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COLOFON 
 
Vrienden Museum Kasteel Wijchen 
Stichting Frans Bloemen. 
Zet zich in voor het toegankelijk 
maken van de hedendaagse 
beeldende kunst en de geschiedenis 
van Wijchen. 
Vrienden MKW@gmail.com 
 
Vriendenbijdrage: 
Individueel €10.00 
Gezin        € 15.00 
ING bank  NL 05 INGB 0008126978 
 
Het lidmaatschap geeft recht op: 
- gratis toegang tot het museum 

kasteel Wijchen  
- 4 keer per jaar de Nieuwsbrief 
- gratis bezoek aan 

lezingen/excursies 
 
Ledenadministratie: 
Secretariaat  Vrienden Museum 
Kasteel Wijchen postbus 221 
6600 AE Wijchen. 
E. mail adres:  m.zikking@zonnet.nl 
Voor opgave nieuwe vrienden en 
adreswijzigingen. 
Opzeggingen dienen voor 1 
december te worden doorgegeven. 
 
Redactie Nieuwsbrief: 
Mariëtte Zikking  tel. 024 6414984 
Nelly Goebertus  tel. 024 6413180 
Nic Bakker          tel. 024 6420190 
 
Vormgeving Mariëtte Zikking 
Eindredactie Nelly Goebertus 
Druk  All-Print 
Veenhof  1507 
6604  AW Wijchen 
Fred Vermaat, tel. 6421061 
info@allprint-wijchen.nl 
www.allprint-wijchen.nl 
 
 

kopij 
Kan per E-mail naar de redactie 
worden gestuurd of per post. 
 
E-mail adressen: 
nel.goebertus@gmail.com 
m.zikking@zonnet .nl 
 
Redactieadres: 
Veenhof 13-03 
6604 AT   Wijchen 
 
Verantwoording 
De verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van een geplaatst artikel 
berust bij de auteur. De redactie 
behoudt zich het recht voor een 
artikel te weigeren, een artikel te 
wijzigen of te bekorten, zolang dit het 
artikel niet inhoudelijk aantast. 
  
Aan de Nieuwsbrief werkten mee: 
Ine Adriaanse - Kleijnen, Nic Bakker, 
Nelly Goebertus, Frans Lamée, 
Mariëtte Zikking 
 
Met dank aan, 
Diegenen, die in wat voor vorm dan 
ook, een bijdrage geleverd hebben 
aan de totstandkoming en 
verspreiding van deze Nieuwsbrief 
 
Bij de voorplaat: 
Aquarel G. de Jongh september 
1944, Operatie Market-Garden 
gezien vanuit Grave 
(Regimentsverzameling Brigade en 
Garde Prinses Irene) 
 

Bij de achterplaat: 
Oktober1944 : De Engelse koning vi 
en veldmaarschalk Montgomery 
bezochten klooster Tienakker, waar 
Amerikaanse en Britse soldaten 
waren ingekwartierd(flyer expositie van 
Tienakker tot de oversteek) 
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Redactioneel: 
Nic Bakker 

 
Het kan u niet ontgaan zijn: de media wedijveren deze dagen met elkaar 
waar het gaat om aandacht voor hetgeen 70 jaar geleden voor ons 
Nederlanders het allerbelangrijkste was: de militaire operaties die het begin 
van onze bevrijding inluidden. Nu er steeds minder mensen overblijven die 
dit nog aan den lijve hebben ervaren – en iedereen vertellen dat ze nadien 
nooit meer iets hebben meegemaakt dat méér indruk op hen maakte – is 
het van belang de beleving van oorlog, bevrijding en vrede over te dragen 
op generaties die het geluk hebben gehad te leven in een land dat al 70 
jaar geen oorlog of vergelijkbare ellende meer kent. Zoals mijn vader zei, 
na zijn krijgsgevangenschap in nazi-Duitsland: ‘Je weet pas echt wat 
vrijheid waard is als die je een tijd is afgepakt….’  
 
Ook deze editie van de Nieuwsbrief is voor een groot deel gewijd aan de 
bevrijding, vooruitlopend op de expositie die vanaf 4 juli 2014 in het 
Museum Kasteel Wijchen te bezoeken is. De expositie heeft als titel ‘Van 
Tienakker tot Oversteek – De bevrijding van het Land van Maas en Waal 
1944-1945’. Al sinds oktober 2013 wordt hieraan hard gewerkt door een 
werkgroep van deskundige en enthousiaste medewerkers. Buiten de 
expositie vinden diverse activiteiten plaats in onze regio. Vermeldenswaard 
is bijvoorbeeld dat op zaterdag 20 september in Alverna met een optocht 
van historische voertuigen de zogenoemde Hell’s Highway wordt herdacht, 
de route die de geallieerde  colonnes in 1944 na de landing in Normandië 
volgden om het Duitse leger terug te slaan (‘Operation Market Garden’). 
Het Museum verzorgt de documentatie en informatie ter plekke; de 
gemeente Wijchen maakt zich sterk om op diezelfde dag om 16:00 uur 
parachutisten te laten landen in de Kasteeltuin.   
 
Bij de keuze van een aantal artikelen in deze juni Nieuwsbrief proberen we 
u als lezer alvast een beetje in de stemming te brengen. In willekeurige 
volgorde, kunt u deze keer aantreffen:  
- Kind in oorlogstijd: Ine Adriaanse-Kleijnen was als als jong meisje getuige 
van de oorlog en vertelt hierover een persoonlijk verhaal, dat elementen 
bevat van angst en verdriet maar evenzeer van vreugde.  
- Dan is er ook de anekdote over Sjaantje Tromp, opgetekend  door Frans 
Lamée die lange tijd als koster werkzaam was in Heesch-Neerbosch. 
Sjaantje, een simpele en al wat oudere vrijster, houdt door een nogal 
beperkte kennis van de Engelse taal een blijvende herinnering over aan de 
bevrijdingsdagen in onze regio.  
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- We besteden ook aandacht aan het boek van Yann van Hardeveld over 
zijn zus Annick, het laatste oorlogsslachtoffer, gevallen in de nacht van 4 
op 5 mei 1945 in Amsterdam.    
- Aircrash NV-981: Vlak voor de bevrijding stortte er in Niftrik een 
gevechtsvliegtuig neer. Lange jaren bleef een en ander rond deze 
gebeurtenis een mysterie – totdat een combinatie van factoren ervoor 
zorgde dat de puzzel kon worden opgelost.  
- Feiten en fabels: Operatie Market Garden blijkt nogal eens omgeven te 
zijn met verzinsels, overdrijvingen  en halve waarheden. We proberen, aan 
de hand van het vele historische spitwerk dat er in de loop der jaren is 
verricht,  in het kort de belangrijkste feiten op een rijtje te zetten.   
Daarnaast bevat ‘Nieuwsbrief juni 2014’ de gebruikelijke rubrieken die ik de 
trouwe lezer niet hoef op te sommen. maar ontbreekt de vaste rubriek ’Van 
de Bestuurstafel’ en het nieuws over de Tuun. Ik wens u veel leesplezier en 
zie u graag terug bij de nieuwe expositie die op 4 juli van start gaat. Een 
fijne zomer en een goede vakantie! 
 

Prikbord: 
 
Bezoekersaantallen 
In het eerste kwartaal heeft de trend van het stijgend aantal bezoekers zich 
voortgezet. T.o.v het eerste kwartaal  2013 zijn er 17 % meer bezoekers 
genoteerd. Een prachtig resultaat. 
 
Museumweekend 
Tijdens het nationale museumweekend op 5 en 6 april werd ook MKW druk 
bezocht. Voor de kinderen was er een knutselhoek ingericht. Ook de 
proeverij waarbij bezoekers arretjescake en pastinaakpannenkoekjes 
konden proberen, was een groot succes. 
 
