelse 
pantserwagen de pont onder vuur. 

De vijfde Duitser weet er toch mee 
te ontkomen.
Niemand weet waarom de Brit
ten de Duitsers niet simpelweg 
gevangen nemen. Pas als de Engel
sen weer vertrekken – het wordt al 
donker – durven de Drutenaren de 
veerdam op. Een van de gewonden 
is dan al overleden. De overlevende 

Bewijs van een 
wanhoopsactie

Het is 1992 als amateurhistoricus Felix de Klein, 
enthousiast hanteerder van de metaaldetector, langs de 
Nijmeegse Scheidingsweg een voor malig schuttersputje 
uitdiept. Hij vindt wat granaathulzen – zoals hij er al 
tientallen aantrof. Maar uit een van de koperen omhulsels 
steekt een klein stukje kunststof. Er zit een plastic kaart 
uit 1944 in – met grote historische waarde. Na een kwart 
eeuw is de bijzondere vondst voor iedereen te zien in de 
Valkhofbunker. 

zusters, een bejaarde (het klooster 
wordt gebruikt als tehuis) en een 
moeder met twee kinderen worden 
gedood. Er valt een onbekend aan
tal gewonden.
Op 8 februari 1945 vallen er twee 
vliegende bommen op het onfor
tuinlijke dorp. Eentje treft een 
boomgaard en maakt alleen slacht
offers onder ruiten en dakpannen. 
Maar de tweede raakt de kapitale 
boerderij van de familie Litjens en 
maakt het huis, de naastgelegen 

Ze worden vanuit Noord-Neder-
land afgevuurd op Antwerpen. 
Maar de Duitse vliegende bom, de 
V1, is nauwkeurig noch betrouw-
baar. In februari 1945 vallen er in 
één week tijd drie te vroeg uit de 
lucht en vagen het centrum weg uit 
het dorp Deest.  

De V1 (Vergeltungswaffen 1 – 
‘vergeldingswapen 1’) die zich op 
3 februari in de voorgevel van het 
plaatselijke klooster boort, heeft 
meer dan 800 kilo springstof in 
zich. De vliegende bom richt enor
me schade aan. 
Het klooster, het complex van het 
Paulus en het Harmoniegebouw, 
de muziekkiosk en twee boerderij
en zijn onherstelbaar beschadigd. 
Het centrum van het dorp is plots
klaps praktisch weggevaagd; alles 
moet later gesloopt worden. Zeven 

Deest verliest 
zijn hart

Batenburg 
ontsnapt
aan ramp in 
luchtoorlog

Op de vindplek staat in 1944 een 
belangrijk hoofdkwartier van de 
Amerikaanse parachutisten die 
Nijme gen bevrijden. Op de kaart: 
een gedetailleerd plan voor de laat
ste geallieerde aanval op het Valk
hof en het Hunnerpark, iets ten 
zuiden van de Waalbrug. ‘Die was 
in de middag van woensdag 20 sep
tember 1944. De Duitsers hielden 
in die parken al drie dagen lang 
stand’, vertelt Felix de Klein (49). 
De aanval is een sleutelmoment in 
de geschiedenis van de Keizerstad. 
De Klein: ‘Na deze actie konden 
Britse tanks de Waalbrug overste
ken en was Nijmegen bevrijd.’
Het is een korte, maar felle strijd 
die van dichtbij wordt gevoerd. Er 
vallen honderden Duitse en gealli
eerde slachtoffers in beide parken 
en op de brug.

Bloedig
‘Zonder de Waalbrug was Nijmegen 
niet bevrijd, konden de geallieer
den niet in Arnhem komen, en zou 
Market Garden mislukken’, legt 
De Klein uit. ‘De Duitsers hielden 
er dus fanatiek aan vast. De kaart 
toont dat de geallieerden zelfs be
sloten tot een frontale aanval – een 
bloedige aangelegenheid, dikwijls. 
Dit was een wanhoopsactie. Maar 
ze slaagde wel.’
Met pijlen staan de aanvalsroutes 
van Britse tanks ingetekend, van wie 
de Amerikanen hulp krijgen. ‘De 

Engelsen vielen het Valkhof en het 
Kelfkensbos aan, de Amerikanen het 
Hunnerpark. De kaart is waarschijn
lijk getoond aan lagere offi cieren op 
het slagveld, opdat zij konden voor
komen dat pantserwagens en para’s 
elkaar in de weg liepen.’

Herenigen
De kaart is niet de eerste bijzonde
re vondst van De Klein. Al 38 jaar 
zoekt de Hernense timmerman 
voormalige slagvelden af naar over
blijfselen uit de Tweede Wereldoor
log. ‘Ik begon uit pure verzamel
woede; inmiddels wil ik zoveel 
mogelijk spullen herenigen met de 
nabestaanden van de oorspronke
lijke eigenaren.’ 
Die omslag komt als De Klein het 
naamplaatje van een gesneuvelde 
parachutist terugstuurt naar zijn 
nabestaanden. ‘Ik leerde het ver
haal van die 19jarige parachutist 
kennen, die helemaal hiernaartoe 
kwam om te sterven voor onze vrij
heid. Dat deed me echt wat. Ik heb 
zelf een zoon van 18.’ 
In de zomer van 2017 bezorgt hij 
nog een helm terug bij de opnieuw 
geëmotioneerde nabestaanden van 
een andere Amerikaanse parachu
tist. ‘Een onbeschrijflijk goed ge
voel.’ 
De Klein exposeert zijn kaart van
af maandag 11 september in de 
Valkhof bunker. ‘Eigenlijk hoort ze 
in een museum thuis.’ 

school en enkele schuren met de 
grond gelijk. In het schoolgebouw 
is een Britse officiersmess; drie mi
litairen sneuvelen. Ze worden later 
begraven op Jonkerbosch in Nijme
gen. In het dorp vallen nog eens 
zeven doden te betreuren, onder 
wie leden van de familie Litjens. Zij 
vinden een graf op de plaatselijke 
begraafplaats.
Aan de Grotestraat in Deest, bij de 
kerk, staat een monument dat al de 
slachtoffers herdenkt.

Batenburg ontsnapt op 
donderdag 21 september 
1944 aan een ramp. De piloot 
van een neerstortend Engels 
vliegtuig weet het dorp met 
veel moeite te ontwijken, 
waarna zijn toestel een 
buiklanding maakt op de 
Maas en in stukken breekt. 

Van de negen bemanningsleden 
komen er zes om het leven; één 
raakt zwaargewond. Een monu
ment aan de Ringdijk, bestaande 
uit een deel van het landings gestel 
van het toestel, getuigt van de 
vliegtuigcrash.

door de geallieerden min of meer 
aan hun lot over gelaten. Maar ze 
deden wel hun uiterste best en 
sommigen van hen gaven hun leven 
om de mensen hier te beschermen. 
En dat verhaal vertel ik liever.’

soldaat wordt behandeld door een 
Drutense dokter; dan gaat hij naar 
Wijchen, waar de geallieerden alle 
Duitse krijgsgevangenen verzamelen.
De drie gedode Duitsers, altijd on
bekend gebleven, krijgen een hoek
je op het plaatselijke kerkhof; later 
gaan ze naar de Duitse militaire be
graafplaats in Ysselsteyn.

Het vliegtuig, een Stirling van de 
Engelse Royal Air Force, had een 
vlucht uitgevoerd naar Oosterbeek 
om de Engelse parachutisten te be
voorraden, die daar een paar dagen 
eerder geland waren in het kader 
van operatie Market Garden. Op de 
terugweg werd het door een Duits 
jachtvliegtuig neergeschoten. 
Het vliegtuig dat bij Batenburg 
crashte is één van de meer dan 
zesduizend vliegtuigen die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog boven 
Neder land neerstortten, waarvan 
circa 4200 geallieerde en 1800 
Duitse. Een deel daarvan is neer-
gehaald tijdens de felle gevechten 
in september 1944.
In de jaren 19401945 lag Neder
land onder de voornaamste 
aanvlieg routes van de Engelse en 
Amerikaanse bommenwerpers 
op weg naar Duitsland. Boven 
Neder land en het Roergebied wer
den ze opgewacht en aangeval
len door Duitse jachtvliegtuigen. 
Deze lucht oorlog kostte vele tien
duizenden burgers, piloten en be
manningsleden het leven. 
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Advertentie

De kracht  
van samenwerken

Samen brengen we het verhaal tot leven. Een verhaal dat nooit vergeten mag 
worden, want het is een verhaal van ons allemaal. Het gaat over hoop, moed  
en samenwerking. Elke expositie opnieuw.

In onze jarenlange samenwerking met Het Bevrijdingsmuseum staan passie, 
creativiteit en professionaliteit centraal. Het hebben van een gezamelijke visie 
en het doelgericht toewerken naar succes; dat is de kracht van samenwerken.

Kaapstander 23 6541 EX  Nijmegen
Telefoon 024 782 00 00
E-mail info@communicatiekrachten.nl
Website www.communicatiekrachten.nl

Communicatieprofessionals met pit,  
energie en een no-nonsense mentaliteit.

CommunicatieKrachten bestaat uit energieke  
professionals die doelgericht en efficiënt werken.  
Zij weten hoe ze een vraagstuk moeten aanpakken!

Wiel Lenders, directeur Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945

Probeer nu 
het tijdschrift tijdschrift

Ga snel naar:
www.fnl.nl/rememberseptember

3X
voor maar 
€12,50
DIT ABONNEMENT STOPT NA 
3 NUMMERS AUTOMATISCH.

RememberkrantBevrijdingsmuseum_adv_260x190_f1_jfr.indd   1 11-08-17   08:56

Park Lingezegen is het groene 
hart tussen de stedelijke 
gebieden van Arnhem-Zuid 
en Nijmegen-Noord. Midden 
in dit Betuwse park, na het 
mislukken van operatie 
Market Garden, lag hier langs 
de rivier de Linge de frontlinie. 
Het verhaal van deze zwarte 
periode wordt opgehaald 
en verteld door het park 
zelf. Een fietstocht door een 
‘herinneringslandschap’.      

Ellende, leed en verlies. Dat vat 
de Tweede Wereldoorlog wel zo’n 
beetje samen. Ook in de Betuwe, 
waar half oktober wordt stilge-
staan bij de offers die nodig waren 
om de vrijheid te herwinnen.

Herinneringsweekend The Island 
vertelt het verhaal van de Betuwe 
in 1944 en 1945. Wat gebeurde er? 
Wat betekende dat voor het dage
lijks leven? Wie daar meer over wil 
weten, kan op 13, 14 en 15 oktober 
in Randwijk gaan kijken hoe ac
teurs de gebeurtenissen naspelen. 
Er zijn ook oude voertuigen, er is 
een expositie over de laatste twee 
oorlogsjaren en voor de liefhebbers 
zijn er wapendemonstraties. Op 
zaterdagochtend staat een rondrit 
met fotoshoots op het programma. 
Maar het belangrijkste moment van 
het weekeinde is wel de herdenking 
bij het Airbornemonument aan de 
Drielse Rijndijk in Heteren, vrijdag 
13 oktober om 13.00 uur.

Offers in 
de Betuwe

Park Lingezegen 
vertelt het Betuwse 
oorlogsverhaal

Je bent Pools militair, vecht in 1939 vergeefs 
tegen de Duitsers. Na de nederlaag vlucht je 
naar Engeland. Daar sluit je je aan bij de nieu-
we Poolse parachutistenbrigade, met als doel 
je vaderland te bevrijden. In plaats daarvan 
word je ingezet tijdens de Slag om Arnhem. 
Als die verloren gaat, ben jij de zondebok. Dat 
is, kort samengevat, het verhaal van de Polen 
van Driel.

