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Van de redactie 
 

In het kader van het 75-jarig bevrijdingsfeest in 
Limburg staat deze editie geheel in het teken van de 
archeologie van de Tweede Wereldoorlog in Lim-
burg. Onderzoek naar archeologische resten uit de 

Tweede Wereldoorlog is een jonge discipline verge-
leken met de meer ‘ingegraven’ archeologie van de 
periode vóór 1850, en veel van de betrokken onder-

zoekers zijn eveneens relatief jong. De archeologie 
van moderne conflicten vergt een andere – vaak in-
tensievere – insteek dan traditionele archeologie. 
De materiële resten van deze conflicten nemen, ge-

zien hun afwijkende aard en grote hoeveelheid, een 
bijzondere positie in, zowel in het bodemarchief als 

binnen het archeologisch onderzoek, zoals de arti-

kelen in dit nummer van AiL, en de onderzoeken die 
daaraan ten grondslag liggen, duidelijk laten zien.  
 

Conflictarcheologie levert niet alleen wetenschap-
pelijke kenniswinst op, maar is ook op emotioneel, 
sociaal en psychologisch vlak van grote invloed. 
Denk bijvoorbeeld aan de vaak emotionele confron-

tatie met fysieke sporen uit het meer recente verle-
den, die kan helpen met het bestrijden van 
collectieve en individuele trauma’s, maar die tevens 

blootlegt dat ideeën uit het verleden dikwijls nog in 
het heden doorsluimeren. Archeologisch onderzoek 
naar oorlogserfgoed vormt een waardevol tegen-

wicht voor het vaak selectieve, vaak door schaarste 

van bronnenmateriaal, en niet zelden door rancune 
beïnvloed historisch onderzoek.  
 

Een ander opmerkelijk fenomeen is de belangrijke 
rol van ‘amateurs’: het overgrote deel van het onder-
zoek naar vliegtuigcrashes en bunkers wordt uitge-
voerd buiten de commerciële of academische 

archeologie. Verzamelaars, metaaldetectorzoekers 
en hobbyisten hebben veelal een uitzonderlijke ma-
teriaalkennis, zij zijn dé specialisten. Zij moeten 

meer ruimte krijgen om onderzoek uit te voeren, te 
ontsluiten en te publiceren. Leest u het artikel van 
een metaaldetectorzoeker die onderzoek heeft uit-

gevoerd naar de crashlocatie van een Britse Short 
Stirling bommenwerper. Hij deelt met u, behalve 
zijn kennis, ook zijn persoonlijke, emotionele band 
met het verleden en met de bemanning van het toe-

stel.  
 
 

 
 
 
 

 
 

De archeologie van de Tweede Wereldoorlog wordt 
gekenmerkt door onderzoeksthema’s die regionale 
en nationale grenzen overschrijden, niet alleen om-
dat de betrokken partijen uit alle hoeken van de we-

reld komen, maar ook omdat veel individuele en 
collectieve lotgevallen een grote geografische sprei-
ding kennen. Als bevestiging hiervan vindt u in dit 

nummer van AiL twee bijdragen uit onze buurlan-
den: één uit Duitsland en één uit België.  
 
Terwijl de schaarse openbare ruimte en het bodem-

archief in Limburg en daarbuiten onder grote druk 
staan, groeit gelukkig het besef bij beleidsmakers en 

erfgoedspecialisten, dat de archeologie van de 

Tweede Wereldoorlog ook hun aandacht verdient. 
Toch wordt de plank nog wel eens misgeslagen: 
vaak als gevolg van gebrek aan relevante kennis en 

deskundigheid, juist vanwege het jonge karakter 
van de discipline, zoals u ook kunt lezen in één van 
de andere bijdragen in dit nummer.  
 

Daar ligt voor de Limburgse beleidsmakers en be-
leidsuitvoerders een mooie taak: het verder ontslui-
ten en ‘accepteren’ van deze tak van archeologie, in 

nauwe samenwerking met mensen van ‘buiten de 
sector’, waarbij de kennis en ervaring van deze laat-
sten in veel gevallen leidend zal zijn. Een inclusieve, 

democratische, contemporaine conflictarcheologie 

is de oplossing, ook in Limburg. 
 
 

Wij wensen u veel leesplezier! 
 
De redactie,  

D. Beckers (gastredacteur) 

R. Paulussen 
Y. Raczynski-Henk, hoofdredacteur 
A. Van de Water 

H. Vanneste 
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Observaties in de commerciële archeo-

logie van de Tweede Wereldoorlog in 

Limburg 
Emma de Boo van Uijen1 
 
Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding van Nederland, 
en met de tijd komt ook het besef dat we ‘iets moe-

ten’ met de fysieke oorlogsresten. Formeel behoren 
resten van de Tweede Wereldoorlog tot het archeo-
logisch bodemarchief, maar pas de laatste jaren 

komt er vanuit het archeologisch werkveld meer 
aandacht voor. Welke onderzoeken zijn er in het 
verleden uitgevoerd en welke kansen liggen er nog 
voor de archeologie? Ik ga op verkenning en deel 

mijn persoonlijke observaties.  
 
Hierbij zal ik mij richten op sporen uit de Tweede 

Wereldoorlog die ‘toevallig’ zijn aangetroffen bij 
gravende onderzoeken. Zelf ken ik er zo niet zo veel, 
dus ik begin op de meest logische plek: Archis.2 De 
zoekterm ‘wereldoorlog’ levert slechts 31 resultaten 

op, waarvan er 22 gravende onderzoeken betreffen 
(negen proefsleuven of opgravingen en dertien be-
geleidingen). Geen enkele van deze onderzoeken is 

uitgevoerd in Limburg. Gezien de (militaire) ge-
schiedenis van Limburg en de ligging langs de 
Duitse grens is dit op zijn minst zeer opmerkelijk te 

noemen. Via contacten heb ik toch twee gravende 
onderzoeken in Limburg gevonden waarbij ‘per toe-

val’ sporen uit de Tweede Wereldoorlog zijn aange-
troffen, namelijk een opgraving langs de Maas bij 

Neer en een proefsleuvenonderzoek te Belfeld. 
Daarnaast zal ik ter vergelijking ook drie andere on-
derzoeken bespreken, alle uitgevoerd in andere de-

len van Nederland. Op basis van deze vijf case 
studies zal bekeken worden welke informatie deze 
onderzoeken opleveren en welke informatie ont-
breekt voor eventuele toekomstige (synthetise-

rende) onderzoeken. Hierbij is er bewust gekozen 
voor onderzoeken waarbij er niet specifiek rekening 
is gehouden met vondsten uit de Tweede Wereld-

oorlog. Er worden regelmatig gravende onder-
zoeken gedaan die specifiek tot doel hebben het 

archeologisch erfgoed van de Tweede Wereldoorlog 
vast te leggen, waardoor er in het voortraject al veel 

problemen kunnen worden opgelost die bij toevals-
vondsten wel een rol kunnen spelen. Na een korte 
beschrijving van de onderzoeken op basis van de be-

schikbare rapporten wordt er een analyse gemaakt 
om te kijken naar kansen voor toekomstig vergelijk-
baar onderzoek. 

 
 
 

 

 

 
 
 
Neer (Limburg)3 
Op basis van een verwachte huisplaats uit de Mi-

chelsbergcultuur is in  2016 een opgraving uitge-
voerd langs de Maas bij Neer. Tijdens de opgraving 
zijn er twee greppels en twee kuilen uit de late pre-

historie gevonden, die geen deel uitmaakten van een 
huisplattegrond. Het merendeel van de sporen 
bleek echter uit de Tweede Wereldoorlog te dateren, 
en hebben te maken met de aanwezigheid van een 

Nederlandse veldstelling, vermoedelijk aangelegd 
in 1939. De aangetroffen sporen uit de Tweede We-
reldoorlog betreffen meerdere loopgraven, twee 

schuttersputjes, enkele paalkuilen en een rechthoe-
kige kuil van 8,5 bij 6,5 meter. De rechthoek bevat 
een verdeling, waardoor er vier nissen zijn ontstaan 
van 1,3 bij 1,8 meter (afb. 1). De nissen zijn van el-

kaar gescheiden middels houten planken en balken. 
In het oosten is de structuur aangesloten op een 
gang van circa 50 centimeter breed. In een hoek is 

een patroon aangetroffen, die een vondstnummer 
heeft gekregen, maar in het veld reeds werd gedese-
lecteerd en derhalve niet werd meegenomen. Be-

halve dat het een Duitse patroon wordt genoemd, is 
dit niet verder beschreven. Tevens zijn er prikkel-

draad en een staalkabel aangetroffen, welke even-
eens ter plekke gedeselecteerd zijn. Ook 

verschillende dierbegravingen, waarbij slechts de-
len van dieren anatomisch waren begraven, zijn toe-
geschreven aan de Tweede Wereldoorlog.  

 

 
Afb. 1: Overzicht van de gevechtsdekking in het 

veld (bron: Econsultancy BV).  
 
Tevens bevonden zich, buiten het opgravingsvlak, 
nog twee kazematten. De stelling is in de ochtend 
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van 10 mei 1940 door de Duitsers overlopen. Er kon 

niet worden vastgesteld wanneer de loopgraven en 
gevechtsdekking zijn ontmanteld. Op basis van het 

aantreffen van een Duitse patroon wordt er veron-
dersteld dat de stelling direct na de Duitse inval is 
ontmanteld, omdat deze stelling zich aan de west-
zijde van de Maas bevond en derhalve voor de Duit-

sers geen gevechtswaarde had. De kadavers zijn 
mogelijk afkomstig van een nabijgelegen boerderij 
die in 1944 in brand is gestoken, waarbij vee is om-

gekomen. Deze konden pas na de bevrijding in 
maart 1945 begraven worden. 
 