Programma ‘Go Cycling’  
Het RTL programma zond in juni het item over Wijchen uit, waarvoor ook 
opnames in het museum zijn gemaakt. 
 
Van Haas tot Victory Boogie Woogie 
In Hotel Restaurant Hogeerd op dinsdag 8 juli van 10.00 tot 12.00 uur 
organiseert Tom Mulder een tentoonstelling onder de titel Van Haas tot 
Victory Boogie Woogie. Aan de hand van 200 afbeeldingen is de 
ontwikkeling in het werk van Mondriaan te zien. Deelname kost een 
consumptie, vooraf aanmelden is niet nodig.    
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Activiteiten: 
 
4 juli  Opening tentoonstelling Van Tienakker tot de Oversteek. 
             De bevrijding van het Land van Maas en Waal 1944-45. 
6 juli, 3 aug, 7 sept.          Open rondleiding kasteel  
20 juli, 3, 17 aug:              Open rondleiding De Tuun  
24, 31 juli, 7 en 14 aug:    Romeinse middag 
31 aug                     Open dag De Tuun 
13-14  sept                       Open Monumentenweekend 
  
Lezingen 
16 en 23 sept, 7, 14 okt:  Reeks Lezingen over Operation Market  Garden,  
Kosten € 5 per keer, €15 voor de hele reeks 
 
Let voor nadere informatie op publicaties in de pers  
 
 

Operation Market Garden Herdenking Wijchen 
Wijchen herdenkt 70 jaar Operation Market Garden. 
 
Op zaterdag 20 september 2014 zal een stoet van zo'n 600 legervoertuigen 
Wijchen aan doen. Honderden voertuigen bulderen dan over Hell's 
Highway op weg naar de Waalkade in Nijmegen. 70 jaar geleden vond 
Operation Market Garden plaats. Langs de Graafseweg ter hoogte van 
Alverna kunt u deze tocht herbeleven. 
 
Veteranenbijeenkomst 
Gemeente Wijchen organiseert daar ook een veteranenbijeenkomst. Op 
het plein bij de kruising Graafseweg/Heumenseweg wordt in samenwerking 
met Museum Kasteel Wijchen een buitenexpositie ingericht. De Stichting 
Samenwerkende Muziekverenigingen Wijchen verzorgt een muzikaal 
programma met onder andere een Glenn Miller Band. 
 
Kei nr 1 Liberation Route Europe 
Wijchen is tevens het startpunt van Liberation Route Europe. De Liberation 
Route laat u beleven wat zich in 1944 en 1945 afspeelde in Noord Brabant, 
rondom Arnhem en Nijmegen en op de Veluwe. Op ruim 80 locaties in de 
wijde omgeving liggen veldkeien, de zogenoemde luisterplekken. Op iedere 
luisterplek is een hoorspel te beluisteren over de belevenissen van een of 
meerdere personen in de jaren 1940-1945. 
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Expositie: 
Van Tienakker tot de Oversteek. De bevrijding van het 
Land van Maas en Waal 1944-45           4-07-2014 tot 1 -03- 2015 
 
Was met de bevrijding de oorlog wel voorbij? Verteld wordt het verhaal 
over onze bezetters en bevrijders beleefd door de bewoners van Wijchen 
en omgeving. Nog niet eerder getoonde authentieke documentatie - zoals 
dagboeken en brieven - (archeologische) objecten, foto- en filmmateriaal 
geven een nieuw zicht op ons oorlogsverleden. Deze bijzonder stukken 
vormen een waardevolle, maar kwetsbare erfenis. Herdenken door te 
vertellen… Van Tienakker tot de Oversteek sluit aan bij de 70- jarige 
herdenking rondom Operatie Market Garden, maar gezien vanuit de ogen 
van de bewoners van toen. Deze tentoonstelling zal te zien zijn tot maart 
2015. 

 
Market Garden  
Nic Bakker 
 
Dit jaar worden op grote schaal de gebeurtenissen herdacht die 70 jaar 
geleden in onze omgeving de bevrijding van Zuid-Nederland inluidden. In 
de strook tussen Nijmegen en Leopoldsburg (België) vond in september 
1944 de grootschalige geallieerde luchtlandingsoperatie plaats die bekend 
is geworden als Operation Market Garden. Engelse, Amerikaanse en 
Poolse parachutisten landden op 17 september op verschillende plaatsen 
in Brabant en Gelderland; Engelse grondtroepen rukten daarna vanuit 
België op naar het noorden. Het uiteindelijke doel van deze grootse 
militaire operatie was de verovering van de brug over de Rijn bij Arnhem. 
Het bleek ‘een brug te ver’… 
In het kader van deze herdenkingen vindt dit jaar onder meer een 
bijzondere optocht plaats: ca. 600 voertuigen volgen opnieuw de 
oorspronkelijke route die als Hell’s Highway de geschiedenis ingegaan is.  
Op zondag 14 september rijdt deze colonne de route van Leopoldsburg tot 
Veghel; de zaterdag erna vervolgen ze hun weg van Veghel – via Uden, 
Zeeland, Grave, Wijchen en Groesbeek – tot de eindbestemming: 
Nijmegen. In Veghel wordt een ‘basecamp’ ingericht, dat als uitvalsbasis 
dient voor bijna 1.000 deelnemers en honderden historische militaire 
voertuigen. Het basecamp is een week lang toegankelijk voor het publiek, 
er is een dag speciaal voor scholen, er is een veteranendag, acteurs 
beelden levende historie uit (de zgn. ‘re-enactors’) en er is veel 
documentatie over de Operatie Market Garden (’OMG’). 
 



 

8 

Voor degenen die met name geïnteresseerd zijn in parachutespringen, is 
het goed te weten dat in deze ‘Market Garden week’ van 14 tot 21 
september op diverse data en op verschillende plaatsen in de regio 
paradroppings te zien zullen zijn. Daarmee wordt in herinnering gebracht 
wat voor Market Garden het meest kenmerkende is geweest: de aanvoer 
via de lucht van ruim 34.000 manschappen die aan groene parachutes 
naar beneden kwamen. Daarmee geldt voor Nederland het absolute 
wereldrecord, voor de tweede keer zelfs; het vorige record gaf allerminst 
reden tot vreugde: precies vier jaar eerder luidde de landing van 12.000 
Duitse parachutisten voor Nederland het begin van de oorlog in.  
 

De herdenkingen in 2014 zijn waarschijnlijk de laatste waaraan OMG-
veteranen kunnen deelnemen.    Ook in onze regio is nog maar een 
enkeling in leven van de generatie die de strijd om onze vrijheid destijds 
aan den lijve heeft ondervonden. Des te meer is het daarom van belang 
om, zolang het nog kan, verhalen uit de eerste hand over te dragen aan 
volgende generaties.  

 
Aircrash NV-981 in Wijchen: maart 1945            
Nic Bakker 
 

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, enkele weken slechts 
voor de bevrijding, stortte in de Loonse Waard in Wijchen een 
gevechtsvliegtuig neer. Door interesse in oorlogshistorie, ijverig 
zoeken en een dosis geluk is hierover het volgende verhaal bekend 
geworden. In de Gelderlander van 12 februari 2000 is dit 
opgetekend door Bas van der Hoeven (‘Laatste puzzelstuk van 
oorlogsdrama gevonden’). Van dit artikel is voor onderstaande 
tekst dankbaar gebruik gemaakt. 