De 1ste Onafhankelijke Poolse 
Parachutistenbrigade is opgericht 
op Brits grondgebied, onder bevel 
van generaal Stanislaw Sosabow
ski. Een parachutistenleger, omdat 
de lucht de kortste weg vormde 
naar Polen. Bij het uitbreken van 
de opstand van Warschau in augus
tus 1944 hoopten de Polen boven 
hun land te worden gedropt om de 
strijd met de Duitsers aan te gaan. 
Het Britse opperbevel besloot an
ders. 

De Poolse brigade is ingezet tijdens 
operatie Market Garden. De meeste 
Polen zijn op 21 september gedropt 
bij Driel. Hun opdracht: Britse para
chutisten ontzetten die aan de over
kant van de Rijn, bij Oosterbeek, 
door Duitsers waren ingesloten. 
Diezelfde dag moesten de Britse 
luitenant-kolonel John Frost en zijn 
mannen de Arnhemse Rijnbrug 

Er liggen kilometers aan fiets- en 
wandelpaden in het groene polder
landschap. Volg ze en je komt langs 
achttien monumenten, diverse ge
denktekens en speciale verhalen 
panelen die het Betuwse oorlogs
verhaal vertellen  in het Neder
lands, Engels én Duits. 
De wegen dragen namen als het 
Frontlinie- en het Patrouillepad. 
Al fietsend of wandelend is het 
overduidelijk dat deze plek een ver
leden heeft. Een oorlogsverleden.
De monumenten en panelen vallen 
op in het vlakke land. Er stoppen 
continu fietsers. Bij een nagebouwd 
schutterspuntje langs de Linge   
zoals er hier vroeger tientallen 

lagen  nemen de zussen Coralie 
(42) en Nathalie (47) Sikkens uit 
Elst even rust. 
‘Mijn man heeft iets met de Twee
de Wereldoorlog’, vertelt Nathalie. 
‘Hij ziet in het huidige wereld
nieuws dezelfde patronen als in 
zijn geschiedenisboeken. Ik vind 
dat wel beangstigend. Oorlog mag 
er niet meer komen. De mensen 
zijn misschien wel vergeten hoe
veel ellende dat inhoudt. Daarom 
is het goed dat we blijven herinne
ren.’
Haar zus kijkt er bedenkelijk bij. Ze 
fietsten net een pad af waar werd 
verhaald over de massale burger
evacuaties die in 1944 in de Betuwe 

plaatsvonden, vertelt ze. ‘Gewone 
mensen die dwars door het slag
veld moesten en hun hele hebben 
en houden achterlieten. Ik heb daar 
dan meteen beelden bij. Dat is in
drukwekkend hoor, maar liever wil 
ik gewoon genieten van mijn fiets
tochtje.’
Rick Maassen (36) uit de wijk 
Schuytgraaf in Arnhemzuid is een 
stukje aan het peddelen met zoon
tjes Bos (9) en Cris (11). Ze kijken 
naar monument ‘De Vleugel’ langs 
snelweg A325.
‘Ik kom uit Haarlem, maar weet 
wat hier is gebeurd. Ik ben blij met 
dit park. Ik denk dat mensen zich 
makkelijker met een plek verbin

prijsgeven aan de Duitsers en was 
de Slag om Arnhem verloren.
Het Britse opperbevel wist het mis
lukken van de operatie handig in de 
schoenen van de Polen te schuiven. 
Na de oorlog waren ze niet meer 
welkom in hun vaderland, dat in
middels was geannexeerd door de 
SovjetUnie. Dat veranderde pas 
na de ineenstorting van het com

den als die een verhaal heeft. En 
dat ze er dan ook ‘liever’ voor zijn; 
er geen rommel achterlaten, niks 
slopen, dat soort dingen.’
De jongens vinden de vleugel voor
al gaaf. ‘Die is van een Dakota’ 
weet de oudere Cris. ‘Een heel be
roemd vliegtuig. Van parachutisten 
wasie. Ik heb er een plaatje van.’ 
Over de oorlog weet hij verder niet 
veel. Maar hij vindt de foto’s op de 
panelen in het park wel spannend. 
‘Ik ook!’, zegt zijn broertje. ‘Ik 
vroeg nog aan papa waarom die er 
staan, maar papa zegt dat we nog te 
jong zijn.’ ‘Later zal ik jullie er alles 
over vertellen’, zegt deze glimla
chend. ‘Beloofd!’ 

Drijvende kracht achter het 

Herinneringslandschap WO2 in 

park Lingezegen is het Huis-

sense Exoduscomité onder 

voorzitterschap van Martien 

van Hemmen. In 2010 werd het 

eerste monument geplaatst; 

inmiddels is park Lingezegen 

het grootste WO2-themapark 

van Nederland. In 2018 gaat 

het herinneringslandschap zelfs 

de grens over. Een fietsroute 

met het thema ‘Het water als 

wapen’ gaat het Duitse Rindern  

(bij Kleef) met de Betuwe 

verbinden. Het pad zal de grote 

onderwaterzettingen van 1944 

in de Betuwe en de Ooijpolder 

herdenken.  

www.exodushuissen.nl

munistische regime in 1989. 
In 2006 kregen de Polen van Driel 
eerherstel. Koningin Beatrix onder
scheidde hun brigade met de Mi
litaire Willemsorde. Van de schle
mielen van de Slag om Arnhem 
werden de Polen alsnog helden.
In de roomskatholieke kerk aan de 
Kerkstraat in Driel is een informa
tiecentrum over de Polen van Driel.
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Van schlemielen tot helden: 
de Polen van Driel
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De gesneuvelde 
Canadeze soldaten 
Donatien Boyer, 
Charles Richard 
Fuller en Alan John 
Gee.

Laatste rustplaats voor  duizenden oorlogsdoden

Oorlogsdoden Nijmegen komen tot leven

Begraafplaats Daalseweg 
Nijmegen stil in druk stadsdeel

‘Wat zij deden, mag nooit worden vergeten’

Bijna 67.000
oorlogsgraven 
Bijna 67.000 militaire oorlogs
graven in Nederland getuigen van 
de strijd die in de Tweede Wereld
oorlog is geleverd. De meeste ge
sneuvelden zijn begraven op offi
ciële gedenkplaatsen. Maar vooral 
in front gebieden als de regio Arn
hemNijmegen is op veel gewone 
begraafplaatsen een hoekje te vin
den waar één of enkele militairen 
uit die tijd een laatste rustplaats 
kregen. Op wens van nabestaan
den worden zulke doden soms als
nog herbegraven op een officieel 
oorlogs kerkhof.
Veruit het grootste oorlogskerkhof 
is dat van de Duitsers in Yssel
steyn. Hier rusten 31.598 mensen 
op onafzienbare velden in een bos
gebied. De Amerikanen hebben alle 
slachtoffers die in Nederland vielen 
begraven in de ZuidLimburgse 
heuvels bij Margraten (8301 gra
ven).
De Britten, Polen en Canadezen 
legden gesneuvelden zoveel mo
gelijk te rusten in de buurt van de 
plek waar ze vielen. Het grootste 
oorlogskerkhof is dat in Groesbeek 
waar 2619 Canadezen liggen. De 
Britse begraafplaats aan de Burge
meester Daleslaan in Nijmegen 
(Jonkerbosch) telt 1642 graven. In 
Mook rusten 322 geallieerden.
Nederlandse militairen die omkwa
men in de meidagen van 1940 lig
gen grotendeels op de Grebbeberg 
in Rhenen. In Bloemendaal rusten 
347 verzetsstrijders. Het Ereveld 
in Loenen heeft bijna vierduizend 
graven; veel Nederlanders die in 
Duitsland omkwamen zijn er be
graven.

Aan een drukke weg in Nijme
genOost is een monumentale 
oase van rust en stilte te vin
den: Begraafplaats Daalseweg. 
Die is sinds 1885 tot de dag van 
vandaag actief in gebruik, maar 
vooral bekend als laatste rust
plaats van honderden Nijmeegse 
burgerslachtoffers van de Tweede 
Wereld oorlog.
‘Op de Daalseweg liggen 306 
slachtoffers van het geallieerde 
bombardement van 22 februari 
1944. Onder hen ongeveer vijftig 
kinderen, doordat een kleuter
school in het stadscentrum vol 
werd geraakt. In totaal kwamen 
bijna achthonderd mensen om 
het leven. Ook rusten er zo’n 110 
Nijmegenaren die op een ander 
moment in de oorlog omkwamen, 
vooral vanaf september 1944, toen 
Nijmegen frontstad werd’, vertelt 
Peter van Schaijk, bestuurslid van 
stichting In Paradisum, beheerder 
van drie monumentale begraaf
plaatsen in Nijmegen.
Elk oorlogsgraf heeft een ver
haal. Bijvoorbeeld dat van moeder 
Brinkhoff en haar vijf kinderen, 
die stierven toen een bom op 
de slagerij van haar man aan de 
Krayen hofflaan viel. Of dat van 
Tonny Cobussen, op haar eerste 
werkdag bij modeatelier Haspels 
aan de Lange Burchtstraat. Alle 

‘Het is onze plicht om te blijven 
herdenken. Wat deze mensen voor 
ons land hebben gedaan mag nooit 
in de vergetelheid verdwijnen. 
Daarom moeten we hun verhalen 
conserveren.’ Dat zegt Alice van 
Bekkum uit Milsbeek, voorzitter 
van de door haar in 2015 opgerich-
te werkgroep Faces to Graves. De 
werkgroep wil de duizenden Cana-
dezen die in de Tweede Wereldoor-
log sneuvelden bij de bevrijding 
van Nederland een gezicht geven.

‘We zoeken bij elke grafsteen 
foto’s, informatie en levensverha
len. Daarmee willen we een digi
taal monument oprichten, zodat 
generaties na ons nog steeds een 

De Werkgroep Oorlogsdoden Nij-
megen 1939 – 1945 heeft als onder-
titel ‘Meer dan een naam’. En dat is 
precies wat de werkgroep beoogt: 
de duizenden doden die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in Nijmegen 
vielen voorzien van meer infor-
matie dan alleen een naam, zodat 
de slachtoffers gaan ‘leven’ voor 
toekomstige generaties. ‘We rich-
ten een digitaal monument voor 
ze op’, zoals werkgroeplid Hardy 
Beekelaar het omschrijft.

De werkgroep bestaat uit mensen 
die beroepsmatig te maken hebben 
met de geschiedenis van Nijmegen. 
Het zijn onder andere wetenschap
pers van de Radboud Universiteit, 
medewerkers van het Regionaal 

‘gezicht’ kunnen vinden bij de na
men op de erevelden’, vertelt Van 
Bekkum.
Van Bekkum richtte zich oorspron
kelijk alleen op de Canadese ere
begraafplaats in Groesbeek, de 
grootste van Nederland. Maar door 
haar werk kwam ze in contact met 
vrijwilligers van de twee andere 
Canadese erevelden, in Holten en 
Bergen op Zoom. Recent is een 

samen werkingsplatform opgericht. 
‘Zo hopen we ook makkelijker aan 
sponsorgeld en subsidies te ko
men’, aldus Van Bekkum.
Er is al veel informatie beschikbaar, 
maar door gebrek aan vrijwilligers 
– met name mensen die handig zijn 
met ict zijn welkom – zijn nog lang 
niet alle gegevens opgeslagen. Er 
komen veel emoties los. ‘Zo stond 
ik met een weduwe bij een graf, 

toen ze plotseling de naam van een 
bekende zag. Diens moeder, inmid
dels overleden, had nooit geweten 
waar haar zoon begraven was. En 
het verhaal van Tony Barbero, die 
zijn kameraden de beschikbare 
zwemvesten liet gebruiken en zelf, 
bij een poging de spoorbrug te be
houden, verdronk in de Maas.’