Belfeld (Limburg)4 

Naar aanleiding van een vastgestelde hoge archeo-

logische verwachting voor alle periodes is er in 2016 
te Belfeld een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. In 

het bureauonderzoek voorafgaande aan het proef-
sleuvenonderzoek zijn er geen aanwijzingen aange-
troffen voor sporen uit de Tweede Wereldoorlog.5 Er 
zijn drie vindplaatsen aangetroffen, te weten ont-

ginningssporen uit de 18de eeuw, sporen van agra-
risch gebruik en sporen van Duitse stellingen.  
De sporen uit de Tweede Wereldoorlog kenmerkten 

zich door een zeer gevlekte vulling en een scherpe 
aftekening. De greppels lagen direct onder de bouw-
voor en waren over het algemeen zeer diep. Er zijn 

geen inspoelingslagen aangetroffen, wat wijst op 

een zeer korte gebruiksperiode. In de vulling van 
twee greppels zijn granaatscherven aangetroffen. 

De greppels betreffen loopgraven en twee kuilen 
met eenzelfde vulling zijn geïnterpreteerd als moge-
lijke schuttersputjes.  
De loopgraven en schuttersputjes zijn op geallieerde 

luchtfoto-interpretatiekaarten (Defense Over-
prints) aangeduid als Duitse stellingen van de 
Maas-Stellung. De loopgraaf en de stellingen zijn 

goed zichtbaar op een luchtfoto van 1944. Omdat 
het een proefsleuvenonderzoek betreft, is de vind-
plaats gewaardeerd volgens de Kwaliteitsnorm Ne-
derlandse Archeologie (hierna: KNA), versie 4.0. De 

fysieke kwaliteit is in het rapport hoog ingeschat, 

maar de informatiewaarde en zeldzaamheid laag. 
Daarom is er geen vervolgonderzoek geadviseerd.  

 
Losser (Overijssel)6 
In Losser bleek uit vooronderzoek dat er één of 
meerdere middeleeuwse erven aanwezig waren bin-

nen het plangebied. Daarom is in 2014 een opgra-
ving uitgevoerd door ADC, waarbij vindplaatsen uit 
het paleolithicum, de ijzertijd, een huisplaats uit de 

middeleeuwen en loopgraven uit de Tweede We-
reldoorlog zijn gevonden. Afb. 2.   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Afb. 2: Allesporenkaart van Los-

ser met in het midden duidelijk 
herkenbaar de twee loopgraven 
(naar: ADC-rapport 4078).7 
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Tijdens de opgraving zijn twee zigzagvormige spo-

ren aangetroffen, die noord-zuid georiënteerd in het 
vlak lagen. Deze loopgraven waren tot het moment 

van aantreffen onbekend en niet beschreven. De 
sporen zijn met een metaaldetector afgezocht voor-
dat er verder ontgraven werd, om de aanwezigheid 
van explosieven of munitie uit te sluiten. Er werd 

geen metaal aangetroffen. In het vlak was de loop-
graaf circa 90 centimeter breed, onderin circa 60 
centimeter. Er zijn twee vullingen waargenomen. 

Langs de rand van het spoor is een bandje van geel-
bruin zand aangetroffen. Deze is gerelateerd aan de 
constructiefase en is mogelijk de afdruk van een 
houten wandversteviging. Er is een stuk hout aan-

getroffen en meegenomen voor eventuele verdere 

analyse. De tweede vulling betrof een donker hu-
meus pakket, waarschijnlijk afkomstig van de toen-

malige bouwvoor waarmee de loopgraven zijn 
gedempt. 
Hoewel de loopgraven niet bekend waren bij lokale 
geschiedkundigen en verenigingen, wordt er gesug-

gereerd dat ze samenhangen met de zogenaamde 
‘Lange School’. Dit schoolgebouw stond tijdens de 
Tweede Wereldoorlog binnen het plangebied en 

vanaf de herfst van 1944 zouden Duitse soldaten er 

hun intrek hebben genomen. In het rapport wordt 

gesteld dat de loopgraven mogelijk zijn aangelegd 
om bescherming te bieden tijdens luchtaanvallen. 

 
Breda (Noord-Brabant)8 
In 2009 heeft een klein proefsleuvenonderzoek 
plaatsgevonden in Breda. Op basis van het bureau- 

en booronderzoek bleek dat het terrein sinds de 
middeleeuwen tot het akkercomplex van Breda be-
hoorde, en dat er mogelijk sporen uit de Spaanse 

tijd te verwachten zouden zijn. Bij het onderzoek 
zijn paalsporen, greppels en kuilen uit de nieuwe 
tijd B en C aangetroffen, evenals een tankgracht. 
Het spoor dat is geïdentificeerd als een tankgracht, 

is noordwest-zuidoost georiënteerd, 8 meter breed 

en is vanaf het maaiveld circa 1,1 meter diep. Het 
loopt aan de westzijde langzaam af en aan de oost-

zijde steil omhoog. In werkput 2 lag de gracht in de 
lengte van de put, waardoor het vlak aan de west-
kant ongeveer 2 à 3 meter is ‘verstoord’. Er is geen 
vondstmateriaal aangetroffen. 

De tankgracht is goed te zien op een luchtfoto van 
de Royal Air Force, genomen op 13 september 1944 
(afb. 3). Omdat het een proefsleuvenonderzoek be-

treft, is de vindplaats gewaardeerd volgens de KNA 

Afb. 3: Projectie werkputten op luchtfoto 1944 
met de tankgracht (bron: Nolle & de Jonge 
2010, afb. 12). 



10 

 

3.1. De fysieke kwaliteit is in het rapport middel-

hoog ingeschat, de informatiewaarde en zeldzaam-
heid zijn respectievelijk laag en middelhoog. 

Daarom wordt er geen vervolgonderzoek geadvi-
seerd.  
 
Gemert (Noord-Brabant)9 

In 2016 is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in 
Gemert. Het onderzoek kwam voort uit een bureau- 
en booronderzoek, waarbij er een hoge verwachting 

voor de late middeleeuwen en nieuwe tijd is vastge-
steld. Met name de ligging naast de historische kern 
van Gemert gaf hier aanleiding toe. Bij het onder-
zoek zijn kuilen, greppels, een geul en sporen uit de 

Tweede Wereldoorlog aangetroffen. 

Deze sporen betreffen de restanten van loopgraven 
(afb. 4) en schuttersputten. De sporen kenmerkten 

zich als zigzaggende lijnen met op vaste afstand 
rechthoekige kuilen. Ze hadden een donkergrijsgeel 
gevlekte vulling en gingen 50 cm diep. Er zijn geen 
vondsten aangetroffen.  

 

 
Afb. 4: Coupe over een loopgraaf in put 6 (bron: 

Weekers-Hendrikx 2016, afb. 8).  
 
In een artikel in het heemkundige blad van Gemert10 

wordt beschreven hoe een Nederlands bataljon de 
opdracht krijgt om loopgraven te graven langs de 
weg van Gemert naar Sint Anthonis en de weg van 
Elsendorp naar De Rips. De aangetroffen sporen be-

treffen waarschijnlijk deze loopgraven en stellingen, 
die in dat geval gegraven zijn tussen april en juni 
1939 door het eerste bataljon van de 13de divisie. 

Mogelijk houden deze stellingen verband met het 
nabijgelegen militaire vliegveld De Rips. Omdat het 
een proefsleuvenonderzoek betreft, zijn de sporen 

gewaardeerd volgens de KNA 3.3 (in het rapport 
wordt gesteld dat er geen sprake is van een vind-
plaats). De fysieke kwaliteit is hoog ingeschat, maar 
de informatiewaarde en zeldzaamheid laag. Daarom 

is er geen vervolgonderzoek geadviseerd. 

Enkele observaties 

Op basis van deze onderzoeken kan worden vastge-
steld dat er tussen de diverse onderzoeken grote 

verschillen zijn, in de beschrijvingen en uitwerking 
van de sporen. Deze verschillen hebben met name 
te maken met de beschikbaarheid van historisch 
bronnenmateriaal. Waar in Breda alleen wordt vast-

gesteld dat er sprake is van een tankgracht, kan in 
Gemert zelfs aangegeven worden door welk bataljon 
de loopgraven zijn gegraven. In alle gevallen valt op 

dat er weinig vondstmateriaal is verzameld. De pa-
troon die in Neer is aangetroffen, blijkt achteraf ver-
keerd gedetermineerd.11 De granaatscherven uit 
Belfeld zijn ook niet nader gedetermineerd, hoewel 

dit in sommige gevallen wel mogelijk zou kunnen 

zijn.12 Ook het hout, verzameld in Losser, is niet ver-
der geanalyseerd, hoewel het de vraag is wat de toe-

gevoegde waarde zou zijn geweest. Opmerkelijk is 
ook de bestempeling van de tankgracht in Breda als 
“verstoring” in put 2 en het niet erkennen van een 
vindplaats in Gemert, hoewel daar wel meerdere 

sporen zijn aangetroffen van een duidelijke struc-
tuur. Dit geeft aan dat er tijdens regulier (niet-WOII 
gericht) onderzoek vaak nog in termen van “recente 

verstoring” wordt gedacht wanneer er sporen uit de 
Tweede Wereldoorlog worden aangetroffen.  
 