  
Het is zondagmiddag 25 maart 1945. In Niftrik komen mensen uit de RK 
kerk als rond half vier het Lof is afgelopen. Zij zien een parachute naar 
beneden komen, waaraan een piloot hangt, zo te zien met zijn volle 
uitrusting nog omgebonden. De man plonst in het water van de Maas. Ze 
staan erbij en kijken ernaar: niemand heeft de moed in het steenkoude 
water te springen. Dan komt er een jonge vrouw langsgefietst, op weg naar 
haar oom en tante die hun binnenschip afgemeerd hebben liggen in de 
dode Maasarm bij Niftrik. De 21-jarige Rita Janssen uit Nijmegen is een 
uitstekend zwemster; ze aarzelt geen moment, gooit haar fiets tegen de 
dijk en springt te water om de hulpeloos spartelende piloot te helpen. Ze 
bereikt de man, kan hem zelfs vastgrijpen, maar moet haar pogingen 
staken als ze de zware bepakking niet los krijgt en het volgezogen 
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totaalgewicht beiden steeds dieper naar de bodem trekt. Helemaal 
overstuur bereikt ze huilend de oever, om daar met hulp van omstanders 
pas na enige tijd weer wat op verhaal te komen. Dan blijkt ook nog haar 
fiets gestolen te zijn.  
 
De identiteit van de zo jammerlijk verdronken piloot wordt pas duidelijk als 
zijn stoffelijke resten na drie weken in de Maas worden gevonden. Volgens 
de ‘dogtag’ om zijn hals gaat het om de Nieuw-Zeelander Bill Kalka, piloot 
bij de Royal Air Force. Boven Rees loopt Bill forse schade op aan zijn 
Hawker Tempest gevechtsvliegtuig. Hij keert direct om, wil zo snel mogelijk 
wèg uit Nazi-Duitsland en veilig terugkeren bij zijn 486 Squadron op Volkel. 
Dat lukt hem wonderwel: hij komt heelhuids bij de vliegbasis aan, maar een 
landing is dan niet meer mogelijk vanwege een defecte stuurinrichting: de 
vluchtleiding deelt hem mee dat hij nog een stuk naar het noorden moet 
doorvliegen en dan zo snel mogelijk uit zijn kist moet zien te komen. Bill 
vliegt nog een paar mijl verder, zoekt naar lege plekken waar zijn vliegtuig 
geen slachtoffers kan maken, en springt dan even voorbij Balgoij uit zijn 
vliegtuig. Hij moet deze nobele beslissing met zijn eigen dood bekopen. 
Van de Nieuw-Zeelandse overheid ontvangt Rita Janssen enkele weken na 
de bevrijding een officiële bedankbrief en … een splinternieuwe Engelse 
Simplex-fiets. Ze trouwt het jaar daarna in de Notre-Dame van Parijs met 
een Amerikaanse kolonel en gaat in Pennsylvania wonen. 
 
 

 

                                      
Hawker Tempest Mk V, Series II  van de Royal Air Force, 1945 
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Na de oorlog blijft het lange tijd stil rond deze gebeurtenissen. Voor de 
vijftigjarige herdenking doet het Nieuw-Zeelandse luchtmachtmuseum van 
Wanaka naspeuringen naar de gebeurtenissen rond piloot Bill Kalka. Het 
museum zou graag in het bezit komen van eventuele brokstukken van het 
vliegtuig met registratienummer NV-981 en richt een verzoek aan 
Nederland. Dit heeft tot gevolg dat een speciale bergingsdienst van de 
Koninklijke Luchtmacht op 8 juni 1995 in de Loonse Waard gaat graven. Ze 
vinden echter niets.  
Maar nog geen vijf jaar later geeft de grond daar wèl zijn geheimen prijs: bij 
ontzandingwerkzaamheden komen  – op 40 meter afstand van waar men 
gestopt was met zoeken – plotseling wrakstukken te voorschijn. Die blijken 
van een vliegtuig te zijn. Met een metaaldetector zoekt Wijchenaar Paul 
Strik de omgeving verder af, en na flink spitwerk vindt hij de nodige 
onderdelen. Veel brokstukken, zoals het motorblok, zouden op een eerder 
tijdstip al door ijzerhandelaars meegenomen zijn. Dat het hier om het 
vliegtuig van Bill Kalka gaat, is dan nog niet bekend: daarvoor is nog één 
puzzelstukje nodig. 
 
Wim Boeijen uit Schaijk maakte als jongen de oorlog mee en was 
gefascineerd door vliegtuigen. Op latere leeftijd doet hij naspeuringen naar 
neergestorte vliegtuigen,  ook naar dat van Bill Kalka. Wim geeft  lezingen 
over alles wat hij daarbij te weten is gekomen. Op een van die dia-avonden 
komt hij in gesprek met de schoonvader van Paul Strik en hoort hij over de 
‘buit’ van de metaaldetector. Wim slaat er meteen op aan: dit moet hem 
zijn! Hij komt in Wijchen de brokstukken bekijken en vindt daarin een 
aluminium plaatje met het gezochte registratienummer: NV-981.  
 

Feiten en fabels rond ‘Operation Market Garden’ 
Nic Bakker 
 
Over Operation Market Garden (‘OMG’) – dit jaar volop herdacht, voor de 
70e keer – hebben in de loop van de jaren veel verhalen de ronde gedaan. 
Vooral in onze regio (Noordoost Brabant en het Rijk van Nijmegen) hebben 
de militaire gebeurtenissen van september 1944 altijd bijzonder tot de 
verbeelding gesproken. Dat enthousiasme blijkt niet altijd even 
betrouwbare verhalen op te leveren. In dit artikel proberen we ons zo veel 
mogelijk op de feiten te baseren . 
 
Na de invasie op 6 juni 1944 in Normandië duurt het nog twee maanden 
voordat de geallieerden een begin kunnen maken met hun opmars naar het 
noorden. In een fors tempo (100 kilometer per dag!) en met een macht van 
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één miljoen Amerikaanse, Britse, Canadese, Franse, Poolse en 
Nederlandse soldaten jagen ze de Duitse vijand voor zich uit, dwars door 
Frankrijk en België. Parijs wordt op 25 augustus bevrijd; op 3 september 
zijn ze in Brussel, een dag later is Antwerpen bevrijd. Nederland ziet de 
Duitsers in paniek naar de Heimat vluchten en viert op voorhand Dolle 
Dinsdag.  
Het geallieerde leger krijgt te maken met grote logistieke problemen. Ook 
de vermoeidheid slaat toe. Ze nemen een korte rustpauze, begrijpelijk, 
maar niet slim: het biedt de Duitsers de gelegenheid zich te hergroeperen; 
er komt versterking uit Duitsland en veel nieuwe bewapening gaat naar de 
troepen in Noord-Brabant.  
Dat merken de ‘Allied Forces’ als ze op 6 september de aanval hervatten. 
Het offensief verloopt bijzonder moeizaam, mede door een ernstig 
meningsverschil over de te volgen strategie. De Amerikaanse 
opperbevelhebber Eisenhower wil over een breed front naar Rijn en Ruhr 
opmarcheren, naar het hart van de Duitse oorlogsindustrie. De Engelse 
legerleider Montgomery gelooft heilig in een speerpunt-offensief dat de 
Duitse troepen in tweeën moet splijten waardoor Nederland bevrijd wordt. 
en hij direct verder naar Berlijn kan oprukken. Eisenhower vindt Monty’s 
plan te kwetsbaar en riskant – terecht, zoals later blijkt. Maar Montgomery 
krijgt wel zijn zin, en dit bepaalt in sterke mate het verdere verloop van de 
gebeurtenissen.  
Het aanvalsplan krijgt de codenaam Operation Market Garden en ziet er 
als volgt uit: 
 

 

 
Een jeep wordt uitgeladen uit een WACO-zweefvliegtuig; Sint-Oedenrode 17 september 1944.  
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Het Britse 30e legercorps zal op 17 september 1944 vanuit het Belgische 
Leopoldsburg  oprukken via Valkenswaard, Eindhoven, Veghel, Grave, 
Nijmegen en Arnhem naar het IJsselmeer. Daar sluit het zich aan bij de 
Amerikaanse en Britse Airborne Divisies die – aangevuld met Poolse  
paratroopers – vanaf 17 september in de omgeving van Veghel en 
Nijmegen zijn gedropt. De airbornes hebben tot taak snel de bruggen over  
de kanalen en rivieren te veroveren om zo de opmarsroute voor het 30e 
Britse corps open te houden.   
 