Wie door het Rijk van Nijmegen 
en de wijde regio reist, valt het 
zeker op: oorlogsbegraafplaatsen. 
Strak aangelegd, rijen zerken of 
kruizen, perfect onderhouden. Het 
zijn er veel in dit gebied, dat aan het 
eind van de Tweede Wereldoorlog 
in 1944 en 1945 frontgebied was.
Dat er zoveel grote en kleine be
graafplaatsen zijn, komt doordat 
de geallieerden na de oorlog ieder 
op hun eigen manier de gesneuvel
de militairen een laatste rustplaats 
gaven. De Canadezen en de Ame
rikanen hebben hun slachtoffers 
zoveel mogelijk bij elkaar gelegd. 
Daarom kent het ZuidLimburgse 
Margraten een groot Amerikaans 
kerkhof. In Holten (Overijssel) en 
in Groesbeek zijn de grootste Ca
nadese erevelden.

Het Verenigd Koninkrijk heeft zijn 
gesneuvelde militairen juist zoveel 
mogelijk begraven in de buurt van 
de plek waar ze om het leven kwa
men. Omdat de Britten een grote 
rol speelden in operatie Market 
Garden (1944) en operatie Veri
table (1945) zijn er in deze regio 
verscheidene Britse begraafplaat
sen. In Nijmegen (Jonkerbosch), in 
Kleef (Duitsland), in Oosterbeek  
en in Mook (NoordLimburg).
Mook was strategisch van groot 
belang in de septemberdagen van 
operatie Market Garden. Om de 
brug over de Maas is dagenlang 
hard gevochten. In de avond van 
20 september nam het Britse XXX 
Corps het dorp in, maar ten kos
te van veel slachtoffers, onder wie 
acht burgers.

Het schitterend gelegen grafveld 
in Mook is precies hetzelfde als 
alle andere erevelden van de Com
monwealth War Graves Commission 
(CWGC) in ruim honderdvijftig 
landen over de hele wereld. Het 
ontwerp kwam al in 1918 van de 
tekentafel. Architect sir Edwin 
Lutyens bedacht de witte Stone of 
Remembrance die elke begraafplaats 
domineert: 3,5 meter lang en an
derhalve meter hoog, met rondom 
drie treden. Samen met Rudyard 
Kipling, schrijver van onder ande
re Junglebook, bedacht Lutyens de 
tekst ‘Their name liveth for evermore’ 
(hun naam blijft altijd voortbe
staan).
Ieder slachtoffer heeft zijn eigen 
witte, rechtopstaande zerk. Op elke 
steen is de naam van de dode te 

vinden, zijn regiment en eventueel 
een symbool voor zijn religie. Maar 
in de rijen staan ook veel stenen 
met het opschrift ‘Known unto God’. 
Hier rusten niet te identificeren li
chamen.
Het CWGC, waarbij zich na de 
Tweede Wereldoorlog onder ande

re Canada aansloot, is verantwoor
delijk voor het onderhoud van de 
erevelden en zorgt waar nodig voor 
vervanging van stenen. Nederland 
heeft de grond voor de begraaf
plaatsen in eeuwigdurend bruik
leen gegeven aan de geallieerde 
landen.

Dat geldt ook voor het ereveld in 
Mook. Een lichthellend terrein te
gen de bosrand, het Cross of Sacrifice 
in het midden. Er rusten 322 gealli
eerden: 297 Britten, elf Polen, tien 
Canadezen, drie Australiërs en een 
NieuwZeelander. Allen sneuvel
den in 1944 en 1945. ‘We are fore
ver grateful. We will always remember 
them’, schrijven bezoekers – vaak 
nabestaanden – in het gastenboek.
‘Sei stille. So viele Toten’, is te lezen 
in het gastenboek in de 6 meter 
hoge crypte die de oorlogsbegraaf
plaats domineert in Donsbrüggen, 
net over de grens bij Nijmegen. 
Ook aan Duitse zijde vielen aan het 
eind van de Tweede Wereldoorlog 
duizenden slachtoffers. Kleve is in 
het najaar van 1944 en bij de start 
van operatie Veritable op 8 febru

ari 1945 tweemaal bedolven onder 
een bommenregen. De stad raakte 
totaal verwoest. 
De Volksbund Deutsche Kriegsgräber
fürsorge begon in 1948 met uiterste 
behoedzaamheid met de voorberei
ding van een ereveld voor gesneu
velde Duitse militairen. Het lag 
moeilijk, want Nederlanders wilden 
niets weten van het herdenken van 
‘moffen’ zo dichtbij. Mede daarom 
is gekozen voor een plek middenin 
het Reichswald bij Donsbrüggen, 
onzichtbaar voor een argeloze pas
sant – en nu een oase van rust. Er 
liggen meer dan 2700 gesneuvel
den; hun exacte aantal is onbekend. 
Toenmalig minister president van 
NoordrijnWestfalen Karl Arnold 
opende het ereveld in 1950 met de 
woorden: ‘Het miljoen voudig be

leefde verdriet van moeders moet 
een helende kracht worden tegen 
oorlog en oorlogsgeest.’ Bij de ope
ning waren Britten en Italianen 
aanwezig.
Duitse erevelden zijn echte doden
akkers. Lange rijen natuurstenen 
platen (in totaal 2421) met naam 
en rang liggen in het gras. Her en 
der groepjes natuurstenen kruizen. 
Bij de crypte, waar 297 onbekende 
doden in een massagraf zijn ge
legd, staat: ‘De oorlog (…) liep met 
ijze ren voeten door ons land, hij 
brandde en verzengde, hij brak af 
en verwoestte, hij sloeg en moord
de, hij vernietigde en vrat aan wat 
ons lief en dierbaar was.’

Archief en leden van het Stedelijk 
Comité 4 & 5 Mei.
Zij houden een database bij en 
presen teren elke drie maanden een 
nieuw videoportret van Nijmeegse 
oorlogsslachtoffers in het Huis van 
de Geschiedenis. De meest recen
te film (gemaakt door Carla Rie
ter en Willemien de Mulder) gaat 
over de familie Holland van de nog 
bestaande schoenenzaak aan Plein 
1944. Het echtpaar Bertus Hol
land en Ria Giepmans opende zijn 
schoenenmagazijn in 1938 op bijna 
dezelfde plek. De winkel kreeg een 
voltreffer bij het bombardement 
van februari 1944. Moeder, drie 
kinderen, een winkelmeisje, een 
hulp en een vriendin kwamen om. 
Alleen vader en twee andere kinde
ren overleefden.
De site www.oorlogsdodennijmegen.nl 
bevat gegevens van meer dan vier

duizend slachtoffers, die op 
naam terug te zoeken zijn. ‘Nij
megen is een van de zwaarst 
getroffen steden in de Tweede 
Wereldoorlog. Door het bom
bardement in 1944, maar ook 
doordat de stad na september 
van dat jaar frontstad werd. Zo 
kwamen er in oktober 1944 
meer dan honderd mensen 
tegelijk om die schuilden in 
de kelder van de kapokfabriek 
in de benedenstad’, aldus de 
werkgroep.

Onopvallend
oorlogsgraf
Het is een onopvallende grafsteen 
tussen de vele op de begraafplaats 
rond de roomskatholieke kerk in 
Beuningen. ‘Hier rust Cornelius A. 
Peters, geb. 14 dec. 1906, overl. 30 
sept. 1944’. Peters was postbestel
ler bij de PTT. Hij werd tijdens zijn 
werk getroffen door een bominslag 
en stierf aan zijn verwondingen, 37 
jaar oud.
Het eenvoudige graf op het kerkhof 
in Beuningen staat als ‘oorlogsgraf ’ 
te boek bij de Oorlogsgravenstich
ting. Die is in 1946 opgericht om 
Nederlandse oorlogsgraven in te 
richten, aan te leggen en te verzor
gen, waar ook ter wereld. In Neder
land staan honderdtachtigduizend 
mensen geregistreerd als oorlogs
slachtoffer. Militairen die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog hun le
ven verloren  of erna, bijvoorbeeld 
tijdens vredesmissies. Maar ook 
gewone mannen, vrouwen en kin
deren. 
De Oorlogsgravenstichting beheert 
grote begraafplaatsen als het Mi
litair Ereveld Grebbeberg en het 
Nationaal Ereveld in Loenen, maar 
ook kleinere. In Nederland gaat het 
om dertienduizend oorlogsgraven, 
verspreid over meer dan duizend 
plaatsen. Zo’n graf als dat van Cor
nelius Antonius Peters. Ze zijn alle 
te vinden op de website www.oor
logsgravenstichting.nl, waar kan wor
den gezocht op naam en/of plaats. 
Peters komt ook voor in het zoek
register van www.oorlogsdodennijme
gen.nl, waar een portret van hem te 
vinden is.
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De Houtstraat was 
vroeger langer. Hier 
stond de schoenenzaak 
van Holland die nu op 
Plein 1944 te vinden is.

negentien werkneemsters van 
Haspels verbrandden. De enige 
die vrij was, stierf door een bom 
bij het station.
Op de begraafplaats staat een 
herdenkingssteen op de plek 
waar verzetsstrijder Jan van Hoof 
van 1945 tot 1971 begraven lag. 
Van hem wordt gezegd dat hij 
de Waalbrug redde door Duitse 
explo sieven onder de brug onklaar 
te maken. Het bronzen beeld op 
het Traianusplein verbeeldt Van 
Hoof, die op 19 september 1944 
op straat is doodgeschoten door 
de bezetter. Van Schaijk: ‘In 1971 
besloot de gemeente, achteraf 
heel dom, om alle verzetshelden 
bij elkaar te leggen op Vredehof 
aan de Weg door Jonkerbosch. Op 
die plek, die nauwelijks bekend is, 
rust Jan van Hoof nu.’
Op de Daalseweg is elk jaar op 22 
februari een herdenking, tegelijk 
met de gemeentelijke herdenking 
in de stad. Om precies 13.28 uur, 
het moment dat honderden bom
men de Nijmeegse binnenstad 
verwoestten, luiden de klokken. 
‘Eind jaren zeventig wilde de ge
meente de begraafplaats ruimen. 
Een heel stuk stadsgeschiedenis, 
zomaar omploegen! Gelukkig kan 
dat niet meer. Tegenwoordig is de 
hele begraafplaats is een cultuur
historisch monument.’

Foto’s :
Stichting Faces To Graves

Foto: Regionaal Archief Nijmegen
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3-gangen diner 
inclusief entreekaart

Pompoensoep
met gember en koriander

«««

Langzaam gegaard runderstoofpotje
 met chorizo en paprika

of
Op de huid gebakken kabeljauwfilet

met een stamppotje van vergeten groenten
«««

Wentelteefjes
 met kaneelroomijs

Deze actie is geldig t/m 31 maart 2018 (m.u.v. feestdagen) op vertoon van deze advertentie

Geniet van een heerlijk 3-gangen diner inclusief een entreekaart 
voor het Nationaal Bevrijdingsmuseum.

voor het Nationaal Bevrijdingsmuseum

OP = OP €2750
P.P.