Aandachtspunten voor toekomstig onder-
zoek 

Op basis van bovenstaande observaties zijn er een 
aantal aandachtspunten te noemen die bij toekom-

stig onderzoek kunnen worden meegenomen om in-
formatiebehoud veilig te stellen. Zo is de in het 
rapport opgenomen tekst over de tankgracht in 

Breda summier. Om deze informatie in de toekomst 
te kunnen gebruiken, is er op zijn minst een histori-
sche context van dit spoor nodig. Zonder deze spo-
ren in hun geschiedkundig kader te plaatsen, is het 

niet mogelijk in te schatten welke aanvullende 
waarde deze sporen hebben voor toekomstig (histo-
risch) onderzoek. Het ontbreken van zulke informa-

tie maakt ook een goed onderbouwde waardering 
volgens de KNA onmogelijk. Informatie die belang-

rijk is voor toekomstige ontsluiting voor verder (his-
torisch of archeologisch) onderzoek kan in dit geval 

bijvoorbeeld inhouden: bij welke stellingen hoorde 
deze tankgracht? Door wie is hij gegraven (gealli-
eerd of Duits)? Als deze vragen (deels) beantwoord 

zijn kan vervolgens ook gekeken worden naar an-
dere vragen, bijvoorbeeld: wanneer is deze tank-
gracht gegraven? Waarom is hij hier en op deze 

manier gegraven? Wanneer is de tankgracht ge-
dempt? Heeft er strijd plaatsgevonden rond de 
tankgracht? Welke eenheden zijn betrokken 
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geweest bij de aanleg en bij de verdediging van de 

tankgracht? Als de tankgracht is aangelegd door de 
Duitsers, is hierbij dan wellicht gebruik gemaakt 

van dwangarbeiders van elders of is de lokale bevol-
king gedwongen geweest om te helpen? De twee re-
gels die in het rapport worden gewijd aan het 
belangrijkste spoor van het onderzoek, zijn op dit 

moment niet toereikend om zo’n scala aan onder-
zoeksvragen te bedienen.  
De patroon uit Neer is nog zo’n voorbeeld. Ter de-

terminatie van het type patroon is een ondeskundig 
persoon geraadpleegd. Hierbij is er een grote discre-
pantie waar te nemen tussen vondstmateriaal uit de 
Tweede Wereldoorlog en vondstmateriaal uit ou-

dere perioden. In het laatste geval wordt er bijna 

standaard een specialist geraadpleegd, terwijl dit in 
het eerste geval vaak (nog) niet aan de orde is. Dit 

terwijl de vaststelling van de nationaliteit van de pa-
troon van groot belang is bij het dateren van de 
demping van de genoemde gevechtsdekking. Is het 
een Duitse patroon, dan kan hij in 1940 al gedempt 

zijn, maar is hij Brits, dan is  het waarschijnlijk dat 
de stelling in ieder geval tot het einde van 1944 open 
heeft gelegen.  

 
Gebrek aan kennis 
Er is over het algemeen een duidelijk gebrek aan in-

houdelijke kennis onder de meeste archeologen. Zij 
zijn niet bekend met de mogelijkheden van sporen 

en vondstmateriaal uit deze periode. Dit levert hia-
ten op in de rapportage van de onderzoeken, zoals 

ook in de voorbeelden hierboven duidelijk zichtbaar 
is. Om goed te begrijpen hoe in het veld en tijdens 
archeologisch onderzoek er het beste geregistreerd 

en geobserveerd zou kunnen worden, is het van be-
lang om te weten hoe deze informatie toegepast kan 
worden in verder onderzoek. Wanneer bijvoorbeeld 
het informatieve karakter van een bodemstempel 

van een huls of patroon onderkend wordt, zal deze 
eerder worden vastgelegd (afb. 5). Verdedigingsli-
nies werden meestal aangelegd volgens vaste richt-

lijnen, beschreven in handboeken. Door een 
zorgvuldige beschrijving van de aangetroffen spo-

ren en structuren zijn deze te vergelijken met de 
voorschriften en met onderzoeksresultaten van ver-

gelijkbare structuren, waardoor er mogelijk iets ge-
zegd kan worden over de functie of datering van het 
spoor en/of de structuur. Ook de manier waarop de 

loopgraven en schuttersputjes aansluiten op elkaar 
is in veel gevallen vastgelegd in handboeken. Daar-
naast kan de volledige geschiedenis van de stellin-

gen, van het bevel tot aanleg en eventuele 
bemanning van de stellingen, achterhaald worden 
middels gedegen archiefonderzoek.  

 
Afb. 5: Voorbeeld van een bodemstempel, in dit ge-
val van een Duitse 7,5 cm FK16nA-huls. Hier is on-

der andere te zien het jaartal van productie, de 
producent en het lotnummer (bron: D. Beckers). 
 
Daarom is vooral ook de plaatsing van de sporen in 

breder perspectief van groot belang. De verdedi-
gingswerken, zowel de Nederlandse als de Duitse, 
zijn geplaatst in linies, waarbij vaak rekening werd 

gehouden met lokale landschappelijke kenmerken 
en infrastructuur. De link met dergelijke verdedi-

gingsstructuren en de landschappelijke binding 

wordt in regulier archeologisch (niet periodege-
richt) onderzoek nog nauwelijks gelegd.  
 
Een mogelijkheid voor het waarborgen van de mu-

nitiekennis die opgedaan wordt tijdens OCE13-on-
derzoek (bijvoorbeeld tijdens OCE-begeleiding van 
archeologische projecten) is het aanvragen van de 

munitielijsten en het proces-verbaal van oplevering 
zoals opgesteld door het OCE-bedrijf. Hierin wor-
den de aangetroffen munitie-gerelateerde objecten 
benoemd en gedetermineerd. Indien in het verleden 

de EODD14 ingeschakeld is, kunnen er via het Se-
mistatisch Archiefdepot te Rijswijk scans van 

MORA’s15 aangevraagd worden, waarin de gegevens 

van de aangetroffen explosieven en (meestal) de 
globale vindplaats staan vermeld. Ondanks dat er 
tijdens het aantreffen van sporen uit de Tweede We-
reldoorlog bij archeologisch onderzoek in het verle-

den vaak weinig informatie vastgelegd is, kan er via 
deze weg mogelijk wel informatie achterhaald wor-
den die anders verloren was gegaan. Dit is helaas 

niet mogelijk bij relevante sporen die in het verle-
den zijn aangetroffen, maar niet als sporen van de 
Tweede Wereldoorlog zijn herkend. Om dit in de 
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toekomst te voorkomen, lijkt het voor de hand lig-

gend om alle sporen dusdanig te onderzoeken totdat 
er met enige zekerheid vastgesteld kan worden wat 

de oorzaak en datering is van het spoor of de versto-
ring. In de praktijk gaat het hierbij dan met name 
om het couperen en fotograferen hiervan.  
 

Munitiespecialisten 
Om een gebrek aan kennis op te vangen, wordt over 
het algemeen een beroep gedaan op specialisten. Al-

hoewel er tegenwoordig meerdere archeologische 
WOII-specialisten werkzaam zijn, zijn de meeste 
deskundigen op het gebied van de Tweede Wereld-
oorlog historici en lastig te vinden voor archeologen. 

Zij hebben wel een goede kennis van materiaal en 

archiefstukken, maar hebben minder ervaring met 
het leggen van verbanden tussen vondst en context 

en met interpretatie van de materiële neerslag van 
de oorlog in het bodemarchief. Hetzelfde geldt voor 
mensen die werken bij de EODD of bij een OCE-
bedrijf. Ook wordt er vaak niet beseft wat er voor 

een archeoloog van belang is; een voor OCE-
werkzaamheden onbelangrijke vondst kan voor een 
archeoloog juist de missende schakel zijn. Er zijn 

echter steeds meer archeologen die binnen de OCE-
wereld werkzaam zijn, waardoor er intern meer be-
grip komt voor de archeologie en archeologisch on-

derzoek.  
Tegelijkertijd staat er nu een hele generatie archeo-

logen op die een grote interesse in en kennis van de 
Tweede Wereldoorlog heeft. Steeds vaker is deze pe-

riode het onderwerp van een afstudeeronderzoek en 
dat belooft veel goeds voor de toekomstige archeo-
logische praktijk. Er zullen zich meer mensen speci-

aliseren op deze periode, waardoor zij ook meer 
beschikbaar zullen zijn in het veld. Deze mensen 
zullen de algemene kennis betreffende de Tweede 
Wereldoorlog in het werkveld vergroten, zelfs als zij 

geen specialist worden.  
 
Archeologie van de Tweede Wereldoorlog: 

op weg naar een theoretisch kader 
Omdat de Tweede Wereldoorlog bij uitstek een his-

torische periode betreft - het betreft een van de 
jongste perioden van de Nederlandse archeologie - 

stellen veel mensen de vraag naar het onderzoeks-
nut en -noodzaak, aangezien alles toch beschreven 
is. Daarbij wordt met name de nauwkeurigheid van 

die beschrijvingen vaak overschat. Krijgsberichten 
en verslagen van gevechtshandelingen zijn door-
gaans geschreven door mensen die niet bekend zijn 

met de regio, en bevatten slordigheden en onnauw-
keurigheden. Na de bevrijding is er een periode ge-
weest waarin alle resten van de oorlog zo snel 

mogelijk werden weggewerkt, omdat men er niet 

aan herinnerd wilde worden, zonder dat deze spo-
ren fatsoenlijk werden gedocumenteerd. Daarnaast 

is bronnenmateriaal vaak versnipperd, slecht ont-
sloten en op verschillende locaties opgeslagen. 
Gelukkig wordt er inmiddels ingezien dat de arche-
ologie zeker een toegevoegde waarde heeft, maar 

dat neemt niet weg dat archeologie van de Tweede 
Wereldoorlog wezenlijk anders is dan archeologie 
van bijvoorbeeld de ijzertijd. Tijdens onderzoek 

naar deze jonge periode spelen andere factoren een 
rol, zoals herinnering en emotie, en er is veel meer 
historisch bronmateriaal beschikbaar. Deze facto-
ren zijn lastig in te passen in klassieke vormen van 

archeologie en er zullen dan ook nieuwe kaders ge-

vormd moeten worden. Deze hoeven niet specifiek 
op de Tweede Wereldoorlog betrekking te hebben, 

maar zullen relevant zijn voor alle archeologie van 
de nieuwe tijd en het recente verleden.  
Naast theoretische problematiek is er ook sprake 
van nieuwe vondstcategorieën die nieuwe uitdagin-

gen genereren. Er wordt veel meer materiaal aange-
troffen en geborgen dan bij onderzoek naar oudere 
perioden, oorlog is tenslotte uitermate materialis-

tisch. Dit vondstmateriaal bestaat grotendeels uit 
metaal, maar er worden ook grote hoeveelheden 
plastics aangetroffen met alle conserveringsperike-

len van dien, en de sporen zijn in de praktijk vaak 
slecht te onderscheiden van ‘moderne verstoringen’.  