De luchtlandingen zijn een waar huzarenstukje. Er moeten enorme 
aantallen manschappen (meer dan 34.000!) en indrukwekkende 
hoeveelheden munitie, uitrusting, jeeps, houwitsers, voedsel en 
medicamenten worden ‘ingevlogen’. Er zijn alleen onvoldoende vliegtuigen 
beschikbaar om dit in één vlucht te doen en de tijd is te kort om twee 
vluchten op één dag uit te voeren. Daarom wordt besloten tot drie 
landingsgolven, op drie achtereenvolgende dagen. Toeschouwers en 
ooggetuigen spreken over een adembenemend schouwspel: 13.000 
vliegtuigen met 2.600 enorme gliders (Waco-zweefvliegtuigen), 
voorafgegaan door grote zwermen jachtvliegtuigen zoals Spitfires, 
Mustangs, Hurricanes en Mosquito’s.  Het verdere verloop is tamelijk 
bekend; het Britse 30

e
 leger slaagt er niet in om bij de gelande par’s te 

komen, die bij Arnhem danig in de knel zitten en forse verliezen lijden. Als 
op 20 september, na 3 dagen verbeten strijd, de Nijmeegse Waalbrug nog 
niet is ingenomen, besluit generaal Gavin de Waal over te steken in grote 
canvas kano’s.  
  

 
Para’s boven Oosterbeek; 17 september 1944 
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Het verdere verloop is tamelijk bekend: het Britse 30e leger slaagt er niet in 
bij de gelande para’s te komen die bij Arnhem danig in de knel zitten en 
forse verliezen lijden. Als op 20 september, na drie dagen verbeten strijd, 
de Nijmeegse Waalbrug nog niet is ingenomen, besluit generaal Gavin de 
Waal over te steken in grote canvas kano’s. 
 
De ‘crossing’ lukt, maar tegen een hoge prijs: van de 26 boten die de 
eerste oversteek maken, bereikt slechts de helft de Lentse oever; er vallen 
veel doden en gewonden. Nu wordt de Waalbrug wèl veroverd, en 
sergeant Robertson steekt op een tank als eerste de brug over, ‘met 
knikkende knieën’ omdat hij verwacht dat de brug ondermijnd is. In grote 
vaart rijden ze door het dorpje Lent en bereiken ze Arnhem, waar de 
dodelijk vermoeide paratroopers zich dan al aan de Duitse overmacht 
hebben overgegeven. De brug in Arnhem krijgen ze niet meer in handen. 
Daardoor bereiken ze het Ruhrgebied niet en duurt de oorlog voor heel 
veel Nederlanders nog wat langer dan menigeen gehoopt had. 
 
Wat buiten kijf staat, is dat OMG de grootste militaire operatie is die ooit op 
Nederlands grondgebied heeft plaatsgevonden. En dat deze operatie op 
een behoorlijk fiasco uitliep, wordt doorgaans ook niet bestreden. 
Nederland werd niet, zoals de bedoeling was, vóór het eind van het jaar 
1944 verlost van de Duitse bezetter, in werkelijkheid kreeg een groot deel 
van het land, daarna te maken met de ergste periode van de oorlog – de 
‘Hongerwinter’ in het Westen- en moest men tot 5 mei 1945 wachten op de 
totale bevrijding  
 

 
Engelse Sherman-tanks in Veghel; 22 september 1944. 
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Market Garden wordt meestal in één adem genoemd met die éne brug bij 
Arnhem die maar niet veroverd kon worden. Wat meestal onderbelicht blijft, 
is het feit dat de belangrijkste reden voor de mislukking van de operatie 
elders lag: in Noordoost Brabant, meer precies in de omgeving van Veghel. 
Dáár vonden de hevigste gevechten plaats, door de ongekend felle 
tegenstand van het Duitse leger, en daar sneuvelden dan ook de meeste 
soldaten. Na bijna een week lukte het de grondtroepen van het Britse 30e 
legercorps nog niet een doorbraak te forceren en een corridor te maken om 
de para’s bij de brug in Arnhem te bereiken. Na een laatste 
krachtsinspanning, een hevig gevecht bij Sint-Oedenrode, geeft 
veldmaarschalk Montgomery zijn pogingen op. De ‘airbornes’ in Arnhem 
blijven aldus verstoken van de zo onmisbare steun van de grondtroepen uit 
het zuiden; voor Operation Market Garden is dit de nekslag.    
 
Een andere belangrijke reden voor het mislukken van OMG is bij velen niet 
bekend. Het domme toeval wil dat Lt.-generaal Kurt Student, bevelhebber 
van de Duitse Fallschirmjager, vier jaar eerder, in mei 1940, met een 
recordaantal van 12.000 parachutisten Nederland binnenviel, en nu – een 
paar maanden voor de start van Market Garden – weer eens in Nederland 
is. Herr Student is specialist op het gebied van luchtlandingen en goed 
bekend met het terrein ter plaatse. Het is voor een groot deel aan zijn 
expertise te danken dat de opmars van het 30e Britse legercorps 
voortdurend vertraagd werd. Ook louter toeval was het dat restanten van 
de 9e Hohenstaufen en de 10e Frundsberg Panzerdivision – uitgesproken 
elitetroepen – zich in september 1944 in Gelderland bevonden. Beide 
divisies waren ontsnapt uit Frankrijk en de Duitse legerleiding wilde ze op 
de Veluwe op verhaal laten komen om ze daarna zo spoedig mogelijk weer 
in te zetten. Een en ander had tot gevolg dat de weerstand van de Duitsers 
in het Market Garden-gebied vele malen groter was dan verwacht. ‘Dit had 
de geallieerde legerleiding kunnen weten’, beweren boze leden van de 
Ondergrondse: ‘We hebben ze gemeld dat de Duitsers weer flink op sterkte 
waren in Brabant en Gelderland, maar ze wilden dit kennelijk niet weten’.  
 
Market Garden had de laatste grote operatie moeten worden om de 
Tweede Wereldoorlog in Europa vóór Kerstmis 1944 te beëindigen. Als dit 
gelukt zou zijn, zou de Europese geschiedschrijving er heel anders hebben 
uitgezien.  
 
Bronnen die voor dit artikel zijn gebruikt: Artikelen uit het Brabants Dagblad (20 
febr. 2014); Google Chrome, diverse m.b.t. OMG; vooral het artikel van Inge 
Groenen, ’Operatie Market Garden’ (sept. 2013) bevat veel en gedetailleerde 
informatie. 
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Kind in oorlogstijd 
Nelly Goebertus 
 
Kinderen beleven de wereld op hun eigen manier. Ze leven frank en vrij en 
accepteren hun situatie zonder vragen stellen. Pas als alles om hen heen 
duidelijk onveilig en beangstigend wordt, dan wordt het anders en kunnen 
zij zware trauma’s oplopen. Dat geldt ook voor de kinderen die kind waren 
in oorlogstijd, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ine Adriaanse Kleijnen, 
vriend van het eerste uur, was zo’n kind. Zij maakte van haar 6

e
 tot haar 

10e de hele oorlogstijd mee en woonde met ouders, broertjes en zusjes in 
het centrum van Wijchen naast de kerk. Zij weet zich nog veel te 
herinneren van alles wat zij als kind meemaakte in het Wijchen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 
 
Zij vertelt dat in die tijd iedereen, en dat is nog lang zo gebleven, elkaar 
kende. Je voelde je veilig in de kleine dorpsgemeenschap. Als je in het 
centrum woonde hoorde je bij de ‘durpsen’, daar werd een beetje tegenop 
gekeken. Haar vader was behalve, gemeenteambtenaar in zijn vrije tijd ook 
boer. In zijn functie, hoofd Sociale Zaken heeft hij heel wat jongens tijdig 
kunnen waarschuwen en zo voorkomen dat ze naar Duitsland gestuurd 
werden om te werken. Twee van hen hebben lange tijd verborgen gezeten 
in een kleine ruimte achter een bedstede in hun huis. Later ging haar vader 
in Grave werken, totdat dat niet meer kon omdat de brug een belangrijke 
rol speelde in de Liberation Route. De bruggen over de grote rivieren en 
kanalen waren van essentieel belang bij de opmars van de geallieerden 
richting Arnhem. 
  
