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Activiteit: Lezing Arie-Jan van Heer, ‘Operation Linnet II’ 

 
Wanneer: maandag 11 november 2019 
Locatie: Jan van Eyck Academie, Academieplein 1, Maastricht 

 

 
Geachte leden, 

 

Van harte nodigt het kringbestuur u uit voor de lezing ‘Operation Linnet II’ van Arie-Jan van 

Hees op maandag 11 november 2019 om 19.30 uur in de Jan van Eyck Academie, 

Academieplein 1, Maastricht.  

 

In deze lezing staat de bevrijding van Maastricht nogmaals centraal en dan met name de door de 

Britse 1st Airborne Division, de Amerikaanse 82nd Airborne Division en de Amerikaanse 101st 

Airborne Division geplande ‘Operation Linnet II’, die te elfder ure werd afgeblazen. Arie-Jan van 

Hees stelt een aantal kwesties aan de orde: Wat had ‘Operation Linnet II’ ingehouden? Waarom 

ging de operatie niet door? Wat had het resultaat kunnen zijn geweest als de operatie wel was 

doorgegaan? 

Bij de lezing zijn ook niet-leden welkom; aan hen wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro. 

 

Zoals u weet is Stayokay in verbouwing en kunnen wij er in ieder geval die seizoen niet terecht. 

Het is niet eenvoudig gebleken een goede vervangende locatie te vinden. De Jan van Eyck 

Academie is op dit moment de enige optie, ondanks dat de zaal niet eenvoudig toegankelijk is. 

Bovendien moeten wij gedurende dit seizoen een aantal keer uitwijken naar een andere dan de 

eerste maandag van de maand.  

 

Tijdens de eerste lezing hebben wij geëxperimenteerd met een koffie/thee-pauze, zoals tijdens de 

laatste ALV door een aantal leden gevraagd. Dit was, zo zullen de aanwezigen beamen, geen 

succes. Het bestuur heeft besloten er daarom de rest van het seizoen vanaf te zien. Dit betekent 

dat de lezing om 19.30 uur start en maximaal tot 20.45 uur duurt. Daarna is er gelegenheid tot het 

stellen van vragen. Om 21.00 uur is het programma afgelopen. Graag nodigen wij u uit om na 

afloop nog wat te komen drinken in De Preuverij, die schuin tegenover de entree van de Jan van 

Eyck Academie aan de Kakeberg is gelegen.  



 

De nieuwe situatie is verre van ideaal, maar wij hopen dat de lezingen zelf interessant genoeg zijn 

om u de gang naar de Jan van Eyck Academie te laten maken. Wij beloven u er alles aan te doen 

voor volgend jaar een betere locatie te vinden, waar ook de pauze weer in ere kan worden 

hersteld. 

 

Namens het kringbestuur tekent  

  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

Monique Dickhaut 

 

 

 

Over de lezing van Arie-Jan van Hees: 

 

Begin september 1944 planden de geallieerden een grote luchtlanding die plaats had moeten 

vinden ten westen van Maastrich: Operation 'LINNET II'. Een van de doelen (van de Britse 1st 

Airborne Division) was het veroveren van de Wilhelmina- en St. Servaasbrug in het centrum van 

Maastricht. Het had niet veel gescheeld of de inmiddels beroemde gevechten rond ‘de brug te 

ver’ hadden niet bij Arnhem-Oosterbeek plaatsgevonden maar bij Maastricht, Visé en Luik.  

Het was de bedoeling om de terugtrekkende Duitse troepen de pas af te snijden en te voorkomen 

dat deze via de ‘Visé gap’ zouden ontsnappen naar Duitsland.  

 

Om een idee te geven over de schaal van deze luchtlandingsoperatie: niet minder dan 1291 

vliegtuigen zouden parachutisten droppen en 2656 zweefvliegtuigen zouden 



luchtlandingssoldaten aanvoeren met daarin honderden jeeps, anti-tank kanonnen en 

artilleriegeschut. Meer dan 30.000 ‘airborne troepen’ zouden in onze regio het gevecht met de 

vijand aangaan.  

 

De bruggen van Maastricht waren het doel van de Britse 

1st Airborne Division (met daaraan toegevoegd de Poolse 

1e Onafhankelijke Parachutisten Brigade). De bruggen van 

Visé waren het doel van de Amerikaanse 82nd Airborne 

Division en de Amerikaanse 101st Airborne Division had 

als opdracht een aantal bruggen in het noorden van Luik te 

veroveren. 

 

Uiteindelijk is Operatie ‘Linnet II’ niet doorgegaan, omdat 

de Amerikaanse grondtroepen sneller oprukten dan 

verwacht. Echter, het was zeer wel mogelijk geweest dat 

voor wat betreft Maastricht deze luchtlanding had kunnen 

uitlopen op een ramp. De twee Duitse SS-pantserdivisies 

‘Frundsberg’ en ‘Hohenstaufen’ trokken zich in de 

geplande periode via Maastricht-Sittard-Roermond-Venlo 

terug naar de regio ten oosten van Arnhem. Twee weken 

later zouden deze divisies zware gevechten leveren met de 

geallieerde airborne troepen bij Arnhem-Oosterbeek en 

Nijmegen.  De verwoestingen die daarbij plaatsvonden zijn 

gelukkig aan Maastricht en omstreken voorbijgegaan. 

Desalniettemin blijft de intrigerende vraag: “wat als…”.  

 

 

Over Arie-Jan van Hees: 

 

WOII-historicus Arie-Jan van Hees werkt momenteel als freelancer; onder andere voor het 

Veteranen Instituut in Doorn. Hij is een van de interviewers van het 'Interview Project 

Nederlandse Veteranen'. 

 

Daarnaast verzorgt Van Hees rondleidingen op de Amerikaanse begraafplaats te Margraten en is 

hij actief in het militair-historisch onderzoek.  

 

Binnen de Stichting 'Fields of Honor' (bekend van 'De gezichten van Margraten') is Van Hees een 

van de specialisten op het gebied van operatie Market-Garden en de US Army Air Force. Tijdens 

'De gezichten van Margraten' had hij de eer te mogen optreden als ceremoniemeester. 

 

Van Hees is de auteur van twee boeken over de 'Slag om Arnhem': Tugs and Gliders to Arnhem 

(2000) en Green On! The Story of Arnhem Re-supply (2004). 