 
Vondstmateriaal 

Wat betreft het vondstmateriaal spelen er grote be-
perkingen die zich eigenlijk alleen voordoen bij de 
omgang met vondstmateriaal uit de moderne con-

flictarcheologie. Als gevolg van de restricties in de 
Wet Wapens en Munitie is het vaak onmogelijk om 
bepaald vondstmateriaal te bergen, waardoor deter-
minatie in het veld moet plaatsvinden.16 Onder deze 

wet vallen natuurlijk munitie en explosieven, maar 
ook (toebehoren van) wapens en alles wat door een 
leek kan worden aangezien als munitie. Als deze ob-

jecten, bijvoorbeeld een geweerloop, door de arche-
oloog worden verzameld en opgeslagen, is hij in 

wezen in overtreding met deze wet, ook al betreft 
het hier volgens de Monumentenwet een archeolo-

gische vondst die gedeponeerd dient te worden. Dit 
kan in de praktijk worden opgelost door in het veld 
duidelijke foto’s te maken van deze objecten.17 Een 

specialist zou op basis van goede foto’s de stukken 
verder kunnen determineren, mocht er in het veld 
nog geen volledige determinatie zijn gedaan door de 

aanwezige EODD-er of OCE-er. Het is van groot be-
lang dat hier vooraf goede afspraken worden ge-
maakt met het depot, omdat zij toestemming 
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moeten geven voor het niet-aanleveren van vondst-

materiaal. Een aanpassing van de Wet Wapens en 
Munitie of het aanvragen van een ontheffing hierop 

door depots en archeologische bedrijven en onder-
zoeksinstellingen zou waarschijnlijk een prakti-
schere oplossing zijn. Een toevoeging met 
betrekking tot ‘strategisch schroot’ (wapen- of mu-

nitiegerelateerd materiaal zonder gevaarlijke in-
houd) aangetroffen in archeologische context zou 
voldoende kunnen zijn.  

Het archeologisch depot van Limburg heeft aange-
geven dat zij munitie weigeren, zoals voorgeschre-
ven in de Wet Wapens en Munitie.18 Daarnaast geeft 
de heer Kusters van het archeologisch depot Lim-

burg aan, dat er bij het laatste landelijke depothou-

ders-overleg is besproken dat vondsten uit de 
Tweede Wereldoorlog niet thuishoren in het depot, 

daar het depot nooit de eigenaar hiervan is. De eige-
naar is immers de staat waarvan de spullen afkom-
stig zijn.19 Hij refereert tevens aan de grote 
hoeveelheden materiaal, waarbij er een goede selec-

tie gemaakt moet worden alvorens dit bij het depot 
aan te leveren, ook om de kosten voor de opdracht-
gever te beperken. De heer Kusters merkt verder op, 

dat aangezien er veel betere, niet gecorrodeerde 
exemplaren van bijvoorbeeld eetketels bewaard zijn 
gebleven, de gevonden objecten niet uniek (genoeg) 

zijn om te laten conserveren; een vereiste bij meta-
len objecten voor deponering. Tot slot wordt er aan-

gegeven dat verdachte gebieden altijd eerst 
onderzocht worden door een OCE-bedrijf, waardoor 

de vondsten meestal in die context worden gedaan 
en geborgen. Doordat de OCE-bedrijven niet vol-
doen aan de eisen van een archeologisch onderzoek 

(bijvoorbeeld: het materiaal wordt zonder context 
verzameld en niet geconserveerd), wordt materiaal 
wat in deze onderzoeken wordt gevonden sowieso 
niet aangenomen. Overigens heeft aflevering 4 van 

de serie ‘De Vondst’ (uitgezonden op 9 en 10 maart 
2019 op L1) wel aandacht besteed aan archeolo-
gische vondsten uit de Tweede Wereldoorlog.20  

In mijn optiek wordt bij de redenatie van dhr. Kus-
ters volledig voorbijgegaan aan het feit dat veel van 

de vondsten wel een hoge informatiewaarde heb-
ben, ook al is het misschien niet praktisch om alles 

dan maar te conserveren. Een opgegraven eetblik 
met een naam erin gegraveerd kan informatie geven 
die een eetblik in een museum niet heeft: namelijk 

wie de stelling heeft bezet. Of dat eetblik dan ook in 
het depot thuis hoort, daarover kan gediscussieerd 
worden, maar per definitie afschrijven omdat er be-

tere exemplaren te vinden zijn, lijkt toch een stap te 
ver.  
 

Waardering van een vindplaats uit de 

Tweede Wereldoorlog 
Indien er bij een proefsleuvenonderzoek een vind-

plaats wordt aangetroffen moet deze conform de vi-
gerende wetgeving gewaardeerd worden volgens de 
op dat moment geldende versie van de KNA. Een be-
langrijk onderdeel van deze waardering is het vast-

stellen van de inhoudelijke kwaliteit van de 
vindplaats, waarbij het gaat om informatiewaarde, 
zeldzaamheid en ensemblewaarde.21 In de hierbo-

ven als case-study opgenomen proefsleufonder-
zoeken zijn deze drie onderdelen als middelhoog en 
laag beoordeeld. Een duidelijke toelichting ont-
breekt echter in de meeste gevallen. 

Op basis van het geringe resultaat van de zoekop-

dracht in Archis zou gesteld kunnen worden dat ar-
cheologische resten uit de Tweede Wereldoorlog 

juist wel zeldzaam zijn (alhoewel er natuurlijk veel 
meer gravende onderzoek zijn uitgevoerd dan op 
deze manier teruggevonden kunnen worden). Dit is 
evenwel een vertekend beeld: dat resten uit de 

Tweede Wereldoorlog zeldzaam zijn in het archeo-
logisch bestand wil niet zeggen dat ze zeldzaam zijn 
in het archeologisch bodemarchief. In ieder geval 

zijn die gegevens zeer beperkt beschikbaar. De en-
semblewaarde van deze resten zal logischerwijs in 
de meeste gevallen als ‘hoog’ beoordeeld moeten 

worden, omdat de meeste sporen onderdeel zijn van 
een groter, regionaal geheel. Dit geldt natuurlijk 

met name op het moment dat er sporen van verde-
digingslinies worden aangetroffen. Ook de informa-

tiewaarde kan hoog zijn, maar dit is sterk 
afhankelijk van de bestaande kennis en eventuele 
kennislacunes in de regio. Op die manier gerede-

neerd zijn vrijwel alle vindplaatsen uit de Tweede 
Wereldoorlog behoudenswaardig, maar dat is niet 
haalbaar en ook niet wenselijk. Ook spelen herinne-
ringswaarde en emotionele waarde, zoals eerder 

vermeld, een rol bij opgravingen van sporen uit de 
Tweede Wereldoorlog. Hiermee is in het verleden 
geëxperimenteerd, maar het gebruik heeft nog geen 

brede draagkracht gekregen.22 Om een goede afwe-
ging te kunnen maken over het wel of niet uitvoeren 

van vervolgonderzoek moet er duidelijk zijn welke 
informatie uit historische bronnen bekend is en 

welke informatie archeologie dan nog kan toevoe-
gen.  
 

Het beleid 
Om deze keuzes te kunnen maken, wordt er door de 
archeologische bedrijven gekeken naar de beleids-

regels van de betreffende gemeente. Zelden worden 
er op gemeentelijk niveau vraagstellingen in het be-
leid opgenomen die betrekking hebben op deze 
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periode en ook de provincie schenkt tot op heden 

weinig aandacht aan de Tweede Wereldoorlog.23 Bij 
navraag bij de provincie blijkt dat dit beschouwd 

wordt als het verantwoordelijkheidsgebied van de 
gemeenten en dat de archeologie van de Tweede 
Wereldoorlog als onderzoeksthema meegaat in het 
‘reguliere’ onderzoekstraject.24 Dit lijkt echter zel-

den het geval te zijn. Zeker als je kijkt naar de ge-
meentelijke verwachtingskaarten, waarin de 
Tweede Wereldoorlog over het algemeen nog geen 

enkele rol heeft.25 De Indicatieve Kaart Militair Erf-
goed (IKME) geeft een globaal beeld en een goede 
indicatie, maar is niet bedoeld voor toepassing op 
gemeentelijk microniveau. Er bestaan wel project-

gerichte verwachtingskaarten voor deze periode, 

maar deze zijn het domein van de particuliere OCE-
bedrijven.26 In een bureauonderzoek kan je dit 

enigszins ondervangen door relevante websites en 
literatuur te raadplegen, maar als uit de archeolo-
gische beleidskaart blijkt dat er geen onderzoek no-
dig is, zal de uit een eventueel archeologisch 

onderzoek te winnen informatie verloren gaan.27 
Een goede en relatief snelle oplossing zou zijn om de 
door OCE-bedrijven opgestelde gemeentelijke in-

ventarisatiekaarten toe te voegen aan de archeolo-
gische verwachtingskaarten, of door voorafgaand 
aan het onderzoek te kijken naar historisch vooron-

derzoeken die uitgevoerd zijn door deze bedrijven.  
Landelijk worden er bij gravende onderzoeken vra-

gen opgenomen uit de Nationale Onderzoeks-
Agenda Archeologie (NOaA).28 In de NOaA 2.0 zijn 

twee vragen opgenomen die direct gerelateerd zijn 
aan de Tweede Wereldoorlog (vraag 101 en vraag 
110). Vraag 101 betreft de linies in hun landschap-

pelijke context en vraag 110 refereert vooral naar 
trench-art, terwijl deze tegelijkertijd de toege-
voegde waarde van de archeologie van de Tweede 
Wereldoorlog in twijfel trekt.  