Voor kinderen was het ook een spannende tijd en er gebeurden ook leuke 
dingen. Na een brand in St Jozefszorg, dat was minder leuk, kwam hun 
oma met haar dochter en zoons bij hen slapen omdat ze pal tegenover het 
afgebrande gebouw woonden en zich daar op dat moment niet meer veilig 
voelden. Ze sliepen noodgedwongen met z’n allen in de huiskamer, dat 
vonden vooral de kinderen knus en gezellig. Ook Ine vond dat allemaal wel 
leuk. Verdrietiger is het dat bij het bombardement op Nijmegen op 17 
februari 1945 ook 17 Wijchenaren, waaronder de oudste zoon van de 
molenaar, en honderden Nijmegenaren om het leven kwamen. Verdriet en 
plezier lagen dicht naast elkaar.  
 
Toen de bevrijders steeds dichter naderden, werd in allerijl gezocht naar 
plekken om de terugtrekkende Duitse manschappen onder te brengen. In 
hun huis werden de grootste slaapkamers gevorderd voor Duitse officieren. 
In de kloosterschool werden Duitse soldaten gehuisvest en de kinderen 
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moesten voor hun lessen uitwijken naar een schuur. Dat is ook weer 
spannend en lastig tegelijk. Ze hadden geen enkel contact met de Duitse 
officieren die in hun huis zaten. Dat werd heel anders toen de bevrijders 
Wijchen binnen trokken in september 1944. 
 
40 Canadese soldaten op zolder, dat was heel andere koek. Ze werden 
gastvrij onthaald en de contacten verliepen soepel. Er was er een bij, hij 
werd Smokey genoemd, die bij Ine favoriet was. Hij zat vol verhalen, had 
de hele opmars vanaf Bretagne meegemaakt en veel gewonden in 
veiligheid kunnen brengen. Ze kon niet genoeg krijgen van zijn verhalen en 
zat uren bij hem op zolder, met z’n tweeën op zijn matrasje, wat haar 
moeder toen ze dat ontdekte, een beetje te ver vond gaan. Smokey was 
van Indiaanse afkomst en nog jaren hebben ze met elkaar 
gecorrespondeerd. Hij was een goede vriend geworden. 
 
De opmars ging verder en dat was ook in het Wijchense te merken. De 
vrijheid lag in het verschiet. Prins Bernhard passeerde per jeep op weg van 
Grave naar Nijmegen de Boskant. De mensen waren uitgelopen, want dat 
wilden ze voor geen goud missen. Na 4 jaar Duitse bezetting een lid van 
het koningshuis in levende lijve te kunnen toejuichen. Maar het was nog 
niet voorbij. Iedere dag zag je parachutisten in de lucht en de kinderen 
konden, als ze op een muurtje langs de aspergevelden achter de boerderij 
gingen staan, er honderden zien landen richting Grave. De groene 
parachute stof was een felbegeerd materiaal om kleding van te maken. De 
latere schoonmoeder van Ine had de stof gebruikt om voor Jozèf 
Adriaanse, de latere en inmiddels overleden echtgenoot van Ine, een broek 
te maken. Zo moest je van de nood een deugd maken. Ook al was je weer 
vrij, schaarste heerste nog overal. Poolse bevrijders brachten van hun 
doortocht door Duitsland van alles mee en er waren nog steeds veel 
vluchtelingen en evacués onderweg. Voor de provincies boven de rivieren 
was de oorlog nog lang niet afgelopen. Er kwamen nu weer nieuwe gasten 
in het huis naast de kerk. Deze keer waren het gezinnen uit Den Haag en 
Doodewaard, die door Jan Stam de rivier overgevaren waren. Het kon 
allemaal want eten was er altijd wel genoeg op de boerderij. Kinderen 
beleven al deze gebeurtenissen op hun eigen manier; er is spanning en 
afwisseling, maar naarmate ze ouder worden krijgen ze steeds meer inzicht 
in wat er zich werkelijk om hen heen afspeelde.  
Met dank aan Ine Adriaanse - Kleijnen 
 
OPROEP: 
Heeft u herinneringen aan W.O.II, aarzel niet om uw verhalen op papier of 
op de pc te zetten en ze ons te sturen of te mailen!  
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Sjaantje Tromp 
Frans Lamée 
 
Dit is een verhaal van Frans Lamée. Hij was meer dan veertig jaar koster 
en begrafenisondernemer in Heesch–Neerbosch, in 1982 nam hij afscheid. 
Enkele van zijn herinneringen aan alles wat hij tegenkwam in die jaren, 
heeft hij op papier gezet. Eén van zijn verhalen speelt zich af in 1945, na 
de bevrijding van Nijmegen. 
 
In plaats van de ‘moffen’ die uit onze parochie waren gevlucht, kwamen er 
toen ineens Engelse soldaten, met veel materiaal. Precies voor het huis 
van de oude Tromp maakten zij hun kwartier. Het was een afdeling van het 
Rode Kruis en ze hadden naast hun jeeps ook veel ziekenauto’s bij zich. 
 
Sjaantje, een dochter van de oude Tromp, was een maagd die al vele 
lentes had meegemaakt en nog nooit van huis was geweest. Ze vond het 
allemaal heel spannend met die Engelse mannen. Ze verstond ze wel niet, 
maar kon zich met handen en voeten toch een beetje verstaanbaar maken. 
Sjaantje had een gouden tijd. Ze kreeg aandacht, wat ze in jaren van 
Hollandse jongens niet meer had gehad. Ze had nooit iets aan haar uiterlijk 
gedaan en was bepaald niet ‘moeders mooiste’. De Engelse ‘gentlemen’ 
vonden dat allemaal niet zo erg. Sjaantje sloofde zich voor hen uit en gaf 
de jongens wat te eten en te drinken. Dat kon ze doen omdat haar oude 
vader Tromp rijk was en bar zuinig. Er was dus een goed gevulde 
voorraadkast, waarvan hij alleen de sleutel had. ’s Middags, als de oude 
Tromp een dutje deed, pikte Sjaantje de sleutel uit zijn zak en kon zo de 
soldaatjes van het een en ander voorzien. De Hollandse jenever stond 
bovenaan het verlanglijstje van de soldaten. 
 
Op een avond, de oude Tromp was al naar bed, had Sjaantje wat soldaten 
mee naar binnen genomen en ze waren stevig aan het borrelen gegaan. 
Het was een avond om nooit te vergeten. Er werd gelachen, gekust en veel 
gedronken. Deze gezelligheid had onze Sjaantje al heel lang niet meer 
meegemaakt. Toen kwam het uur van afscheid nemen en op de valreep 
had een knap jong soldaatje Sjaantje duidelijk gemaakt dat hij haar graag 
eens de ziekenwagen van binnen wilde laten zien. Sjaantje liet de huisdeur 
op een kiertje staan en ging met de soldaat mee de auto in. Wat er in die 
ziekenauto gebeurd is, is niet bekend, maar het moet wel leuk geweest 
zijn, want je kon Sjaantje buiten de auto horen lachen en kirren. De oude 
Tromp vroeg de volgende morgen aan Sjaantje of zij misschien wist waar 
de sleutel van de voorraadkast was: de sleutel zat namelijk niet meer in zijn 
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broekzak. Sjaantje schrok en verzon ter plekke dat zij de sleutel op de kast 
had zien liggen en hem voor de zekerheid maar bij zich had gestoken. 
Voortaan werd de sleutel ’s avonds onder vaders kussen gestopt. De 
feestavondjes waren daarmee afgelopen; voortaan moesten de Engelsen 
maar zelf voor de drank zorgen. 
 