Hotel-Restaurant Erica  

+31 (0)24 - 684 35 14
info@hotelerica.nl

Parkhotel Val Monte
+31 (0)24 - 684 20 00

info@parkhotelvalmonte.nl

Hotel-Restaurant De Gelderse Poort
+31 (0)24 - 663 82 13 

info@hoteldegeldersepoort.nl

De Airborne Experience 
dompelt je onder

Regio Arnhem herdenkt 
september 1944

De Slag om Arnhem: het verhaal

Hoe was het om in de 

Tweede Wereldoorlog 

door de stad te lopen? 

Hoe voelt het om te 

leven temidden van 

gevechten tussen 

een bezetter en een 

bevrijder? Ben je bang?

Arnhem staat ook dit jaar 
stil bij de Slag om Arnhem. 
De Stichting Airborne 
Herdenkingen heeft een 
uitgebreid programma 
samengesteld. 

Dat begint op vrijdag 15 septem
ber met een aantal kransleggingen. 
De belangrijkste is om 19.00 uur 
bij het monument op het Airborne
plein in de stad. Een dag later zijn 
er de luchtlandingen op de Ginkelse 
Heide in Ede, tussen 9.30 en 16.30 
uur. Aan de Telefoonweg in Ren

Wat is er nou echt gebeurd 
in de Slag om Arnhem? Wie 
dat wil weten, kan terecht in 
Airborne Museum Hartenstein 
in Oosterbeek.

Je ziet er authentiek oorlogs
materiaal van bezetters en geal
lieerden: uniformen, emblemen, 
wapens en munitie, gereedschap, 
persoon lijke bezittingen en noem 
maar op. Hetzij afkomstig van het 
slagveld zelf, hetzij van een ge
dateerd en geïdentifi ceerd type 

Het uitzicht is prachtig. 
De rivier, de Rijnbrug op 
een steenworp afstand, 
de uiterwaarden aan de 
overkant. Maar op zondag 
17 september 1944 kwamen 
de Britse luitenant-kolonel 
John Frost en zijn bataljon 
niet voor het uitzicht. Hun 
doel: die brug veroveren. 
Dat lukte, maar vier dagen 
later moesten ze, na zware 
verliezen, de oeververbinding 
weer prijsgeven. 

Airborne at the Bridge publiekstrekker

Wie dat wil ervaren, moet eens 
rondlopen over Airborne Experience, 
een ondergrondse tentoonstelling in 
Airborne Museum Hartenstein in 
Oosterbeek. Het woord experience 
zegt het al: Hartenstein laat je in 
zijn kelders bijna aan den lijve 
ervaren hoe de Slag om Arnhem 
eruitzag, klonk en rook. Ja, zelfs 
dat laatste, want de stoffige geur 
van stapels puin dringt diep door 
in je neusgaten.
Deze moderne manier van museale 
educatie – bezoekers de geschiede
nis laten voélen – slaat aan, moet 
je concluderen als je het gasten
boek doorbladert. ‘Indrukwekkend’ 
is wel het meest gebruikte woord. 
Dat geldt overigens ook de rest van 
het Airborne Museum, waar op 
meer tradionele wijze over de Slag 
om Arnhem wordt verhaald.
Maar in de kelders van villa Harten
stein dompelt de Airborne Experience 
je onder. Opeens bén je die Britse 
parachutist die met zijn maten in 

de kale romp van een vliegtuig zit. 
Je hoort de motor ronken, je voelt 
het vliegtuig trillen. Als jullie ge
land zijn, sta je in een vreemd land 
met de opdracht het te bevrijden. 
‘We gaan er een succes van maken’, 

is je van te voren verteld. En: ‘We 
moeten op elkaar kunnen rekenen.’
Meest indrukwekkend is wel het 
nagebouwde stukje stad. Het is er 
donker. Hier en daar brandt een 
straatlantaarn. Een reclamebiljet 

roept jongens op om zich aan te 
melden bij de Waffen-SS. Een auto 
is gestrand in het puin; de achter
lichten branden nog. Rechts, in een 
huis met kapotgeschoten ramen, 
klinkt geschreeuw. Een soldaat ver

Nu is aan de voet van diezelfde 
brug – in 1978 omgedoopt tot John 
Frostbrug – een informatiecentrum 
ingericht over de Slag om Arn
hem, Airborne at the Bridge. Het is in 
maart 2017 geopend en met twin
tigduizend bezoekers een regel
rechte publiekstrekker. Het is een 
dependance van Airborne Museum 
Hartenstein in Oosterbeek.
Waar het moedermuseum vooral 
het verhaal vertelt van de Britse 
kant, wordt de strijd om de brug in 
het informatiecentrum belicht van
uit drie verschillende, persoonlijke 
perspectieven. Je kunt er luisteren 
naar verhalen over de Britse lui
tenant John Grayburn, de Duitse 

Hauptsturmführer Viktor Eberhard 
Gräbner en de Nederlandse kapi
tein Jacob Groenewoud. Zij sneu
velden allen in de strijd om de brug. 
Verder biedt het informatiecen
trum een museale 3Dpresentatie 
over de Slag om Arnhem en een 
halfjaarlijkse wisselexpositie. 
De John Frostbrug is wereldbe
roemd door de film A bridge too far 
en trekt jaarlijks vele tienduizen
den herdenkingstoeristen. Met Air
borne at the Bridge beschikt de stad 
nu over een mooie locatie om hen 
van dienst te zijn. 
Een paar honderd meter verderop 
staat de Eusebiuskerk, symbool 
voor de verwoesting van de stad 

tijdens en na de Slag 
om Arnhem. In her
denkingsjaar 2019 
moet de restauratie 
voltooid zijn. Dan 
wordt in de kerk het 
perspectief toege
voegd van de burgers 
van Arnhem. Het 
verhaal over het leed, 
de evacuatie, de ver
woesting en de we
deropbouw van hun 
stad. 

Airborne at the Bridge, 
Rijnkade 150 Arnhem, 
dagelijks geopend van 
10.00 tot 17.00 uur, 
gratis toegang. 

schuilt zich achter zijn mitrailleur. 
Je hoort vertrouwde woorden – En
gels – maar ook barse bevelen: ‘Wei
ter laufen!’ Wanneer mag je weer 
naar huis?

waarvan bekend is dat het daad
werkelijk in Arnhem is gebruikt.
Op dit moment is er de expositie 
‘De rode baret’, die het 25jarig be
staan van 11 Luchtmobiele Briga
de en het 75jarig bestaan van de 
rode baret markeert. De rode kleur 
groeide sinds de invoering ervan in 
1942 uit tot internationaal symbool 
voor luchtlandingstroepen. De rode 
baret werd bovendien, onder meer 
door de Slag om Arnhem, een teken 
van vastberadenheid.

www.airbornemuseum.nl.

kum begint om 14.00 uur de Race 
to the bridge met gerestaureerde 
militaire voertuigen, die later die 
middag van dichtbij kunnen wor
den bewonderd bij Airborne Muse
um Hartenstein in Oosterbeek.
De officiële herdenkingsdienst 
wordt op zondag 17 september om 
11.00 uur gehouden op het Arn
hem Oosterbeek War Cemetery in 
Oosterbeek. Het herdenkingsweek
einde zit verder vol fiets- en wan
deltochten langs gedenkwaardige 
plekken uit de Slag om Arnhem.

www.airborne-herdenkingen.nl.
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INFO 
Het boek (twee delen) kost 
150 euro. Het is te koop 
tijdens de presentatie op 
17 september in Groesbeek. 

Daarna uitsluitend te 
bestellen via de uitgever: 
www.d-day-publishing.com.

De eerste exemplaren komen 
tijdens de herdenkingssprong op 
17 september in Groesbeek in de 
handen van een parachutist uit de 
lucht vallen. Dat is symbolisch, 
want de boeken gaan over de 
bevrijding van de regio Nijmegen 
door de Amerikaanse 82ste Air
bornedivisie.
Burning bridges en Bridges are 
ours heten de twee delen van het 
kloeke Engelstalige boekwerk dat 
Michel De Trez (1965) en Peter 
Hendrikx (1966) het licht doen 
zien. De historici beschrijven daar
in aan de hand van foto’s wat zich 
in de nadagen van de Tweede We
reldoorlog in de regio afspeelde.
Het fotoverslag begint in deel 1 
met de voorbereidingen en het 
vertrek per vliegtuig uit Engeland. 
Vervolgens worden de landin
gen bij Groesbeek en Grave van 
de paratroepen en de zogeheten 
glidertroepen, die per zweefvlieg
tuig landden, uitgebreid in beeld 
gebracht. Deel 1 sluit af met de 
gevechten om de strategisch be
langrijke bruggen bij Grave en over 
het MaasWaal Kanaal en met de 
schermutselingen met de overrom
pelde Duitse bezetter. 
Deel 2 gaat verder met de zeer 
hevige gevechten om de spoor en 
verkeersbrug in het centrum van 
Nijmegen. Beide bruggen worden 
samen met Britse tanks veroverd 
nadat de Amerikanen, in canvas 
roeibootjes en onder dodelijk 
Duits vuur, de Waal zijn overge
stoken. Tijdens deze oversteek, 
die door vele historici een van 
de meest moedige gevechtsacties 
van de hele Tweede Wereldoor
log wordt genoemd, kwamen 48 
Amerikanen om het leven. In het 
boek zijn veel foto’s en authen

tieke uitrustingstukken gebruikt 
ter illustratie van het verhaal over 
de Waaloversteek. Nadat alle 
missies waren volbracht nam de 
82ste Airbornedivisie overigens 
nog twee maanden lang defensieve 
stellingen in rond Nijmegen.
De Trez – directeur van het De
cember 1944 Museum in La Gleize 
in de Belgische Ardennen en van 
de D-Day Experience in Carentan, 
Normandië – en Hendrikx doen elk 
al meer dan 35 jaar onderzoek naar 
de geschiedenis van de bevrijding 
door de Amerikaanse Airbornedi
visies. Eerder publiceerden ze de 
fotogeschiedenis van de 101ste 
Airborne-divisie in de regio Eind
hovenVeghel en in de Betuwe.
Decennialange contacten met hon
derden Amerikaanse veteranen, 
talloze bezoeken aan archieven in 
Amerika, Engeland en Duitsland 
en de bijdragen van vele onderzoe
kers uit de regio hebben geleid tot 
een boekwerk van bijna duizend 
pagina’s met ruim vijftienhonderd 
foto’s, waarvan de meeste nooit 
eerder zijn gepubliceerd. Het boek 
is primair een fotogeschiedenis 
met zeer uitgebreide beschrijvin
gen die de hele operatie inzichte
lijk maken. Daarnaast hebben de 
auteurs in Amerikaanse en Britse 
archieven nieuwe documenten 
gevonden die een nog betere 
verklaring geven waarom opera
tie Market Garden, ondanks de 
superieure bijdrage van de 82ste 
Airbornedivisie, uiteindelijk toch 
als een mislukking de geschiedenis 
is ingegaan. 
Als het eerste exemplaar op 17 
september op Groesbeekse bodem 
is beland, wordt het officieel over
handigd aan een veteraan van de 
82ste Airbornedivisie.

AGENDA 
2017 
Remember 
September
regio 
Nijmegen 

75 jaar vrijheid bij 
Omroep Gelderland

Liberation 
Route 
Europe

In het landschap van het Rijk van Nijmegen kun je via de Libera-

tion Route Europe zelf leren over de geschiedenis van de Twee-

de Wereldoorlog. Liberation Route Europe is een internationale 

herinneringsroute die zich steeds verder uitbreidt over het con-

tinent. Ze verbindt de losse verhalen over de Tweede Wereld-

oorlog met elkaar, waardoor ze samenhang krijgen.