 
Archis 
Om toch nog even terug te komen op mijn zoektocht 

in Archis. Waarom zijn er zo weinig onderzoeken te 
vinden? Uiteraard zijn lang niet alle onderzoeken 

van de afgelopen jaren afgemeld, waardoor ze wel-
licht nog niet terug te vinden zijn. Daarnaast is Ar-

chis niet het meest gemakkelijke systeem om 
onderzoeken te vinden. Er kan alleen gezocht wor-
den op woorden die in de algemene omschrijving 

voorkomen, zoals plaats, titel van het bijbehorende 
rapport of de auteur. Bovendien zal een loopgraaf 
worden ingevoerd als “greppel/geul nieuwe tijd C”, 

ook niet bevorderlijk voor de vindbaarheid. Hoeveel 
onderzoeken er worden gemist op deze manier, 
blijkt uit het artikel “Van bodemvondst naar 

historisch verhaal”, gepubliceerd in de Maasgouw in 

2014.29 Daarin worden tien archeologische onder-
zoeken in Limburg genoemd, uitgevoerd tussen 

1988 en 2013, waarbij er toevallig vondsten uit de 
Tweede Wereldoorlog aangetroffen zijn. Daarnaast 
wordt er nog verwezen naar verschillende heem-
kundeverenigingen, die in hun verslagen van veld-

onderzoeken vaak melding maken van vondsten uit 
de Tweede Wereldoorlog. Als er tot 2014 zoveel on-
derzoeken zijn geweest, dan moeten er logischerwijs 

sinds die tijd nog veel meer sporen aangetroffen 
zijn. Zeker als er rekening wordt gehouden met de 
economische crisis tussen 2009 en 2013 en dat er 
sindsdien veel meer projecten opgezet zijn. Het zoe-

ken in Archis zal gemakkelijker moeten worden ge-

maakt, bijvoorbeeld door makkelijker te kunnen 
selecteren op de periode nieuwe tijd C of complex 

“verdedigingswerk”. 
 
Conclusie 
De onderzoeken die zijn beschreven, geven aan dat 

er nog veel winst te behalen is voor de archeologen. 
Met name het gebrek aan kennis van het materiaal 
en de beschikbare bronnen speelt archeologen par-

ten. Dit kan worden ondervangen door een specia-
list in te schakelen in het veld, maar ook door meer 
‘recente verstoringen’ te couperen en vondsten te 

fotograferen wanneer het vanwege diverse redenen 
niet meegenomen kan of mag worden. Door een toe-

nemende interesse in dit onderzoeksgebied, zowel 
door het publiek, archeologiestudenten en als door 

OCE-medewerkers, zal deze kennislacune in de toe-
komst naar verwachting krimpen. De grootste hin-
dernis bij het gebruik van oudere onderzoeken met 

sporen uit de Tweede Wereldoorlog is het vinden 
van de onderzoeken zelf. Dit is een probleem wat en-
kel op te lossen is door Archis beter in te vullen, 
maar ook door Archis gemakkelijker bevraagbaar te 

maken voor de moderne periodes, wellicht ook voor 
partijen buiten de archeologie.  
Met de ontwikkeling van de archeologie van de 

Tweede Wereldoorlog wordt het ook tijd om nu ein-
delijk eens naar de wetgeving en het beleid te kijken. 

Gemeentes dienen serieus na te denken over deze 
periode en wat zij nog verwachten van de archeolo-

gie. Waar mogelijk kan de gemeentelijke inventari-
satiekaart die het resultaat is van vooronderzoek ten 
behoeve van het opsporen van conventionele explo-

sieven toegevoegd worden aan de archeologische 
beleidskaart of op zijn minst beschikbaar gesteld 
worden voor archeologisch onderzoek. Indien dit 

niet mogelijk is, kan er worden voorgesteld om stan-
daard een archeoloog toe te voegen aan het team dat 
OCE-onderzoeken uitvoert, totdat er meer bekend 
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is van de archeologische resten en de gemeente een 

duidelijk beleid heeft opgesteld voor deze periode.30  
Al met al kan er gezegd worden dat we goed op weg 

zijn, maar dat er nog veel te winnen is.  
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Omgang met resten uit de Tweede We-

reldoorlog in het Rijnland1 
Wolfgang Wegener2  
 
De omgang met resten uit de Tweede Wereldoorlog 

kent in het Rijnland een lange traditie. Het duurde 
echter een tijd voordat de ontsluiting van deze res-
ten wijdverbreid gemeenschappelijk geaccepteerd 

werd. Tegenwoordig, 75 jaar na het einde van de 
strijd, wordt deze periode in het Rijnland als een al-
gemeen deel van onze geschiedenis beschouwd. 

Voorts wordt de omgang met de resten uit deze don-
kere periode als een belangrijke verantwoordelijk-
heid gezien voor onderzoekers van deze periode, 
alsook voor de gemeenschap in het algemeen.  

 
 
Afb. 1: Het noordelijk deel van de Westwall waar in 

1944/1945 slag is geleverd (bron: LVR-ABR). 

 

 
 
 
Westbefestigungen (Westwall) 

Eén van de meest markante sporen die tegenwoor-
dig in het landschap zijn terug te vinden, zijn de zo-
genoemde Westbefestigungen, waarvan de 

nationaalsocialistische propagandanaam Westwall 
beter bekend is. De fundamenten van het onderzoek 
naar deze structuren werden in de jaren ’70 en ’80 

gelegd door M. Gross. In eerste instantie was de po-
litieke en maatschappelijke reactie op het aanmer-
ken van resten van deze stellingen als beschermd 
monument zeer negatief.  
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Om het publiek beter bekend te maken met de res-

ten van deze verdedigingsstructuren uit de Tweede 
Wereldoorlog en deze op een gedegen manier te 

ontsluiten, publiceerde het LVR-Ambt (Land-
schaftsverbandes Rheinland) in 1997 in samenwer-
king met de Nederlandse autoriteiten een 
tweedelige landschapsgids onder de titel ‘Der West-

wall. Vom Denkmalwert des Unerfreulichen’. Tij-
dens het onderzoek voor deze publicatie werd het al 
snel duidelijk dat er dringende actie noodzakelijk 

was om de kwetsbare sporen te beschermen tegen 
het continue verval. Na de millenniumwisseling be-
gon de situatie langzaam te verschuiven, de verwer-
king van de Tweede Wereldoorlog begon zich 

namelijk in alle delen van de gemeenschap te mani-

festeren. 
 

Om de Westwall in de context van het herinnerings-
landschap van daders en slachtoffers van het natio-
naalsocialisme in te binden, startte op 3 mei 2007 
de tweedaagse conferentie ‘Zukunftsprojekt West-

wall – Wege zu einem verantwortungsbewussten 
Umgang mit den Überresten der NS-Anlage’ (Toe-
komstproject Westwall: paden naar een verant-

woordelijke omgang met de resten van 
nationaalsocialistische overblijfselen). Deze bijeen-
komst zette de maat voor de nieuwe omgang met de 

fysieke sporen van deze markante linie, toonde het 
belang van het innemen van een duidelijk stand-

punt vanuit de staat, alsook de noodzaak om de aan-
wezige objecten op een correcte manier binnen hun 

sociale en politieke dimensies weer te geven. Tot dat 
moment werden de relicten te zeer overgelaten aan 
militaristische en rechtse sentimenten, zoals dat 

neerslag vond in talrijke publicaties en evenemen-
ten. 
 
De Westwall is een verdedigingssysteem van 680 ki-

lometer lengte, van de Rijn bij Basel tot (in eerste 
instantie) Brüggen in de tegenwoordige Kreis Vier-
sen. Het bestond uit een groot aantal losse bouw-

werken (zoals bunkers) en veldstellingen (zoals 
loopgraven). Een bevel dat Adolf Hitler op 28 mei 

1938 gaf, markeerde een belangrijk punt in de snelle 
uitbouw van de Westwall. Onder de codenaam 

‘Limesprogramm’ zouden er tussen de Zwitserse 
grens en Brüggen zo’n 11.800 bunkers gebouwd 
worden. Als sluitingsdatum van de bouwwerkzaam-

heden werd 1 oktober 1938 aangemerkt. Deze da-
tum hing samen met het voornemen van Hitler om 
Tsjecho-Slowakije binnen te vallen. Deze inval zou 

uiteindelijk als gevolg van het Verdrag van Mün-
chen overbodig worden. Na de Sudetencrisis volg-
den verdere bevelen van Hitler om het ‘gat’ in de 

Westwall verder te dichten. Het ging hierbij om het 

aanbrengen van verdedigingsstructuren in het Rijn-
land en rond Aken en, na de invasie van Polen op 1 

september 1939, de uitbouw van de Geldernstellung 
van Brüggen tot Kleve. Na de aanval op West-Eu-
ropa werden de bunkers van de Westwall overbodig, 
waarna de loopgraven door de Reichsarbeitsdienst 

weer opgevuld werden. De Westwall was dus niet als 
één systeem gepland en uitgevoerd, maar bestond 
uit een conglomeraat van aangebrachte stellingsys-

temen en individuele stellingen. 
 
Na de invasie van 1944 en de terugtrekking van 
Duitse troepen uit Frankrijk, nam de Duitse west-

grens, en daarmee de Westwall, weer toe in relevan-

tie. De oorspronkelijk bunkers bleken echter in zeer 
slechte staat te zijn; zo ontbraken er gepantserde de-

len, waren er bunkers gesloten en onvindbaar, ston-
den ze vol met water of werden ze gebruikt voor 
opslag van landbouwmateriaal en -gewassen. Tij-
dens de gevechten en na de oorlog verwoestten de 

geallieerden alle bunkers, op een paar uitzonderin-
gen na. 
 