Op een morgen bracht de huisdokter een bezoek aan de pastorie. De 
dokter vroeg de pastoor te spreken en werd in de spreekkamer gelaten. 
Het is een zeer ernstig gesprek geworden tussen de pastoor en de dokter. 
Bij de jaarlijkse controle was het de dokter opgevallen dat er iets mis was 
met Sjaantje: ze was nerveus, misselijk en deed niets anders dan huilen. 
De dokter heeft Sjaantje gevraagd of hij haar mocht onderzoeken, maar 
daar wilde ze niets van weten. “Het gaat wel weer over”, had ze tegen de 
dokter gezegd. Misschien was het wel goed om haar op de pastorie uit te 
nodigen zodat de pastoor er achter kon komen wat haar mankeerde. De 
koster moest maar eens naar huize Tromp gaan en Sjaantje vragen of ze 
bij de pastoor wilde komen. Sjaantje is gekomen en heeft met de pastoor 
gesproken. Het hoge woord is eruit gekomen. Sjaantje was zwanger van 
een Engelse soldaat en ‘het’ heeft plaatsgevonden in de ziekenauto. ‘Hoe 
kon je nu zo dom zijn, Sjaantje?’ vroeg de pastoor. ‘Dat weet ik ook niet, 
meneer pastoor’, zei ze, ‘ik kende maar één woord Engels en dat was ‘yes’ 
.. en op alles wat die soldaat vroeg, zei ik ‘yes’…’ 
 
Na negen maanden was de tijd van de geboorte aangebroken. Het hele 
dorp wist dat Sjaantje zwanger was – behalve de oude Tromp, die wist van 
niets. Maar de natuur volgde zijn weg en op een gegeven moment moest 
op een nacht toch de dokter komen. Die vond het beter dat Sjaantje naar 
het ziekenhuis gebracht werd, gezien haar leeftijd en de mogelijke 
complicaties. Gelukkig stelden de Engelse soldaten een ziekenauto ter 
beschikking en zo werd Sjaantje naar het ziekenhuis gebracht. De oude 
Tromp, die wakker was geworden, hebben ze verteld dat de blinde darm 
van Sjaantje op springen stond en dat ze daarom in het ziekenhuis moest 
worden opgenomen….. 
 

Annick van Hardeveld, laatste slachtoffer W.O.II 
Nelly Goebertus 
 
Op zaterdag 3 mei signeerden Yann van Hardeveld, jarenlang 
fysiotherapeut in Wijchen en zijn dochter Annick de door hen geschreven 
en uitgegeven levensbeschrijving van een andere Annick van Hardeveld. 
Het gaat om de oudere zus van Yann van Hardeveld. Zij werd niet ouder 
dan 21 jaar. In de nacht van 4 op 5 mei 1945 vond zij in het centrum van 
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Amsterdam de dood. Er was die avond in heel de stad feest gevierd, 
eindelijk vrij. De volgende dag zou de vrede getekend worden. Annick van 
Hardeveld had volop aan de feestelijkheden meegedaan, maar zij had nog 
een opdracht uit te voeren voor haar verzetsgroep. Leden van hun groep 
aan de overkant van het IJ moesten gewaarschuwd worden over mogelijke 
acties van Duitse soldaten. Nog in feestelijke stemming en een 
Nederlandse vlag omgeslagen over haar verpleegstersuniform en 
gewapend met een tas van het Rode Kruis, begaf zij zich laat in de avond, 
op weg. Ze zou nooit in Noord aankomen. Al vanaf 1943 voerde zij als 
koerierster dergelijke gevaarlijke klussen uit voor de verzetsgroep, waarbij 
zij was aangesloten. Nog voordat zij in de buurt van de pont over het IJ 
was werd zij neergeschoten. Nooit was het helemaal duidelijk wat zich 
precies heeft afgespeeld in die nachtelijke uren, toen zij daar op de fiets in 
het centrum van Amsterdam langs kwam. Misschien dat haar ouders op de 
hoogte waren van de activiteiten van hun dochter, maar haar jongere broer 
zeker niet en dat kon ook niet anders. Werk voor een verzetsgroep mocht 
nooit uitlekken. Dat was levensgevaarlijk. De plotselinge dood van zijn 
oudere zus heeft Yann van Hardeveld nooit los kunnen laten. Een klein 
herdenkingsmonument op de plek van de moord herinnert aan deze 
zinloze moord en nu ligt er haar levensbeschrijving. 
  
Die levensbeschrijving zou er nooit gekomen zijn als er niet een dagboekje 
opgedoken zou zijn, dat een stukje in de puzzel bleek te zijn over haar 
laatste minuten. Een buurtbewoner werd wakker van schoten, keek naar 
buiten en zag een vrouw op het trottoir liggen. Drie Grüne Polizeibeambten 

staan hun pistolen te herladen. Ze schopten even tegen het lichaam en er 
wordt gevraagd; Ist er tod? Ze stappen in hun auto en gaan er vandoor. Hij 
heeft dit zien gebeuren en het schokkende voorval genoteerd in zijn 
dagboek. Vele jaren later dook dit dagboek op uit een doos van een 
rommelmark. Het kwam in de publiciteit en bereikte broer Yann. De vondst 
van dit dagboek uit 1945, opgedoken 65 jaar na dato, met daarin het 
ooggetuigenverslag van de moord op Annick van Hardeveld, de laatste 
gesneuvelde verzetskoerierster tijdens de  W.O II. in Amsterdam was de 
aanleiding om deze familiegeschiedenis op papier te zetten. Haar leven 
was kort en het is ondertussen zo lang geleden. In alle beschikbare 
documenten en uit foto‘s maar vooral uit haar brieven en de bewaard 
gebleven getuigenissen van de mensen om haar heen uit die tijd is gezocht 
naar snippers die iets over haar en haar beweegredenen konden vertellen, 
om zo een samenhangend verhaal van haar geschiedenis te maken en 
haar recht te doen. Het is een boeiend, maar ook een schrijnend verhaal 
geworden. Enkele dagen later trekt het Canadese leger via de Berlagebrug 
over de Amstel de stad binnen.  
Meer weten?  Kijk op www.annickvanhardeveld1923-1945.nl 
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   foto: J.H. Goebertus 

 
 

W.O II musea  
 
Bijna zeventig jaar na de bevrijding is de interesse voor de Tweede 
Wereldoorlog zeer groot. De bezoekersaantallen van oorlogsmusea zijn 
sinds 1995 verdubbeld tot 1,2 miljoen per jaar. Hierbij zijn de ruim een 
miljoen buitenlandse bezoekers aan het Anne Frankhuis niet meegeteld. 
 