Via de website en app van Liberation Route Europe is per loca-

tie allerlei informatie te vinden. Er wordt uitgelegd binnen wel-

ke verhaallijnen de plek past, zodat het grotere geheel duidelijk 

wordt. Ook de luisterstenen in het landschap maken deel uit van 

Liberation Route Europe. Elke luistersteen vertelt de geschiede-

nis van die plek; dat verhaal, vaak verteld via iemand die erbij was, 

is te downloaden via de website en de app. 

Een voorbeeld daarvan is te vinden in Heumen. Daar zijn er een 

paar luisterstenen met persoonlijke verhalen over wat zich tij-

dens de Tweede Wereldoorlog in het dorp afspeelde. Zo is er 

een steen met de naam ‘Brug Nummer 7’. Die staat bij de Kapi-

tein Postmalaan. De steen verhaalt over de Heumense verzets-

leider Jac Maris en over kapitein Thomas B. Helgeson. De laatste 

veroverde op 17 september 1944 met zijn eenheid de brug op 

de Duitse bezetter. 

Liberation Route Europe voert je langs historische locaties, 

bezienswaardigheden en musea. Iedereen kan zelf een route 

samen stellen om te gaan wandelen, fietsen of autorijden. Op die 

manier kom je niet alleen veel te weten over de grote lijnen van 

de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog, maar kom je oog 

in oog te staan met de lokale geschiedenis.

De provincie Gelderland telt trouwens de meeste luisterstenen 

van de hele route. Gelderland speelde immers een belangrijke 

rol in operatie Market Garden.

Omroep Gelderland besteedt heel 2017 aandacht aan 
bevrijden en herdenken in de provincie Gelderland.

De komende weken is er een 
vierdelige serie die in het teken 
staat van operatie Market Garden 
en haar nasleep. Elke maandag om 
17.20 is er een nieuwe aflevering 
(die elk uur wordt herhaald).
Aflevering 1  De zomer van 1944. 
Vanaf Dday gloort er hoop, maar 
het dagelijks leven wordt steeds 
moeilijker. De Duitsers halen de 
teugels aan. En toch is er nog 
vertier. In de bioscoop draait ‘Drie 
weken Huisknecht’, een film die 
deels in Vorden wordt gedraaid.
Aflevering 2 - Dolle Dinsdag. Er 
heerst paniek bij Duitsers en 
NSB’ers, maar vreugde bij gewone 
Nederlanders. Bijna tegelijkertijd 
moeten de inwoners van Zaltbom
mel evacueren. Na twee dagen 
slaat de hoop om in teleurstelling.
Aflevering 3  Operatie Market 
Garden. Over de strijd van operatie 
Market Garden en het front dat 
Gelderland splijt. Overasselt is de 
eerstbevrijde Gelderse plaats, maar 
even verderop in Wamel worden 
nog veertien mensen gefusilleerd.

Aflevering 4  De nasleep. Het front 
stokt, Arnhem moet worden 
geëvacueerd en de Veluwe stroomt 
vol met vluchtelingen. Nijmegen is 
vrij, maar wordt zwaar getroffen in 
de zogenaamde ‘granatentijd’. 

Op 16 september verzorgt Omroep 
Gelderland een live uitzending van 
de luchtlandingen op de Ginkelse 
Heide en de Bridge to Liberation 
Experience. De regionale omroep 
heeft bovendien een multimediaal 
platform het licht doen zien: ’75 
jaar vrijheid, op weg naar 2020’. 
Dat werkt toe naar de viering van 
75 jaar bevrijding. Op het platform 
zijn historische verhalen, foto’s 
en filmmateriaal te vinden die 
verschillende thema’s in het Rijk 
van Nijmegen en de wijde regio 
belichten.
Omroep Gelderland is op 17 sep
tem ber ook op het Bevrijdingsfesti
val in Groesbeek. Mensen kunnen 
daar spullen, brieven en dagboeken 
uit de oorlog laten beoordelen door 
een deskundig panel.

INFO
www.liberationroute.com

INFO 
www.opwegnaar2020.nl

Uitzending gemist? Zie
www.gld.nl/tv

In beeld op duizend pagina’s: 
de Bevrijding

17 september – 
12 oktober

Albany-Nijmegen-tentoon-
stelling. Huis van de Nijmeegse 
Geschiedenis, Nijmegen. 
www.stichtingfan.nl

17 september 
14.00 – 16.00 uur 

Jubileumviering Albany-Nijme-
gen 1947-2017. Stevenskerk, 
Nijmegen. Aanmelden via  
viering@stichtingfan.nl. 
www.stichtingfan.nl 

19 september 
20.00 – 22.30 uur 

Numaga-lezing door 
Anja Adriaanse. Nijmegen. 
Entree 5 euro. 
www.numaga.nl 

20 september 
13.30 – 15.00 uur 

Herdenking bevrijding van 
Nijmegen, monument de 
Waaloversteek, Nijmegen.
 www.stichtingfan.nl 

21 september 
19.30 uur 

Presentatie De Nachtheksen. 
Bevrijdingsmuseum, 
Groesbeek. Entree 5 euro. 
Reserveren gewenst. 
www.bevrijdingsmuseum.nl 

30 september en 1 oktober 
11.00 – 17.00: 

Valkhofbunker open, Nijmegen. 
www.valkhofbunker.nl 

13 – 15 oktober 2017 
The Island, herinneringsweek-
einde Betuwe 1944-45, 
Randwijk. 
www.never-forget-them.nl, 
www.boic.nl, 
www.museumniemandsland.nl 

www.75jaarvrijheid.nl 

www.bevrijdingsmuseum.nl 

www.geschiedenislokaal024.nl

www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

www. liberationroute.nl

www. groesbeekairbornevrienden.nl

Websites Meer informatie over lokale 
initiatieven en de geschiedenis van de regio:

Filmfestival 
Freedom Shorts

Monumententocht 

Spannende korte speelfilms, meeslepende animaties en inter-

views over oorlog en bevrijding: dat is wat de bezoeker op vrij-

dag 15 september kan verwachten van mini-filmfestival Freedom 

Shorts in Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945.

Het festival, waar het museum en AC Films twaalf korte films pre-

senteren, laat zien dat er veel manieren zijn om het verleden tot 

leven te brengen. Wat de achterliggende gedachte is bij een film 

en hoe die film tot stand is gekomen, vertellen enkele filmmakers.

Het is alweer de 25-ste editie van de monumententocht van Stich-

ting Groesbeek Airborne Vrienden die op zondag 17 september 

van start gaat bij de het General Gavin Monument aan de Nieuwe 

Drulseweg in Groesbeek.

De tocht begint om 09:30 uur met een korte herdenking bij het 

General Gavin Monument. Daarna verplaatsen de deelnemers aan 

de tocht zich naar de replica van de Waco-glider op Klein Amerika 

voor de tweede korte herdenking. 

De monumententocht is niet alleen bedoeld voor ‘gewone’ bur-

gers. Ook Amerikaanse vertegenwoordigers van de hedendaagse 

82nd, het 94th Flight Training Squadron, Amerikaanse ambassa-

de, Chloe Gavin – de dochter van James Gavin – en de burgemees-

ters van Berg en Dal en Kranenburg doen mee.

AGENDA2017

10 september
13:00 – 17:00 uur

Battlefield Fietstour ‘
De bevrijding van Nijmegen’: 
10 kilometer langs slagvelden 
uit de Tweede Wereldoorlog. 
Deelname 6 euro. 
Reserveren noodzakelijk. 
www.bevrijdingsmuseum.nl 

10 september
12.00 – 13.00 uur

Rondleiding door Nijmegen 
met als thema ‘De aanslag op 
SS-er Van Dijk – 8 juli 1943’. 
Deelname 5 euro. 
Reserveren gewenst. 
www.stadswandelingnijmegen.nl

Actief beleven en herinneren

September en oktober 2017

Start Monumententocht
09.30 uur

Freedom Shorts 
begint om 19:30 uur. 
De toegang kost vijf 
euro. Reserveren is 
gewenst. 

17 september 
12.00 – 13.00 uur

Rondleiding door Nijmegen 
met als thema ‘Een wereldoorlog 
wordt werkelijkheid: Nijmegen 
1940-1945’. 
Deelname 5 euro. 
Reserveren gewenst.
www.stadswandelingnijmegen.nl

Dagelijks bij zonsondergang
Sunset March Herinneringsmars 
over de Oversteek, Nijmegen.
www.sunsetmarch.nl 

Wandeltocht ‘Jong in Nijmegen’ 
Deelname 90 euro, 
maximaal 15 personen. 
www.museumhetvalkhof.nl 

Thematische wandelingen 
‘Battlefieldtour’, ‘Bevrijding 
van Nijmegen september 1944’ 
en ‘Bombardementswandeling’. 
Deelname 4 euro. 
www.gildenijmegen.nl

1 september – mei 2018
Tentoonstelling 
Yad Vashem-penning 
Museum Kasteel Wijchen 
www.museumwijchen.nl  

2 en 3 september 
11.00 – 17.00 uur 

Valkhofbunker open, Nijmegen 
www.valkhofbunker.nl 

10 september 
14.00 en 15.00 uur 

Rondleiding door tijdelijke 
tentoonstelling Rosie the 
Riveter 
Bevrijdingsmuseum, Groesbeek 
www.bevrijdingsmuseum.nl 

12 september 
19.30 uur 

Presentatie North American 
Aviation en haar ‘Rosies’, 
Bevrijdingsmuseum, Groesbeek. 
Entree 5 euro. 
Reserveren gewenst.
www.bevrijdingsmuseum.nl 

15 september 
19.00 uur 

Herdenking Slag om Arnhem, 
Airborneplein, Arnhem. 
www.bridgetoliberation.nl 

15 september 
20.30 uur 

Bridge to Liberation Experience, 
John Frostbrug, Arnhem. 
www.bridgetoliberation.nl 

15 – 17 september 
12.00 – 17.00 uur 

Tentoonstelling Stichting 
Remember September 1944. 
Koningin Julianastraat 8, Mook. 
www.rememberseptember1944.nl 

16 september 
9.00 – 17.00 uur 

Airborne-luchtlandingen 
Ginkelse Heide, Ede 
www.ede.nl/airborne  

16 september 
15.00 uur

Herdenking
Polenplein, Driel. 
www.driel-polen.nl 

16 en 17 september 
11.00 – 17.00 uur 

Valkhofbunker open, Nijmegen. 
www.valkhofbunker.nl 

17 september 
10.30 – 16.30 uur

Bevrijdingsfestival en 
kindervrijmarkt. 
Bevrijdingsmuseum, Groesbeek. 
www.bevrijdingsmuseum.nl 

Rosie the Riveter 
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VR 15 SEPTEMBER
  
YOUCEE INTERNATIONAL YOUTH 
CONFERENCE 
09.00-17.00 (gratis) 

BRIDGE TO THE FUTURE 
13.30-17.00 (gratis) 

CROSSING THE BRIDGE BY MASSED 
PIPES & DRUMS 
18.00-18.30 (gratis)

HERDENKING SLAG OM ARNHEM 
19.00-20.00 (gratis)

BRIDGE TO LIBERATION EXPERIENCE 
20.30-22.00 (gratis)

AIRBORNE FESTIVAL (LIVE MUSIC) 
21.00-00.00 (gratis) 

THEATER NA DE BRUG 
22.30-23.30 (€5,- incl. consumptie)

ZA 16 SEPTEMBER 

AIRBORNE MASSED PIPES AND DRUMS 
12.00-14.00 (gratis)
  
RONDRIT IN ENGELSE DUBBELDEKKER
12.00-17.00 (gratis)