Sporen van de oorlog in het landschap 
De terugtrekking van eenheden van Heeresgruppe 
B naar de Duitse westgrens luidde een nieuwe fase 

van stellingbouw in, als vervolg op de tussen 1938 
en 1940 gebouwde linies van de in de propaganda zo 

gelauwerde Westwall. Al in juli 1944 had Adolf Hit-
ler de reactivering van de Westwall bevolen, evenals 

de verdere uitbouw van veldstellingen door het 
Wehrkommando VI. Ten behoeve van de graaf-
werkzaamheden werden ook de Volkssturm en Hit-

lerjugend gemobiliseerd, geleid door de top van de 
lokale NSDAP (de top van de Gauen en Kreisen). Dit 
soort bouwwerkzaamheden werden overal in de 
zone van Westbefestigungen uitgevoerd, van Nijme-

gen door het Reichswald tot Ormont in de Eifel. 
Daarnaast werd er op 6 augustus 1944 gestart met 
de uitbouw van een zogenaamde Westwallvorstel-

lung, die zou lopen langs de Scheldelinie en het Al-
bertkanaal. In aanvulling op deze 

Westbefestigungen werden er verdere verdedi-
gingsstructuren aangelegd aan de westzijde van de 

Rijn.  
 
Belangrijke linies in deze programma’s vormde de 

Schlieffenstellung ten noordwesten van Xanten, de 
Niersstellung van Rees naar Geldern, de Rurstel-
lung en de Erftstellung. Al deze linies werden uitge-

bouwd door tankgrachten en loopgraven aan te 
leggen, evenals het plaatsen van veldonderkomens. 
Vandaag de dag zijn veel van deze posities nog 
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steeds zichtbaar in de talrijke bosgebieden van het 

Rijnland. Een bijzonder intensieve uitbreiding vond 
direct aan de Duitse grens plaats, alwaar diverse 

Westbefestigungen samenliepen. Onderdeel hier-
van waren de Vorstellung Aachen van Hellenthal tot 
Aken en, bijvoorbeeld, de Geldernstellung. Over-
blijfselen van bunkers, loopgraven en Ringstände 

(kleine bunkers voor, onder andere, machinegewe-
ren) bevinden zich op diverse locaties in dit gebied, 
waaronder op de Heronger Buschbergen ten zuiden 

van Straelen.  
 

 
Afb. 2: Opgeblazen bunker van de Vorstellung 
Aachen ten zuiden van Monschau (bron: Wegener, 

LVR-ABR). 
 

 
Afb. 3: Tankgracht bij Niederkrüchten-Elmpt 
(Bron: Wegener, LVR-ABR). 

 

Daar waar de bestaande Westbefestigungen niet di-

rect aan de grens lagen werden er nieuwe verdedi-
gingslinies opgebouwd, zoals langs de steilrand van 

het Maasdal bij Elmpt (gemeente Niederkrüchten). 
Direct aan de landsgrens werden talrijke Ring-
stände aangelegd, en langs de steilrand werden in 
drie linies loopgraven, verbindingsgraven en ge-

vechtsloopgraven aangelegd. De Ringstände waren 
slechts voorzien van 40 centimeter dikke wanden 
uit gewapend beton. Deze bunkertjes werden gelijk 

aan het maaiveld ingegraven. Het ontwerp is oor-
spronkelijk van Italiaanse origine en bestond uit een 
ronde of achthoekige gevechtsruimte met een dia-
meter van 1,35 meter en een dieper gelegen onder-

komen met toegang naar buiten. Langs de steilrand 

werd een tankgracht aangelegd. Een andere tank-
gracht is in het bos ten zuiden van Straelen nog be-

waard gebleven. 
 
De beslissende gevechten in het gebied van het 
Westheer aan het einde van de Tweede Wereldoor-

log vonden met name op Duits grondgebied in het 
huidige Nordrhein-Westfalen plaats, waaronder in 
het Hürtgenwald bij Aachen, het Reichswald bij 

Kleve en de Eifel. De officiële bescherming van slag-
velden (of delen daarvan) brengt grote nieuwe uit-
dagingen met zich mee, aangezien de bescherming 

van archeologische sporen in het kader van het 
Denkmalschutzgesetz (monumentenbeschermings-

wet) aan bepaalde criteria gebonden is. Het wordt 
onder andere voorgeschreven dat de zich in de bo-

dem bevindende resten van een monument duide-
lijk ruimtelijk begrenst moeten zijn, hetgeen bij 
slagvelden vaak problematisch is. De gevechten in 

het Hürtgenwald in december 1944 vonden bijvoor-
beeld plaats op een oppervlakte van circa 100 km². 
Daarom was het van belang om afzonderlijke (losse) 
delen van dit slagveld te inventariseren en te evalu-

eren. Tijdens de hiervoor opgezette veldinspectie 
werden er nieuwe gegevens over de Amerikaanse en 
Duitse veldstellingbouw verworven, verzameld en 

gedocumenteerd. De eerste sporen van de Ameri-
kaanse aanvallen op het Hürtgenwald zijn te vinden 

in het gebied ten westen van de Roten Wehe. Ook 
hier bevinden zich opgeblazen en vernielde West-

wall-bunkers die omgeven zijn door Amerikaanse 
foxholes (schuttersputjes), die naar gelang hun 
grootte geclassificeerd kunnen worden als one-

man- of four-man-foxholes (schuttersputjes voor 
één persoon, of vier personen). Deze schuttersput-
jes liggen allemaal gegroepeerd rond een duidelijk 

afgebakende centrale veldstelling. 
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Vanwege hun omvang en het behoud van de sporen 

zijn met name de uitgangsposities van de Ameri-
kaanse 28th Infantry Division uit oktober en begin 

november 1944 van groot belang. Deze bevinden 
zich bij Raffelsbrand, Germeter en Wittscheid, en 
geven goed weer hoe individuele Amerikaanse regi-
menten in het veld werden gepositioneerd. Ook la-

gen er midden oktober van hetzelfde jaar talrijke 
Amerikaanse artilleriestellingen ten westen van het 
Giesbachtal, voordat deze artillerie meebewoog met 

het front en ten oosten van de Rennweg in stelling 
ging.  
 

 
Afb. 4: Amerikaanse stelling, aangelegd door de 
Amerikaanse 28th Infantry Division in het Hürt-
genwald (bron: Wegener, LVR-ABR). 

 

Gedurende de laatste jaren worden er meer onder-
zoeken uitgevoerd naar grote slagvelden in het Rijn-
land. Naast het Hürtgenwald is het Reichswald in de 

buurt van Kleve belangrijk. Daar is de afgelopen ja-
ren een inventarisatie van de nog aanwezige sporen 
voltooid. In het Reichswald begon in februari 1945 
tijdens Operation Veritable de Brits-Canadese aan-

val vanuit het noordwesten van Duitsland op het 
Ruhrgebied. Door de Duitse verdedigers werd hier 
een verdedigingssysteem aangelegd bestaande uit 

meerdere opeenvolgende linies. Deze liepen vanaf 
september 1944 onder andere langs de westrand 
van het bos naar de straat Goch-Kleve (tegenwoor-

dig de Bundesstraße 9). Tevens liep er rond de zui-
delijke stadsgrens van Kleve een omvangrijk 
systeem van veldstellingen van het westen naar het 
oosten, met een totale lengte van zo’n 12 kilometer. 

Daarbij werd er in de voorste linie gebruik gemaakt 
van oude loopgraafsystemen die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog ter bescherming van de Duitse west-

grens aangelegd werden. De twee meer oostelijk ge-
legen linies bestonden uit talrijke onderkomens, 
schuttersputten en loopgraven. Losliggende con-
centraties van kleine en grotere veldonderkomens 

lijken te wijzen op de aanwezigheid van individuele 

compagnieën of bataljons. In de omgeving van de 
straat Kranenburg-Goch (B 504), die het 

Reichswald van noord naar zuid doorsnijdt, bevin-
den zich meerdere Panzerstellungen, evenals een 
tankgracht met een lengte van circa 100 meter in de 
omgeving van de Geldenberg. Conform voorschrif-

ten van de Duitse Wehrmacht gaat het hierbij om 
een zogenoemde Spitzgraben met een breedte van 
4,5 meter aan de bovenzijde, en een diepte van 3 

meter. Zo’n 900 meter richting het oosten bevindt 
zich op een hoogte een zware Flakstelling (stelling 
voor afweergeschut). Deze bestaat uit twee ronde 
wallen met een (buitenste) diameter van zo’n 24 

meter. Binnen deze posities liggen rechthoekige 

stellingen met een zijlengte van 8 meter die zijn om-
geven door een 1,5 meter hoge borstwering met een 

breedte van 5 meter en een uitgegraven greppel. 
Vanwege de snelle Brits-Canadese opmars zijn er 
relatief weinig veldposities te vinden die toegeschre-
ven kunnen worden aan Britten of Canadezen. Ver-

gelijkbare Britse loopgraven en veldonderkomens 
zijn te vinden ten zuiden van de Duivelsberg in de 
gemeente Berg en Dal (Nederland).  

 

 
Afb. 5: Duits veldonderkomen in het Reichswald 
(bron: Wegener, LVR-ABR). 
 

Ook de laatste Duitse poging om het krijgsverloop te 
keren, het Ardennenoffensief, heeft zijn sporen na-
gelaten langs de Belgische grens in de bossen van de 

Eifel. Hier zijn zowel de resten van de Vorstellung 
Aachen, inclusief de uitbreidingen uit 1940 be-
staande uit betonnen machinegeweerposities, en de 
in 1944 gegraven veldstellingen voor Rijnlandse be-

grippen nog in een zeer goede staat bewaard geble-
ven. Ter illustratie van het verloop van de 
gevechtshandelingen is het ook interessant dat hier 

de aanleg van individuele stellingen achter de front-
posities nog goed zichtbaar is. Daarbij komt ook nog 
eens dat de Amerikaanse schuttersputten zich op 
slechts een paar honderd meter van de Duitse 
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posities bevinden. Ten zuidoosten van Monschau 

zijn er nog drie Panzerstellungen bewaard geble-
ven. 

 

 
Afb. 6: Amerikaanse stelling ten zuidwesten van 
het Urfttal. Een zogenaamde one-man-foxhole 
(bron: Wegener, LVR-ABR). 