De aan het NIOD verbonden historicus Erik Somers heeft in het kader van 
zijn proefschrift voor het eerst een overzicht gemaakt van de oorlogsmusea 
en herinneringscentra in Nederland. Hij telde 83 musea waarin de Tweede 
Wereldoorlog het thema is. Opvallend is dat 40 procent daarvan is 
opgericht na 2000. Populair zijn militair-historische musea, zoals het 
oorlogsmuseum Overloon. Veel van deze musea vloeien voort uit 
particulier initiatief.  
Deze populariteit logenstraft de in 1995 vaak gehoorde opvatting dat de 
oorlog in dat jaar, vijftig jaar na de bevrijding, voor het laatst op grote 
schaal zou worden herdacht. Verwacht werd dat met het uitsterven van de 

Amstellaan nu Vrijheidslaan: Intocht 
van de Canadezen op 8 mei 1945 in 
Amsterdam, komend vanaf de 
Berlagebrug over de Amstel.  
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Nederlanders die de oorlog hebben meegemaakt, de belangstelling 
tanende zou zijn.  
Somers constateert een kentering in de manier waarop musea de 
oorlogsthematiek presenteren. 'Vroeger werd geprobeerd een totaalbeeld 
van de geschiedenis te presenteren, met veel feiten en documenten. Die 
techniek spreekt niet meer aan. Nu de afstand tot de oorlog toeneemt, is er 
meer behoefte aan authenticiteitbeleving. De bezoeker identificeert zich nu 
meer met voorwerpen die met de oorlog verbonden zijn.' Een 
tentoonstelling als De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen in de 
Kunsthal in Rotterdam (met onder meer de knikkerdoos van Anne Frank) 
speelt op dat verlangen in. 
Volgens Somers zijn vooral jonge generaties op zoek naar persoonlijke 
verhalen over de oorlog en willen zij historische plekken bezoeken, zoals 
de voormalige concentratiekampen Westerbork en Vught. Musea spelen in 
op het verlangen naar authenticiteit door die te ensceneren en te 
reconstrueren. Zo is in Oorlogsmuseum Overloon en het Airborne Museum 
in Arnhem het lawaai te ondergaan dat burgers hoorden in schuilkelders of 
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dat parachutisten ervoeren in een vliegtuig dat boven vijandelijk gebied 
werd beschoten. 
Somers plaatst kanttekeningen bij dergelijke ensceneringen, omdat ze 
meer gericht lijken op de spannende ervaring dan op het bieden van inzicht 
in een beladen periode in de geschiedenis. 'Het evenwicht tussen emotie 
en sensatie aan de ene kant en verantwoorde informatie aan de andere is 
wankel.' 
 
Somers' proefschrift is in april als boek verschenen, onder de titel: De 
oorlog in het museum, herinnering en verbeelding. 
De Volkskrant 20-03-2014 
 

 

Sprokkels: 
 
GROESBEEK - Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945. Groesbeek 
is in het bezit gekomen van een aantal speciale souvenirs van Hermann 
Göring, de 2e man van nazi-Duitsland. Het museum ontving  een 
bijzondere collectie documenten en objecten van het Commissariat 
General Recuperation (CGR), een organisatie die direct na de oorlog 
gestolen Nederlandse goederen uit het verslagen Duitsland terughaalde. 
Daarbij werden regelmatig ook persoonlijke souvenirs meegenomen. Het 
hoofd van de CGR kwam daardoor in het bezit van een doos sigaren 
vervaardigd speciaal voor de tweede man van nazi Duitsland na Hitler: 
Reichsmarschall Hermann Göring. Ook kreeg hij een editie van Mein 
Kampf uit het ‘Das Braune Haus’, het hoofdkwartier van de NSDAP in 
München. De stukken zijn te zien in het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek.  
 
LEIDEN - De steentijdman van Mienakker, beter bekend als Cees de 
Steentijdman, is de komende maanden te bewonderen in het Rijksmuseum 
van Oudheden (RMO) in Leiden. De levensechte reconstructie maakt 
onderdeel uit van de tentoonstelling ‘Bij nader inzien’. De eenendertig 
projecten hebben hun wortels in heel Nederland, sommige werden al meer 
dan honderd jaar geleden uitgevoerd. Enkele vindplaatsen en objecten uit 
Noord-Holland die worden belicht zijn Romeinse forten bij Velsen en een 
historisch scheepswrak voor de kust van Texel. 
 
UTRECHT - Bij de opgravingen voor DOMunder, vanaf 2 juni open, is een 
groot aantal vroegmiddeleeuwse gouden en zilveren munten gevonden. 
Meerdere munten zijn direct te koppelen aan een archeologisch spoor. De 
muntschat lijkt daarmee een sleutelrol te gaan spelen in de datering en de 
plaats van opeenvolgende kerken op het Domplein. Het overgrote deel van 
de muntschat dateren uit het laatste kwart van de zevende eeuw. Het zijn 
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imitaties van de goudstukken die in de beroemde handelsplaats Dorestad 
zijn geslagen. De muntschat bevat ook nog een aantal zilveren munten, de 
sceatta's. Dit zijn kleinere, iets dikkere zilveren munten, die in verband 
worden gebracht met het vroegmiddeleeuwse handelsnetwerk langs de 
kusten van de Noordzee en grote Europese rivieren. Bij de opgravingen 
voor DOMunder die sinds 2011 worden uitgevoerd is het onderzoek met 
een metaaldetector uitgevoerd, waardoor duizenden metaalvondsten 
konden worden geborgen. De munten dateren uit een turbulente periode 
van de Nederlandse geschiedenis waarbij zowel Friezen als Franken 
geïnteresseerd zijn in het strategisch gelegen Utrecht. De muntschat zal te 
zijner tijd te zien zijn in Domunder, zie www.domunder.nl. 
 
RAVENSTEIN -  In Ravenstein zijn vestingwerken uit de 15

e
 eeuw 

blootgelegd. De vestingwerken zouden onderdeel uitmaken van de laat 
middeleeuwse vestingwerken. Twee jaar geleden werd al een deel van de 
gewelven blootgelegd, maar nu is veel meer ontdekt. Volgens archeoloog 
Eric van der Kuijl gaat het om vestingwerken naar Italiaans model en is dat 
uniek voor Nederland. Een blootgelegde kazemat en twee geschutskelders 
zijn volgens de archeoloog erg bijzonder. De vestingwerken zouden 
gebouwd zijn in opdracht van landsheer Philips van Kleef. De totale lengte 
is ongeveer 40 meter. De vondst is gedaan in de tuin van Martin Jan van 
Mourik. Hij heeft zelf veel geld in de opgraving gestoken en is van plan om 
later rondleidingen te gaan geven in zijn tuin. 
Omroep Brabant 18-04-2014 

 
VENLO - Archeologen van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben tijdens 
een persconferentie in het Limburgs Museum (Venlo) een unieke 
goudschat uit het begin van de 5e eeuw gepresenteerd. De schat bestaat 
uit een in Nederland nog nooit eerder aangetroffen combinatie van gouden 
munten en kapot geknipt zilveren vaatwerk. In 1990 vindt een landbouwer 
uit Echt tijdens het werk twee gouden munten. Begin 2014 gaat de 
grondeigenaar Ger Boonen met zijn neefje terug naar de vindplaats en 
vindt met een metaaldetector 5 nieuwe goudstukken. Hij meldt zijn vondst, 
waarna archeologen van de Vrije Universiteit in samenwerking met RAAP 
Archeologisch Advies en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een 
opgraving uitvoeren. Daar wordt de kuil aangetroffen waarin de schat zich 
oorspronkelijk bevond, met daarin nog een aantal nieuwe gouden munten 
en fragmenten van zilveren vaatwerk.  
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 25-04-2014 

 
LEUTH - Bij de renovatie van het sportpark van de voetbalvereniging in 
Leuth zijn belangwekkende historische vondsten gedaan. Archeologen 
ontdekten in proefsleuven die gegraven waren voor de aanleg van een 
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nieuw voetbalveld sporen van een nederzetting uit de Vroeg-Romeinse tijd, 
de periode tot 200 jaar na het begin van onze jaartelling. Er zijn restanten 
gevonden van waterputten,  grachten en een graanschuur. Ook zijn resten 
aangetroffen van kookpotten, wijnbekers en persoonlijke attributen, 
waaronder een kledingspeld. In de omgeving is eerder al een Romeins 
grafveld blootgelegd. De archeologen vermoeden dat de huidige vondsten 
duiden op de aanwezigheid van een Romeins legerkamp. 
De Gelderlander  27-04- 2014  
 