RADIO ORANJE BY RTV ARNHEM 
12.00-17.00 (gratis)

KINGSTREET MUSIC 
13.00-17.00 (gratis)

RACE TO THE BRIDGE 
14.00-15.00 (gratis)

BUBBELS EN BOA’S WARTUNES 
14.00-17.00 (gratis)

PIPES & DRUMS GROUP 
12.00-20.00 (gratis)

AIRBORNE FESTIVAL (LIVE MUSIC) 
20.00-24.00 (gratis)   

ZO 17 SEPTEMBER

RONDRIT IN ENGELSE DUBBELDEKKER 
VAN BRUG TOT BRUG 
12.00-17.00 (gratis)

RADIO ORANJE BY RTV ARNHEM 
12.00-17.00 (gratis)

AIRBORNEWEDSTRIJD VITESSE vs VVV 
12.30-14.00 (v.a. €19,-)
  
AIRBORNE MASSED PIPES AND DRUMS 
13.00-15.00 (gratis)

TENTOONSTELLING AIRBORNE 
BATTLEWHEELS  
14.00-15.00 (gratis)

BUBBELS EN BOA’S WARTUNES 
14.00-17.00 (gratis)

AIRBORNE WEEKEND PROGRAMMA ARNHEM 2017

DAGELIJKS

WANDEL- EN FIETSTOCHTEN MET GIDS 
14.00  (€4,-)

DE AANKOMST VAN DE TITANIC -  
DE NIEUWE OOST 
20.00-21.30 (ZO 15:00) (€13,50)

ETALAGE EXPOSITIE

DE EVACUATIE; 
HET VERHAAL VAN FRANNEKE 
12 september t/m 30 oktober
Route en info: binnenstadarnhem.nl

INFORMATIE

bridgetoliberation.nl 
airborne-herdenkingen.nl

Restaurant - Bed & Breakfast
La Vie & Passie  

Dorpsstraat 16A
6562 AB Groesbeek
www.la-vie.nl

Herberg-restaurant ’t Zwaantje
Groesbeekseweg 106
6585 KH Mook 
www.t-zwaantje.nl

Restaurant De Thornsche Molen
Thornsestraat 20
6575 JJ Persingen 
www.dethornschemolen.nl

Hotel-restaurant De Wolfsberg  
Mooksebaan 12
6562 KB Groesbeek
www.wolfsberg.nl

Hotel-café-restaurant De Oude Molen
Molenweg 48
6561 AK Groesbeek 
www.hoteldeoudemolen.com

Hotel-restaurant Konbanwa Nijmegen
Nijmeegsebaan 53
6564 CC Heilig Landstichting
www.konbanwa.nl

In de oorlog gehavend, 

nu al vele jaren bakens 

van ontspanning

Bij de jaarlijkse viering van de  
Bevrijding, op 5 mei, realiseren 
waarschijnlijk weinig mensen 
zich dat Nijmegen officieel eerder 
is bevrijd dan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog: op 20 sep-
tember 1944. Op die dag kregen 
de geallieerden de zo belangrijke 
Waalbrug in handen.

De brug is natuurlijk een histo
rische plek. Ze speelde een hoofd
rol in de Slag om Arnhem aan het 
einde van de Tweede Wereldoorlog. 
Het evenement – inmiddels heel 
modern B2LX genoemd – is dan 
ook vooral bedoeld om even stil te 
staan bij de invloed die oorlog heeft 
op het dagelijks leven van gewone 
mensen. En bij de grote betekenis 
van vrijheid.
B2LX begint op 15 september rond 
20.30 uur bij het Jacob Groenewoud 
Plantsoen, aansluitend aan de her
denking van de Slag om Arnhem op 
het Airborneplein. Het evenement 
heeft steeds een thema; dit jaar is 
dat ‘moreel kompas’. Dat gebruik 
je om keuzes te maken. Maar wat 
is goed? Wat fout? En wat als een 
keuze enorme consequenties heeft 
voor jezelf of voor mensen van wie 
je houdt? In oorlogen zijn dit soort 
vragen aan de orde van de dag.
Neem het dilemma van luitenantko
lonel David Dobie. Toen de Slag om 

O’G3NE

Arnhem was verloren, verscholen 
zich in de bossen rond de stad ver
scheidene luchtlandingsgroepen. Ze 
besloten een ontsnapping te organi
seren. Dobie meldde zich vrijwillig 
aan om de rivieren over te zwemmen 
en zo de operatie naar het bevrijde 
zuiden te coördineren. Deze opera
tie staat ook wel bekend als Pegasus 
I. In de nacht van 22 op 23 oktober 
1944 bereikten, mede door de on
zelfzuchtige daad van Dobie, bijna 
honderdvijftig soldaten veilig het be
vrijde deel van Nederland.
Er doen ook dit jaar weer veel ar
tiesten mee aan B2LX. Zo treedt 
meidengroep O’G3NE op, geeft 
acteur Gijs Scholten van Aschat 
acte de présence, is schrijver en pu
blicist Massih Hutak van de partij 
en laten operazanger Thomas Olie
mans en zanger Sjors van der Panne 
van zich horen. Natuurlijk valt ook 
te genieten van puur Arnhemse ge
zelschappen als Introdans en Het 
Gelders Orkest.

B2LX: wat is goed of fout?

Bevrijd maar onder vuur
Maar de Duitsers waren niet van 
plan zomaar op te geven. Ze bleven 
proberen de brug te vernielen. Nij
megen was plotseling frontstad. De 
granatentijd zou maanden duren. 
Lang genoeg om een groot deel 
van de binnenstad te vernielen. De 
schade was enorm. Nijmegen was 
in een mum van tijd ontdaan van 
zijn historische hart.
Na de oorlog kwam er het Actie 
Comité ‘Opbouw Nijmegen’. Dat ver
spreidde onder andere een ansicht
kaart die de aangerichte verwoestin
gen toonde. ‘Zóó kwam Nijmegen 

De John Frostbrug in Arnhem vormt op vrijdag 15 sep-
tember opnieuw een fraai decor voor de beleving van 
de Slag om Arnhem in september 1944. Er komen niet 
voor niets elk jaar duizenden mensen naar de Bridge to 
Liberation Experience. Dit jaar staat de vraag centraal 
wat goed is, en wat fout.

uit den oorlog!’, staat erbij. En dan 
volgt een wrange samenvatting van 
vijf lange oorlogsjaren: ‘2200 bur
gers gedood, 5500 zwaar verminkt. 
Het geheele Centrum verwoest, 
n.l.: 400 zakenpanden – 60 stra
ten – 7 kerken – de Universiteits 
gebouwen – 2260 huizen. Boven
dien zwaar beschadigd: 13.000 hui
zen. Maar Nijmegen werkt aan een 
nieuwe toekomst!’
De kaart deed een beroep op Ne
derlanders om in de buidel te tas
ten. ‘De frontstad Nijmegen rekent 
op U bij den Wederopbouw!’
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Zoals boswachtersvrouw Luise 
Rausch en haar dochter Lotte, wier 
verhaal valt te horen bij de luister
kei van de Liberation Route aan de 
Grafwegener Straße.
Luise en Lotte wonen met hun man 
en vader, Gustav, in een huisje aan 
de glooiende rand van het Reichs
wald, op steenworp afstand van 
Groesbeek. Sinds de Reichskristall
nacht op 9 november 1938 trekken 
moeder en dochter zich het lot van 
de Joden aan. Die nacht, waarin 
veel synagogen en Joodse winkels 
in vlammen opgingen, markeert 
het begin van een zware tijd voor 
Joden in Duitsland. Velen wachten 
niet op wat komen gaat en nemen 
de wijk naar het vrije Nederland. 
Maar daar gaat op zeker moment de 
deur op slot: Joden zijn niet meer 
welkom. Wie tegen de lamp loopt 
als hij toch het land binnenglipt, 

wordt net zo hard teruggestuurd.
De grens oversteken is dus behoor
lijk gevaarlijk, en alle hulp is wel
kom. Meestal moeten de Joden er 
maar op vertrouwen dat wie hen 
helpt, ook daadwerkelijk goede be
doelingen heeft. Dat blijkt in elk 
geval zo te zijn bij Luise en Lotte, 
die de vluchtende Joden soms een 
paar dagen eten en onderdak bie
den. Daarna helpen ze hen de grens 
over, naar de boerderij van Henk en 
Maria Kerkhoff. 
In de zomer van 1939 gaat het mis. 
Luise zit een week in de gevangenis 
van Kleve. Kaalgeschoren komt ze 
thuis. Voor straf wordt haar man 
Gustav, die van niets wist, op 31 
augustus 1939 overgeplaatst naar 
Krefeld. Daar sterft hij vijf maan
den later. Hij is dan 63 jaar oud.

www.liberationroute.nl

Het verhaal over de Tweede 

Wereldoorlog is maar al te vaak 

zwart-wit. Er was ‘de vijand’ en dan 

waren ‘wij’ er, de goeden. Maar 

vlak over de grens bij Nijmegen, 

in het Duitse Kranenburg, 

laat de geschiedenis zien dat 

de werkelijkheid grilliger is. 

Genuanceerder vooral. Want er 

waren ook goede Duitsers.
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Goede Duitsers? 
Jazeker!
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Monumenten loop je maar al te vaak achteloos voorbij.  

In Beuningen is dat nauwelijks mogelijk. Het gedenkteken 

aan de Van Heemstraweg, tegenover de H. Cornelius kerk, 

is opvallend aanwezig. Het is een propeller.
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Een opvallend 
monument

Dat is niets voor niets, want dit 
is het ‘Monument voor geallieerde 
vliegers’. Het is opgericht ter na
gedachtenis aan de zes leden van 
de Britse Royal Air Force, de RAF, 
die zijn omgekomen toen hun Lan
casterbommenwerper op 23 juni 
1943 door Duits afweergeschut 
werd neergehaald. Een paar jaar na 
de Tweede Wereldoorlog, in 1950, 
is er met dit monument voor ge

zorgd dat ze niet worden vergeten.
Overigens blijkt niet iedereen even
veel respect te hebben voor de oor
logsslachtoffers. Zes jaar geleden is 
de plaquette van hun monument 
gewrikt en meegenomen. Een 
maand later is een nieuwe aange
bracht. Nabij de Verlengde Wilhel
minalaan is vorig jaar een nieuw 
monument onthuld, precies op de 
plek waar de Lancaster neerkwam.

In de discussie over de vluchtelin-
genstroom uit onder meer Syrië 
en Afrika zou je bijna vergeten dat 
ook Nederland niet altijd veilig 
was. Maar wie in Groesbeek over 
de Mooksebaan komt, wordt daar 
telkens even aan herinnerd.

Daar, aan de rand van het dorp, 
staat namelijk sinds 1995 een bron
zen beeld met de naam ‘Evacuatie’. 
Het is ontworpen door kunstenaar 
Greet NorpNieuwhof en onthuld 
in 1995. Het beeld stelt een paar 
mensen voor die met een kinder
wagen en een handkar lopen. Het 
is bedoeld om de inwoners van 
Groesbeek te herdenken die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog have en 
goed gedwongen moesten achter
laten omdat dit oorlogsgebied was 
geworden, met alle gevolgen van 
dien. Toen ze eenmaal terugkeer
den, kwamen ze terecht in allerlei 
verwoestingen. Ze moesten hun 
dorp weer grotendeels gaan opbou
wen.

Joodse slachtoffers krijgen een naam

Vluchten voor de vijand

Waar Anne Frank symbool staat 
voor de Nederlandse Joden die zijn 
omgebracht tijdens de Holocaust, 
waren de Joodse slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog tot voor 
kort naamloos. 