 
De heuvels en de daaronder liggende depressies zijn 
nog goed zichtbaar. De lengte van de ondergrondse 
structuren is 11 meter, met een breedte van 2,5 me-

ter en een diepte van circa 1 meter. De heuvel heeft 
een basislengte van 6 meter en een hoogte van 1,6 
meter. De aanleg van deze Duitse Panzerstellungen 

zou eigenlijk aan het einde van 1944 klaar moeten 
zijn, toen de Amerikaanse troepen van de Ameri-
kaanse 2nd Infantry Division het Forsthaus Wah-

lerscheid aanvielen. Naast deze Panzerstellungen 

zijn er nog verschillende Amerikaanse schuttersput-
ten bewaard gebleven. Deze one-man-foxholes 

1 Bij het opstellen van dit artikel is gebruik gemaakt 
van:  

− Groß, M., 1982: Der Westwall zwischen Nieder-
rhein und Schnee-Eifel. Archäologische Funde 
und Denkmäler des Rheinlandes, Bd. 5, (1982).  

− Groß, M., H. Rhode, R. Rolf, W. Wegener, 1997: 
Der Westwall. Vom Denkmalwert des Unerfreu-
lichen. Führer zu archäologischen Denkmälern 
des Rheinlandes, Bd. 2, (1997). 

− Kunow, J. (Hrsg.), 2007: Zukunftsprojekt West-
wall. Wege zu einem verantwortungsbewussten 
Umgang mit den Überresten der NS-Anlage. Ma-
terialien zur Bodendenkmalpflege im Rhein-
land, Bd. 20 (2007). 

hebben een lengte tussen de 1 en 1,4 meter, een 

breedte van 0,5 meter en tegenwoordig nog een 
diepte van 0,5 meter. De andere schuttersputten 

hebben een grootte van 2 x 1,6 meter tot 2 x 3 meter. 
De diepte bedraagt 0,8 tot 1,2 meter.  
 
Tot slot 

De nog behouden gebleven resten van deze verdedi-
gingswerken en veldstellingen, evenals delen van 
slagvelden in het Reichswald, Hürtgenwald en de 

Eifel, zijn tegenwoordig in veel gevallen als be-
schermd monument geregistreerd op de monumen-
tenlijsten van diverse gemeenten. Ze worden 
beschouwd als archeologische monumenten die 75 

jaar na dato de gebeurtenissen en geschiedenis op 

de grens van Duitsland, Nederland en België ont-
sluiten en beleefbaar maken.  

 

 
Afb. 7: Duitse mitrailleurstelling ten zuiden van 
Monschau (bron: Wegener, LVR-ABR). 

− Hoppe, W. & W. Wegener, 2014: Archäologische 
Kriegsrelikte im Rheinland. Führer  zu archäolo-
gischen Denkmälern im Rheinland, Bd. 5, 
(2014). 

− Wegener, W., 2017: Der Anfang vom Ende. Die 
drei großen Kriegsschauplätze im Westen des 
Deutschen Reiches 1944/45 und der Umgang 
mit der Erinnerungskultur, Archäologie im 
Rhein-land 2017, Kunow, J. (Hrsg) & M. Trier, 
2018, S. 202 – 205. Hierin is ook meer literatuur 
opgenomen.  

2 LVR-Amt für Bodendenkmaipflege im Rheinland, 
wolfgang.wegener@lvr.de. 
Met een Nederlandse vertaling van Dwayne Beckers 
(d.e.p.c.m.beckers@gmail.com).  
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WO II in de regio Riemst  
Tim Vanderbeken1, Gabriella Kaszas2 &  
Didier Pontzeele3 
 
Inleiding  
In september 2019 is het 75 jaar geleden dat België 
door de geallieerde troepen bevrijd werd, en in 2020 
zal het 80 jaar geleden zijn dat de Tweede Wereld-
oorlog begon. Na de festiviteiten rond 100 jaar Eer-
ste Wereldoorlog schijnt men blijkbaar niet genoeg 
te krijgen van het herdenken van oorlogen. De grote 
winnaar van al dit feestgedruis is de in de geschie-
denis geïnteresseerde m/v/x. En ook de erfgoedpro-
fessionals uiteraard. Naar onze bescheiden mening 
is erfgoed, roerend of onroerend, nog nooit zoveel in 

het nieuws geweest, zijn er nog nooit zoveel toeris-
ten gemobiliseerd als de afgelopen jaren en is er 
Vlaanderen-breed nog nooit zoveel geld aan uitge-
geven. En het is dus nog niet afgelopen.  
Het heeft wel een keerzijde: veel erfgoedwerkers 
zijn wat oorlogsmoe. Het is bovendien niet zo ge-
makkelijk om originele invalshoeken te vinden en 
op te vallen in de veelheid aan evenementen. Het ge-
vaar is dan ook reëel dat een herdenking als middel 
gebruikt wordt en niet als doel. Een veel gehoorde 
zin de laatste jaren was toch “we moeten iets doen 
met de wereldoorlog, want er is geld beschikbaar”. 
En was de focus op het oorlogsverleden niet  
 
Afb. 1: De Brug van Kanne, door de Belgische troe-
pen tot ontploffing gebracht om de opmars van de 
Duitse vijand te stuiten (bron: heemkring Kanne). 

 
 
 
 
 
wat te eenzijdig? Raakte andere soorten erfgoed 
hierdoor niet wat ondergesneeuwd of zelfs in de ver-
drukking? Het zijn bedenkingen die geenszins af-
breuk doen aan de waarde ervan, aan de inzet van 
talloze erfgoedwerkers en aan het werk van honder-
den zo niet duizenden vrijwilligers. 
 
Een voordeel van thematische invalshoeken (want 
dat is een herdenking voor een erfgoedwerker) is dat 
je inhoudelijk wakker gehouden wordt en je vanzelf 
vragen begint te stellen over de mogelijkheden van 
en voor het werkgebied. Vaak kom je dan ook zaken 
te weten of kom je met mensen in contact die je an-
ders nooit had leren kennen. Dit artikel had ook al 
veel eerder kunnen geschreven zijn, maar dat extra 
duwtje naar aanleiding van 75 jaar bevrijding was 
nodig. Op het vlak van kennisvermeerdering kan dit 
dus alleen toegejuicht worden. 
 
Dit artikel behandelt archeologische vondsten die in 
globo gedaan zijn tussen 2013 en 2018 op het 
grondgebied van de gemeente Riemst, meer bepaald 
langs het Albertkanaal ter hoogte van Vroenhoven. 
Deze plek is, naast Kanne en Eben-Emael, in een 
WOII-context zonder enige twijfel iconisch te noe-
men.4 
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Erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog in de 
regio5, algemeen  
De regio rond Maastricht, grosso modo het werkge-
bied van IOED Oost-Haspengouw & Voeren, staat 
sinds jaar en dag bekend voor zijn sporen van con-
flictarcheologie van de late middeleeuwen tot sub-
recente periodes.6 Maastricht werd immers keer op 
keer belegerd, en de legers streken telkens weer neer 
in de steden en dorpen in het Maastrichtse achter-
land. Deze passages lieten hun (archeologische) 
sporen na in de vorm van kampementen, redouten-
gordels, linies, forten, versterkingen, begraafplaat-
sen, massagraven en herbouw na verwoesting. Ook 
het leven van alledag in een soldatenkamp kon zo 
gereconstrueerd worden.7 Het was dan ook voor ar-
cheologen niet zo verwonderlijk toen bij diverse ge-
legenheden en archeologisch onderzoek sporen uit 
de Tweede Wereldoorlog het licht zagen. De regio 
bleef immers doorheen de geschiedenis, ook in de 
recente geschiedenis, zijn strategische functie be-
houden. Door de aanleg van het Albertkanaal werd 
ze zelfs versterkt. Bij wijze van herinnering: het was 
op 10 mei 1940 dat het Duitse leger in het kader van 
operatie ‘Fall Gelb’ (Afb. 1) onder andere via de brug 
van Vroenhoven het Albertkanaal overstak en België 
binnenviel. Dit betekende voor België het begin van 
de Tweede Wereldoorlog.  
 
Uit de WO II-periode zijn in de regio Zuid-Limburg 
verschillende categorieën van erfgoed, zowel boven-
gronds als ondergronds, overgeleverd. We zetten ze 
even kort op een rij. 
 

 
Afb. 2: Motorresten van een Dornier Z17, een 
Duitse jachtbommenwerper (bron: ZOLAD / Zo-
lad+ / IOED Oost-Haspengouw & Voeren).  
 

Crashsites 
De aandacht voor de archeologie van de Tweede 
Wereldoorlog in het werkgebied startte eigenlijk en 
stoemelings. Tijdens een overleg met enkele metaal-
detectie-amateurs in 2006 nam het gesprek een ge-
heel andere wending toen vader en zoon Stulens 
vertelde dat er op een bepaalde plek resten van een 
Duitse bommenwerper gevonden waren. Deze mel-
ding was het sein om dergelijke plaatsen intensiever 
te gaan oplijsten en systematisch te verkennen door 
middel van metaaldetectie en geofysische tech-
nieken. Ondertussen zijn er in het werkgebied een 
vijftiental crashsites bekend (o.a. Munsterbilzen, 
Herderen, Kesselt, Vlijtingen, Diepenbeek, Alken, 
Kortessem, Mechelen-Bovelingen, Horpmaal) en 
werden delen van één vliegtuig archeologisch gebor-
gen (afb. 2).8 De resten van dit vliegtuig staan ten-
toongesteld in het museum ‘Onder de Brug’ in 
Vroenhoven. 
 