LEIDEN - De uitgestorven neanderthaler was net zo slim en handig als de 
voorouders van de moderne mens, blijkt uit een nieuwe archeologische 
analyse. Het is een diep verankerd beeld: de neanderthaler als een domme 
holbewoner die 40 duizend jaar geleden door een slimmere indringer, 
Homo sapiens, tot uitsterven werd gebracht. Maar het klopt niet, stelt 
archeoloog Wil Roebroeks (Universiteit Leiden) samen met Paola Villa 
(University of Boulder, VS) vandaag in Plos One. Hij doet dat na een 
vergelijkend onderzoek naar de archeologische record van neanderthalers 
in Europa en Azië en hun tijdgenoten in Afrika van 350.000 tot 40.000 jaar 
geleden. Het is allemaal veel ingewikkelder dan de simpele 'slim versus 
dom'-verklaringen suggereren.' Neanderthaler en moderne mens zijn dus in 
archeologie gelijkwaardig. Genetisch onderzoek wijst uit dat beide groepen 
zich hebben vermengd, en dat mensen buiten Afrika 2 tot 6 procent van 
hun DNA, of zelfs meer, aan neanderthalers te danken hebben. In die zin 
zijn de neanderthalers niet uitgestorven. Ze zijn opgegaan in modern-
menselijke populaties. Dat was een complex assimilatieproces. Er was 
geen sprake van een technologisch superieure populatie die de 'oudjes' 
even oprolde. 
De Volkskrant 01/05/2014 

 
NIJMEGEN - In de Stratemakerstoren wordt, ter ere van het 1200ste 
sterfjaar van Karel de Grote, aandacht besteed aan de oudste schriftelijke 
bronnen die Karel de Grote met de stad Nijmegen verbinden. De 
tentoonstelling blijft tot eind oktober te zien. Keizer Karel de Grote (ca. 742-
814) is een van de meest tot de verbeelding sprekende vorsten uit de 
geschiedenis. 1200 jaar na zijn dood is hij nog steeds een geliefd 
onderwerp voor historici wereldwijd en lijkt hij onherroepelijk deel uit te 
maken van onze historische canon. Ook in Nijmegen, de stad waar Karel 
een van zijn paleizen had, wordt men op verschillende manieren aan Karel 
de Grote herinnerd, zoals Het Valkhof en het Keizer Karelplein. Naast oude 
schriftelijke bronnen besteedt de expositie ook aandacht aan organisaties 
die zich naar Keizer Karel vernoemd hebben.  
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Musea: 
 
Nationaal Bevrijdingsmuseum 
Wylerbaan 4, Groesbeek 
Van Drees tot Frank Sinatra. De jaren van wederopbouw na WO2. 
t/m 24/ 08 
Deze tijdelijke tentoonstelling in het Bevrijdingsmuseum geeft hierop het 
antwoord. De tweede helft van de jaren ’40 en het begin van jaren ’50 zijn 
ongemeen boeiend, maar staan niet altijd evenredig hiermee in de 
schijnwerpers. Het Bevrijdingsmuseum laat dit nu allemaal zien en beleven: 
de aanpak van de puinhopen, de doorbraakpogingen in de politiek, de 
drang naar moreel herstel, de verhouding met onze Duitse buren, de 
nieuwe cultuur, Nederlands-Indië, het Marshallplan, het begin van de 
Koude Oorlog en de samenwerking in Europa. De tentoonstelling kwam tot 
stand mede in samenwerking met American Studies van de Radboud 
Universiteit Nijmegen en NTR. 
 
Museum Het Valkhof  
Kelfkensbos 59, Nijmegen  
20/09/2014 t/m 22/02/2015 Ontmoetingen in oorlogstijd   
Op 20 september 1944 werd Nijmegen bevrijd. Deze gebeurtenis vormt de 
aanleiding voor een tentoonstelling over de oorlogsjaren in Nijmegen. Aan 
de hand van de levens van een tiental met Nijmegen verbonden personen, 
worden verhalen van de oorlog verteld. Er zijn getuigenissen van verzet en 
illegaliteit, maar ook van accommodatie en collaboratie.  
06/09 t/m 04/01/2015 Hoed Couture –Ode aan hoedenontwerper Marianne 
Jongkind Het publiek kan genieten van 50 hoeden die Marianne Jongkind 
in opdracht van couturiers als Frank Govers, Edgar Vos, Frans Molenaar, 
Frans Hoogendoorn en Mart Visser heeft vervaardigd. Daarnaast zijn vijf 
topcreaties naar eigen ontwerp te zien. 
19/09 t/tm 04/01/2015 Sieraden van Nel Linssen 
Ontwerpster Nel Linssen (Mook-Middelaar 1935) woont en werkt al haar 
hele carrière in Nijmegen. Zij gebruikt papier om draagbare objecten met 
een karakteristieke structuur in een ingehouden kleurengamma te vouwen. 
 
Airborne Museum Hartenstein 
Utrechtseweg 232, Oosterbeek 
Van Huis en Haard – Airborne Memories’  t/m 08-03-2015 
Herinneringen aan de evacuatie van Arnhem en omstreken 1944/1945 
In september 1944, na de Slag om Arnhem, beveelt het Duitse opperbevel 
de complete evacuatie van de bevolking van Arnhem en omstreken. De 
tentoonstelling ‘Van Huis en Haard – Airborne Memories’ vertelt het 
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ingrijpende verhaal van deze vluchtelingen en hun belevenissen tijdens de 
evacuatie, de bevrijding in mei 1945 en hun terugkeer huiswaarts in de 
periode erna. Pas na zeven maanden keren de eerste bewoners terug naar 
huis. Arnhem blijkt totaal verwoest en geplunderd. Voor deze mensen was 
de bevrijding in 1945 niet alleen een feest maar ook de start van een 
moeizame periode van wederopbouw.  
 
Het noordbrabants museum 
Verwerstraat 41 ’s Hertogenbosch 
Een romantische reis 11 /09/2014 t/m 01/ 02/2015 
In de voorbije 25 jaar heeft de uit Roosendaal afkomstige voormalig tv-
producent Jef Rademakers meer dan honderd hoogromantische 
schilderijen verworven, hoofdzakelijk van Nederlandse en Belgische 
meesters. De verzameling omspant de periode 1800-1870 met een 
zwaartepunt in de jaren 1840-1855. Het zijn landschappen, stadsgezichten, 
bloemstukken, portretten, genrestukken etc. Alle beroemde romantische 
kunstenaars zijn in de Rademakers Collectie vertegenwoordigd. De 
volledige collectie wordt nu, in samenwerking met het Musée national 
d'histoire et d'art Luxembourg, voor het eerst getoond. 
 
RMO 
Rapenburg 28, Leiden 
Gouden Middeleeuwen. Nederland in de Merovingische wereld, t/m 26 /10  
Het museum in Leiden belooft de bezoekers ‘spectaculaire goudschatten 
en vondsten uit grote grafvelden zoals sieraden, luxe glaswerk en wapens’. 
De tentoonstelling vertelt enerzijds het verhaal van het dagelijks leven in de 
Merovingische periode, en laat anderzijds zien welke rol ‘Nederland’ 1500 
jaar geleden speelde in de wereldwijde handelsnetwerken van het 
vroegmiddeleeuwse Europa. 
 
 
 
 
  
KOPIJ VOOR DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF INLEVEREN VOOR   15  SEPTEMBER 
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Museum Kasteel Wijchen Kasteelaan 9 Wijchen 
Postbus 189 6600 AD tel 024 6424744 
contact@museumwijchen.nl www.museumwijchen.nl 
Open wo.t/m zon. 13 00 uur en op afspraak 

 Kind in oorlogstijd 
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