Op de Joodse begraafplaats hangt 
uiteraard de plaquette ‘ter nage
dachtenis aan de vele Joodse inge
zetenen van Nijmegen e.o. die in de 
zo barre jaren van 19401945 niet 
hier hun laatste rustplaats moch
ten vinden’. Maar de 449 Joden 

die in de oorlog zijn gedeporteerd, 
hebben sinds april dit jaar ook een 
monument waarop hun namen 
zijn vereeuwigd. Belangrijk, omdat 
anonieme slachtoffers nauwelijks 
emotie opwekken. Slachtoffers 
met namen wel – dat zijn duidelijk 
mensen. Zo werkt het ook bij Anne 
Frank, want wie kan zich niet inle
ven in dat pubermeisje op die zol
der met haar dagboek?
Het monument voor de Nijmeeg
se Joden bestaat uit zeven bronzen 
plaquettes. Ze hangen op de Kitty 
de Wijzeplaats.

Herdenk WO2
in de gemeente Berg en Dal

• Bekijk de op ware groo� e 
nagebouwde Waco-glider 
(militair zweefvliegtuig) op 
Klein-Amerika;

• Verken de Liberation Route op 
de fi ets of met jeeps van 
LiberationTour of Grateful 
Generation Tours;

• Bekijk in het dorp Groesbeek 
de historische panelen die je 
meenemen naar het verleden;

• Bezoek het Nationaal 
Bevrijdingsmuseum 1944-
1945 met een interessante 
expositie over Rosie the Riveter 
(tot 1 oktober). 

 Voor meer informatie over 
 overnachten, eten en drinken 
 of activiteiten kijk op 
 www.vvvbergendal.nl.

Taal: English version only.
Prijs: per deel € 79,00
    twee delen samen € 150,00 

BOEK SIGNEREN
- Zondag 17 september 2017 -

op de historische Drop Zone in 
Groesbeek (Klein Amerika)

+
Herdenkings parachutesprong

uit authentieke 
C-47 vliegtuig.

Nieuw verschenen, September 2017 
De ultieme fotogeschiedenis van de 

bevrijding van de regio Nijmegen door de 
Amerikaanse 82e Airborne Divisie. 

In bijna 1.000 pagina’s, verdeeld over twee 
boekdelen, wordt met bijna 1.600 unieke foto’s het 
complete boeiende en vaak persoonlijke verhaal 
verteld over de zware gevechten in de regio 
Nijmegen. Nieuw ontdekt Amerikaans en Brits 
bronnenmateriaal werpt bovendien nieuw licht op 
de mislukking van Operatie Market Garden. 

Ook online bestellingen:
www.d-day-publishing.com

Meer info op:
www.facebook.com/D.Day.Publishing/

464 pagina’s / 730 foto’s

512 pagina’s / 850 foto’s

Sans titre-1   1 16/08/2017   4:05 PM
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Interesse voor een advertentie? 
Neem contact op via: 
info@bevrijdingsmuseum.nl

Hier had uw 
advertentie 
kunnen staan!

Geen nood, 
volgend jaar komt 

Remember September 

opnieuw uit 

Liberation Route Europe
LLiberation Route Europe laat u beleven wat zich heeft afgespeeld 
tijdens de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog. De herinner-
ingsroute loopt door acht landen en is onder meer volop zicht-
baar in de regio-Nijmegen. Hier vindt u diverse luisterplekken, 
elk voorzien van een persoonlijk verhaal over de gebeurtenissen 
ter plekke. Zoals het meisje van 6 jaar oud, dat in september 1944 
parachutisten ziet, naar haar moeder rent en schreeuwt dat ‘God 
mensen uit de hemel gooit’. Waarop haar moeder antwoordt: 
“Geen zorgen mijn kind, het is maar confetti.”

Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek is 
partner van het eerste uur van Liberation Route Europe. Ook op 
andere plekken wordt samengewerkt. Zo vraagt Liberation Route 
aandacht voor de Sunset March in Nijmegen. Deze dagelijkse 
stille mars over de nieuwe stadsbrug in Nijmegen is een eerbe-
toon aan de militairen die op deze plek zijn gesneuveld bij het 
oversteken van de Waal in september 1944.

Voor een volledig overzicht kunt u kijken op
www.liberationroute.com. Of maak gebruik van de gratis Libera-
tion Route Europe-app!

Virtual Reality tour
Sinds 2016 is het mogelijk een voorproeee te krijgen van de 
LLiberation Route in Gelderland in Virtual Reality. Via de website  
www.lre-thetour.nl kunt u de juiste app downloaden en krijgt 
u een toelichting op het gebruik van de app, die gratis kan 
worden gedownload. De app neemt u vervolgens onder meer 
mee op een virtuele reis langs Arnhem, Nijmegen en de drop-
zone van de geallieerden op de Ginkelse Heide.

Van Market Garden tot het Rijnlandoffensief
In de regio-Nijmegen is in de laatste jaren van de Tweede 
Wereldoorlog zwaar gevochten. Het gebied was niet alleen 
decor van Operatie Market Garden in september 1944, maar 
ook van de start van het Rijnlandoffensief in februari 1945. 
Samen met haar regionale partners houdt Liberation Route 
Europe de herinnering aan deze tijd levend. Mede dankzij 
 n nanciële ondersteuning van het vfonds (het Nationaal Fonds 
voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) wordt hierdoor de oor-
logsgeschiedenis van de regio-Nijmegen internationaal onder 
de aandacht gebracht. Daarnaast stimuleert Liberation Route 
Europe toeristen uit binnen- en buitenland het gebied te 
bezoeken.

@liberationroute

Samen geven wij vrijheid door!
www.liberationroute.com

Hoe was het om jong te zijn in 
1944 in Nijmegen? De Tweede 
Wereldoorlog duurde voort en 
dat merkte je elke dag, bij alles 
wat je deed. Toen kwam de strijd 
om de Waalbrug, en daarna vie-
len maanden lang bommen en 
granaten op de stad.
Kinderen beleven gebeurtenissen 
intenser dan volwassenen, en dat 
geldt zeker voor een oorlog. Tege
lijkertijd kunnen kinderen van nu 
zich waarschijnlijk maar moeilijk 
voorstellen hoe het was om te le

Bruinhemden had je overal. Ook in Nederland, en ook in 
deze regio. Groesbeek had voorafgaand aan de Tweede 
Wereldoorlog zelfs een directe band met de Vlaamse 
nationaal-socialist Joris van Severen. Die vond in beeld-
houwer Ernst Voorhoeve een warm pleitbezorger van 
zijn fascistische ideeën.

Voor wie niet weet wat dat is, een 
escape room: het is een spel waarbij 
mensen in een kamer worden op
gesloten en via allerlei opdrachten 
moeten proberen te ontsnappen. In 
Nijmegen draait het om het verhaal 
van Antoon, die een geheime druk

kerij heeft aan de Tweede Oude 
Heselaan. Vlak voor de Bevrijding 
wordt Antoon opgepakt door de 
Duitsers. Zijn verzetswerk dreigt 
verloren te gaan. Aan de spelers 
in de escape room de taak om dat te 
voorkomen.

Bruinhemden 
had je overal

Jong in Nijmegen

Oorlog 
in de 
escape room

ven in een deels verwoeste stad, en 
altijd alert te moeten zijn op gevaar.
Museum Het Valkhof en Bureau 
Buitenkans hebben daarom een 
schoolproject ontwikkeld voor 
kinderen van 9 tot en met 15 jaar: 
‘Jong in Nijmegen – ontmoetingen 
met kinderen in oorlogstijd’.
Het project begint in de klas, met 
een korte animatiefilm van theater
groep Kwatta. Daarna gaan de kin
deren naar museum Het Valkhof, 
waar ze de film ‘Jong in Nijmegen 
1944’ bekijken. Die film laat de 
stad in 1944 zien door de ogen van 
kinderen van toen en nu.

‘Jong in Nijmegen’ omvat ook een 
stadswandeling. Die voert langs 
dertien plekken in de stad. Telkens 
wordt verteld wat kinderen daar 
in 1944 hebben meegemaakt. De 
verhalen zijn aangrijpend en ver
drietig, maar ook hoopgevend. Bij 
ieder verhaal kijken de leerlingen 
door een sheet waarop een scène 
uit het verhaal is afgebeeld. Zo vi
sualiseren ze wat er op die plek in 
1944 is gebeurd.
Terug op school maken de kinde
ren nog wat opdrachten, onder 
andere een poster.

derd man bij elkaar. Als Joris van 
Severen in 1940 in Frankrijk wordt 
geëxecuteerd, dragen zij in wan
delestafette de Verdinasowim
pel van Groesbeek, via Nijmegen, 
Arnhem en Utrecht naar het Bin
nenhof in Den Haag. In al deze ste
den wordt een kleine herdenking 
gehouden, zo meldt het Regionaal 
Archief Nijmegen. Ten slotte draagt 
Voorhoeve de vlag over aan hoofd
stormer C. van Geelkerken, leider 
van de Nationale Jeugdstorm.
Korte tijd later dwingen de Duit
sers Voorhoeve om Verdinaso met 
de NSB te fuseren. En hoewel hij 
aanvankelijk tegen de komst van 
de Nederlandse SS is, geniet die na 
enige tijd wel zijn sympathie.

Wie eens wil ervaren hoe 
dat nou is, zo’n oorlog, 
kan in Nijmegen terecht in 
escape room De Drukkerij.

De Vlaamse politicus Joris van  
Severen was geen zachtzinnige 
man. Hij vond zelfs Hitler te soft, 
zo valt te lezen in een artikel in tijd
schrift Wereld in Oorlog. Van Severen 
wilde Vlaams België en Nederland 
samenvoegen tot één Diets rijk. Hij 
wist behoorlijk wat steun te ver
werven voor zijn plannen, maar 
echt groot is zijn organisatie – Ver
dinaso, die ook knokploegen kent – 
nooit geworden.
Van Severen doet in 1934 een Nij
meegs studentenhuis aan om meer 
volgelingen te werven. Hij leert er 
Ernst Voorhoeve kennen, die in de 
ban raakt van Van Severen en in 
Groesbeek medestanders gaat zoe
ken. Hij krijgt uiteindelijk zo’n hon
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Met de fietsroutes op lekkerfietsen.nl ontdek je al het 
moois dat het Rijk van Nijmegen je te bieden heeft! 

Maak kennis met het verleden tijdens een fietstocht
Liberation Route Nijmegen 43 km

De enorme diversiteit in het landschap maakt dat het Rijk van 
Nijmegen oneindig veel fietsmogelijkheden biedt. Behalve 
indrukwekkende natuur kent de regio ook een rijke historie, 
waaronder die van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens deze 
route fiets je langs een aantal belangrijke locaties en kom je 
luisterplekken van de Liberation Route tegen. Je fietst vanuit 
Groesbeek richting Malden en Heumen, om je weg te 
vervolgen richting Nijmegen. Via de beroemde Zevenheuve-
lenweg kom je weer terug in Groesbeek.

            Startpunt 
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945

Knooppunten 

Nijmegen zelf werd in september 1944 bevrijd tijdens de 
geallieerde operatie ‘Market Garden’, maar dit ging niet 
zonder slag of stoot. Ook rondom Groesbeek – gelegen op 
een steenworp afstand van het Duitse Reichswald – is 
stevig gevochten. Amerikaanse parachutisten landden er in 
de heuvels rondom het dorp om vervolgens richting 
Nijmegen te trekken. In Overasselt, wordt bij één van de 
zogeheten luisterplekken van de Liberation Route Europe, 
stilgestaan bij Josephine Baker. De revuester trad er in 
oktober 1944 diverse keren op. Niemand kon toen nog 
vermoeden dat de ‘zwarte parel’ in het geheim voor het 
Franse verzet werkte!

28 88 33 47 50 35 27 26 44

43 42 41 40 49 22 24 44 20

1 3 4 7 8 58 59 29 28

Groesbeek herdenkt Duitse 
priester Karl Leisner

Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog verschijnen er veel 
oorlogskookboekjes vol tips 
voor het bereiden van maaltij-
den in een tijd van schaarste, 
eentonigheid aan ingrediënten 
en ontbreken van producten uit 
het buitenland. In Onze voeding 
in distributietijd uit 1941 staan 
drie recepten voor ‘boonen-
pasta’ als alternatief voor het 
vooroorlogse broodbeleg kaas, 
boter en vleeswaren. De auteur 
geeft een basisrecept met drie 
smaakvarianten. Met een kleine 
eigentijdse twist zijn deze bo-
nenpasta’s ook nu nog heerlijk 
voor op de boterham of als dip 
bij de borrel. 

In Nijmegen is afgelopen maan-
den stilgestaan bij de dood van de 
Nijmeegse hoogleraar en priester  
Titus Brandsma, 75 jaar geleden. 
Hij werd op 26 juni 1942 in het con-
centratiekamp Dachau vermoord. 
De Duitse priester Karl Leisner 
overleefde Dachau, maar overleed 
enkele maanden na de bevrijding 
van dit kamp aan de daar geleden 
ontberingen, op 12 augustus 1945. 
Eind oktober van dit jaar wordt in 
Groesbeek stilgestaan bij de bij-
zondere band die Leisner had met 
dit dorp. 

Karl Leisner is op 28 februari 
1915 geboren in Rees, verhuisde 
naar Kleef en studeerde theologie 
in Münster en Freiburg. In de zo
mer van 1934 organiseerde hij als 
afdelingsleider van de katholieke 
jeugdbeweging een kindervakan
tiekamp in Groesbeek. Daar maak

Wandelen door de oorlog

Boonenpasta uit de oorlog

ten 31 jongens van 11 tot 14 jaar 
uit Kleef gebruik van. In Duitsland 
was het toen al onmogelijk om zo’n 
vakantiekamp te organiseren; alle 
jeugdverenigingen werden geacht 
zich aan te sluiten bij de Hitler
jugend.
In Groesbeek brachten de jongens 
de dag door met gymoefeningen, 
boogschieten, wandelingen, bos
spelen, zwemmen en zingen. Elke 
ochtend gingen ze naar de kerk van 
de parochie Cosmas en Damianus.
Karl Leisner werd in 1939 tot dia
ken gewijd en verbleef daarna enige 
maanden in een sanatorium voor 
longpatiënten. Na de mislukte aan
slag op Hitler in november 1939 
nam hij het woord ‘jammer’ in de 
mond en werd door de Gestapo 
gearresteerd. In het concentratie
kamp Dachau werd Leisner tot 
priester gewijd. Hij werd in 1996 
zalig verklaard door paus Johannes 
Paulus II. Zijn resten zijn bijgezet 
in de crypte van de Dom in Xanten.
Op zondag 29 oktober is er in 
Groesbeek een herdenking van 
Karl Leisner, georganiseerd door 
de Vereniging Behoud Dorpsge
zichten en de Stichting Groesbeek 
Airborne Vrienden. Er wordt een 
herinneringspaneel onthuld op de 
plaats waar het zomerkamp was, in 
het Nationaal Bevrijdingsmuseum 
19441945 is een tentoonstelling 
aan hem gewijd en de groepen 7 en 
8 van de basisscholen ontvangen 
een stripverhaal over het leven van 
Karl Leisner. 

Wie de verhalen over de Tweede Wereldoorlog wil horen 
op de Nijmeegse plaatsen waar ze zich afspeelden, kan gaan 
wandelen met Het Gilde.

22 februari 1944. Dat vernielde een 
groot deeel van de binnenstad van 
Nijmegen. De gids van Het Gilde 
kan veel achtergronden vertellen, 
maar kent ook persoonlijke verha
len van mensen die het bombarde
ment meemaakten.
Ook deze wandeling duurt twee 
uur. Ze begint om 14:00 uur bij het 
Huis van de Nijmeegse Geschiede
nis op het Mariënburg. Deelname 
kost 4 euro per persoon.
Het Gilde heeft trouwens ook een 
fietstocht in de aanbieding: de 
Battle fieldtour. Die voert langs plaat
sen waar tijdens operatie Market 
Garden hevig is gevochten tussen 
de Duitse bezettingsmacht en de 
geallieerde strijdkrachten.
De fietstocht, die twee uur in be
slag neemt, is alleen op afspraak. 
Start en finish zijn bij steeds om 
14.00 uur café Eten en Drinken aan 
de Groesbeeksedwarsweg. Boeken 
kan vanaf vier personen, deelname 
kost 4 euro per persoon. Voor 1,50 
euro is er ook een routeboekje te 
koop.

www.gildenijmegen.nl 

Karl Leisner

Benodigdheden 
 Basis   1 blik witte bonen

10 gram roomboter (kamertemperatuur)
1 theelepel aroma*
½ theelepel zout

 Naar keuze 1 blik witte bonen
2 eetlepels fijngehakte kruiden  
  (peterselie, selderij, kervel, geraspte ui) 
2 eetlepels tomatenpuree met eventueel wat  
   gehakte peterselie 
2 eetlepels appelmoes met 1 theelepel suiker

*In oorlogskookboekjes worden veel gerechten op smaak gebracht met 
aroma, een kruidenpoeder. Neem hiervoor naar smaak aromat, bouillon
poeder of een kruidenzout.

Bereiding
Spoel de bonen goed schoon in een vergiet en laat uitlekken. Doe ze in een 
kom met boter, aroma en zout. Pureer de bonen grof. Voeg nu de smaak
maker naar keuze toe en pureer nogmaals tot een mooie gladde puree is 
ontstaan. Is het mengsel te droog? Voeg dan een scheutje water toe.

Meer historische (oorlogs)recepten: www.eetverleden.nl. 

Dat heeft twee tochten uitgestip
peld. Ten eerste een wandeling die 
zich concentreert op de bevrijding 
van Nijmegen in september 1944. 
Ze voert langs de plekken waar de 
hevigste gevechten plaatsvonden 
tijdens operatie Market Garden.
Market Garden begon op 17 sep
tember 1944. Talloze Amerikaanse 
parachutisten van de 82ste Air
bornedivisie daalden neer in de 
directe omgeving van Nijmegen. 
Ze wilden de brug over de Waal 
bij Nijmegen veroveren om daarna 
door te stoten naar Arnhem. Na 
hevige gevechten is de Waalbrug 
inderdaad veroverd. Maar dat ging 
wel ten koste van vele levens. Het 
bevrijde Nijmegen kreeg het ver
volgens nog maandenlang zwaar 
te verduren omdat de stad aan het 
front kwam te liggen. 
De wandeling, die ongeveer twee 
uur in beslag neemt, begint tel
kens om 14.00 uur bij museum Het 
Valkhof. Deelname kost 4 euro per 
persoon.
Een tweede stadswandeling van 
Het Gilde voert langs de brand
haarden van het bombardement op 
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1944. Alida Helena Bakker-Ezerman, gebo-
ren in 1872, komt op 29 oktober om bij een 
bominslag tijdens de frontstadperiode. Op 
de foto, die is genomen in de eerste oorlogs-
jaren, staat ze met dochter Dina.

Grote Markt, 29 juni 1941. Bijeenkomst van NSB’ers. 

Spreekgestoelte en ereboog staan voor de kerkboog.

Witsenburgselaan 20, 1944 
of 1945. De Canadezen Jack 
Webb en Victor Corea zijn als 
militairen van de geallieerde 
troepen ingekwartierd in het 
huis van de familie De Groot. 
Ze poseren met de kinderen 
Mia en Hans in de tuin.

Stationsplein, 1940. De familie De Wijze, op 
weg naar het station, bij het wachthuisje van de 
Maas-Buurtspoorweg Maatschappij (MBS). Op de 
achtergrond de hoek met de Van Oldenbarnevelt-
straat. Het hele gezin wordt in 1942 en 1943 in 
Auschwitz om het leven gebracht.

Het verleden onder
je vingertoppen

In je eigen geschiedenis duiken is anno nu razend populair. Dat we 
tegenwoordig beschikken over zoiets prachtigs als het internet, 
helpt daaraan zeker mee. Het is immers helemaal niet meer zo 
ingewikkeld en tijdrovend om een duik in je verleden te nemen. Of 
dat van andere mensen – belangrijke personen, maar ook gewone 
burgers. De meeste archieven zijn gewoon bereikbaar via internet. 
Niet alles is al gedigitaliseerd en voor sommige archiefstukken 
moet je betalen, maar toch: er ligt een schat aan informatie onder je 
vingertoppen.

De Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding zijn belangrijke onder-
werpen voor het Regionaal Archief Nijmegen. Het archief heeft 
talloze foto’s, dagboeken, krantenknipsels, films en noem het alle-
maal maar op. Die huizen niet langer alleen in stoffige kelders, maar 
zijn stuk voor stuk op te halen via je computer. Je kunt zoeken per 
locatie, per periode, en zelfs per persoon. Tover de prachtige stads-
plattegrond uit 1938 tevoorschijn, geef een jaartal in en zie welke 
gebeurtenissen zich afspeelden op allerlei plekken in de Waalstad.
Remember September geeft er een voorproefje van.

Februari 1944. Annie Repkes, rechts op 
de foto, komt om tijdens het bombarde-
ment op Nijmegen. De foto is gemaakt in 
de eerste oorlogsjaren. Naast Annie zit 
haar moeder, Anna Broekman, weduwe 
van Theodorus Repkes. Zij had destijds 
een café in de Lange Hezelstraat. 

Grote Markt, februari 1944. Bluswerkzaamheden bij 

Vroom & Dreesmann, na het bombardement. Rechts 

op de achtergrond de Korte Burchtstraat.

Waalkade, eind mei 1940. Nijmegenaren delen brood uit aan Franse 
en Belgische krijgsgevangenen die Nijmegen passeren.

In het verzet 
gevallen voor 
het vaderland: 
Nijmegenaar 
Norbert van 
Stokkum. De 
foto is genomen 
op een onbeken-
de datum in de 
oorlog.

Waalkade, ergens tussen 10 mei 1940 en 30 juni 1940. 
Werkloze Nijmeegse arbeiders worden op transport 
naar Duitsland gezet.
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allen hartelijk 
bedankt

Wilt u volgend jaar ook meedoen, neem dan contact met ons op via info@bevrijdingsmuseum.nl

Gemeenten: 
Berg en Dal
Beuningen
Druten
Heumen
Lingewaard

Mook en Middelaar
Nijmegen 
Overbetuwe
Wijchen

Remember September is mede mogelijk gemaakt door:

Stichting WO2 Gelderland
Omroep Gelderland
Liberation Route Europe
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
Airbornegemeenten regio Arnhem
Stichting Groesbeek Airborne Vrienden
Regionaal Archief Nijmegen

RBT KAN
Alles over geschiedenis
VVV Rijk van Nijmegen
Communicatiekrachten
Fletcher Hotels
Stichting FAN
Konbawa

De Oude Molen
La Vie & Passie 
De Thornsche Molen 
’t Zwaantje
De Wolfsberg
Hendrikx Boek