Stellingen en loopgraven (bovengronds) 
De inventarisatie van crashsites leidde tot de inven-
tarisatie van nog zichtbare oorlogsstructuren. Zo 
liggen er in Voeren, Eigenbilzen, Munsterbilzen en 
Kanne nog verschillende loopgravenstelsels onder 
bosvegetatie en zijn ze, mits wat oefening, in het 
landschap goed te herkennen. In Herderen werd re-
cent nog sporen van een kamp van de genietroepen 
aangetroffen, vlakbij de al gekende commandopost 
ter hoogte van de Gentombe. In de buurt zouden 
ook de resten van een veldtelefoon zijn aangetrof-
fen, maar verdere informatie ontbreekt.9 
 
Loopgraven (ondergronds) 
Tijdens een geofysisch onderzoek naar een Ro-
meinse villa in 2009 ter hoogte van de Krijtstraat in 
Vroenhoven kwam, geheel per toeval, een loopgraaf 
in beeld (afb. 3). Te oordelen naar het sterke mag-
netische signaal was de loopgraaf volgestort met 
metaal en munitie.10 Hetzelfde overkwam enkele ar-
cheologen in 2013 bij de opgraving van een massa-
graf ten tijde van de slag van Lafelt (1747). Aan de 
rand van de werkput kwam de bekende zig-zaglijn 
te voorschijn.11 Omwonenden konden inderdaad be-
vestigen dat het om loopgraven ging. En in 2008 
werd tijdens een geofysisch onderzoek op het pla-
teau van Caestert eveneens resten van een zig-zag-
lijn waargenomen.12 De structuur zou pas door 
associatie met eerdere vondsten in 2010 geïdentifi-
ceerd worden als loopgraaf. In 2013 tot slot kwam 
een gigantisch stelsel aan het licht ter hoogte van de 
Bloesemstraat (Vroenhoven, gemeente Riemst) 
(afb. 4a en 4b).13 



23 

 

Afb. 3: resultaten van geofysisch onderzoek. De 
loopgraaf is duidelijk waarneembaar als zig-zag-
lijn (bron: ZOLAD / Zolad+ / IOED Oost-Haspen-
gouw & Voeren) 
 

Afb. 4a en b: loopgraven zoals te zien vanuit de 
lucht tijdens de Tweede Wereldoorlog, en op geofy-
sische data tijdens archeologisch onderzoek (bron: 
Loopik 2015) 
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Bunkers, kazematten en linies 
Langs het Albertkanaal werden omwille van de stra-
tegische positie vanaf de jaren ‘30 van de vorige 
eeuw bunkers en kazematten opgericht. Ze waren 
onderling verbonden door een communicatienet-
werk waardoor aanvallen konden doorgegeven en 
beantwoord worden. De meeste van deze bunkers 
hebben de tand des tijds doorstaan of hebben door 
de jaren heen een nieuwe functie gekregen. Het 
meest sprekende voorbeeld van herbestemming is 
de bunker van Vroenhoven die uitgebouwd werd als 
onderdeel van het museum ‘Onder de Brug’. 
 
Dumps 
Dat bomkraters als afvalkuil/-put werden gebruikt 
wisten we al (zie verder), maar dat afval ook op an-
dere plekken werden gedumpt, was dan weer niet 
geweten. In Voeren werden tijdens bouwwerkzaam-
heden verschillende vondsten aangetroffen, welis-
waar zonder enige context. De meest spectaculaire 
vondst was deze van de rupsbanden van een tank.14  
 
Mergelgroeven 
Wanneer de vijandelijkheden starten in de nacht 
van 10 mei 1940 wordt het achterland achter het Al-
bertkanaal herhaaldelijk door Duitse bommenwer-
pers bestookt. Hierdoor zien vele burgers uit de 
Riemsterse dorpen zich genoodzaakt hun huizen te 
verlaten en te schuilen in de mergelgroeves.15 In 
deze groeves zijn uit deze periode niet enkel op-
schriften, maar ook sporen van noodbewoning aan-
getroffen. 
Weinigen weten dit, maar een deel van de mergel-
groeven werd op het einde van de Tweede Wereld-
oorlog gebruikt om industriële praktijken te 
ontplooien in het kader van de Duitse herbewape-
ning. De groeve de Keel in Vroenhoven werd  bij-
voorbeeld gebruikt door de Kriegsmarine met als 
doel het reviseren van scheepsmotoren. Ook het 
Avergat in Kanne zou worden gebruikt als de plek 
om de vliegtuigrompen van de Junkers JU 388 te 
assembleren.16 Tot dit doel werd de volledige groeve 
in kaart gebracht. Het is echter nooit zover geko-
men. 
 
Onontploft springtuig 
Bij verschillende gelegenheden kwamen er tijdens 
graafwerken, zowel tijdens archeologisch onderzoek 
(zie verder) als bij reguliere werkzaamheden, onont-
ploft springtuig aan het licht. De meeste vondsten 
gebeurden logischerwijze langs het Albertkanaal, 
maar ook dieper landinwaarts werd springtuig aan-
getroffen, o.a. in Riemst en Herderen (afb. 5).  

 
Afb. 5: onontploft springtuig aangetroffen tijdens 
archeologisch onderzoek (bron: ZOLAD / Zolad+ / 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren). 
 
Radarposten en commandocentrum 
Een deel van het werkgebied viel tijdens de Tweede 
Wereldoorlog onder de zogenaamde Nacht-
jagdraum 6, een sector van de Duitse radar-
Kammhuberlinie. Volgens een getuigenis bestond 
sector 6 uit drie zogenaamde Himmelbett-Stationen 
waarbij in ‘Raum 6 Berta’ de radarpost in Nieuwer-
kerken stond en de commandopost bij Hees (Bil-
zen).17 Een deel van de radarinfrastructuur werd 
herontdekt midden de jaren 2000 en in 2013 ge-
identificeerd als radarpost Küken (Kuiken).18 
 
Antitankversperring 
In Diepenbeek, ter hoogte van het sas op het Albert-
kanaal, werd met het oog op de verdediging voor 
1940 enkele bunkers en een antitankversperring op-
gericht in de vorm van zogenaamde cointet-elemen-
ten. Het was aanvankelijk de bedoeling een 
antitankgracht te bouwen, maar deze is er nooit ge-
komen. Van de elementen zijn enkel nog veranke-
ringspunten bewaard: metalen cilindervormige 
constructies die volgestort zijn met beton en die met 
lange ijzeren pennen, waarschijnlijk treinrails, in de 
bodem steken.19  
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Andere bovengrondse getuigenissen 
Op verschillende plaatsen in het landschap zijn er 
sporen zichtbaar van de gevechten die op 10 mei 
1940 plaatsvonden. Het gaat dan voornamelijk om 
inslagen van kogels in muren van huizen, stallen, 
kerken en andere gebouwen.  
Een laatste categorie van zichtbaar bovengronds 
oorlogserfgoed zijn de geïmproviseerde kerkhoven 
zoals dat van Kanne aan de voet van de Tiendeberg. 
Hier lagen de gesneuvelden van een luchtbombar-
dement op een krijgsgevangenkamp. Het was tevens 
het eerste militair kerkhof in de omgeving, ingehul-
digd op 10 mei 1946. Ondertussen zijn de slachtof-
fers herbegraven, maar de voormalige begraafplaats 
is als monument behouden gebleven. 
 
Casus Parking, Vlaamse Waterweg 
In januari 2018 werd een archeologische opgraving 
uitgevoerd net ten zuiden van de brug van Vroenho-
ven, op de percelen gelegen achter de ijssalon langs 
de Maastrichtersteenweg (zie ook afb. 4a). Op basis 
van de resultaten van het proefsleufonderzoek werd 
gekozen voor een vlakdekkende opgraving. Tijdens 
eerder onderzoek werden namelijk structuren aan-
gesneden, waaronder loopgraven uit de Tweede We-
reldoorlog.  
 
Omdat het terrein tijdens de begindagen van de 
Tweede Wereldoorlog zwaar onder vuur is genomen 
door beide kanten, werd er voor de opgraving met 
OCE-deskundigen20 samengewerkt. Dit bleek geen 
overbodige luxe. Vooraleer er werd gestart met de 
graafwerken (met een beveiligde kraan), werd het 
maaiveld eerst aan munitiedetectie onderworpen. 
Daarna werd de teelaarde afgegraven en werd het 
terrein opnieuw aan een munitiedetectie onderwor-
pen. Vervolgens kon er verder worden verdiept tot 
op het archeologisch niveau en werd ook op dit ni-
veau nog eens een munitiedetectie uitgevoerd. Op 
het aangelegde vlak werden de plaatsen met een 
hoge waarschijnlijkheid op het aantreffen van mu-
nitie aangeduid en verder onderzocht. Er werden 
verschillende inslagkuilen geregistreerd en veiligge-
steld. Er zijn tijdens het onderzoek verschillende 
stukken scherpe munitie aangetroffen. Zo werd bij 
voorbeeld een scherpe granaat (met ontsteker) aan-
getroffen tijdens de aanleg van een dwarsprofiel.  
 
Vanuit archeologisch standpunt was het onderzoek 
bijzonder leerrijk. Het terrein bevatte, zoals ver-
wacht, heel wat archeologische sporen van de 
Tweede Wereldoorlog: loopgraven, schutterspos-
ten, inslagkuilen en afvalkuilen. De loopgraven heb-
ben zoals altijd een zig-zag verloop, en lopen vanuit 
de richting van de kerk van Vroenhoven naar de 

brug.21 Deze verbindingsloopgraven verbinden niet 
enkel steunpunten met elkaar, maar sluiten ook aan 
op de stellingen langs het kanaal en de brug met de 
bebouwing in het westen en langs de Maastrichter-
steenweg. De loopgraven zijn qua uitzicht en qua 
opbouw heel gelijkaardig. Ze worden gekenmerkt 
door een vrij heterogene vulling. Hun verloop is eer-
der grillig en lijkt niet het resultaat te zijn van een 
systematische aanpak. Qua doorsnede hebben de 
loopgraven licht schuin oplopende wanden en een 
vlakke bodem. De uitgegraven diepte varieert tus-
sen 0,70 en 1,5 meter ten opzichte van het huidige 
maaiveld. Er werden ook twee ondiepe rechthoekige 
sporen gevonden die als schuttersposten zijn geïn-
terpreteerd. Tenslotte zijn er op het terrein ook ge-
vallen van secundair gebruik van inslagkraters als 
afvalkuil. 
 

 
Afb.6: In situ munitie in de loopgraf (bron: ABO nv 
2018). 
 
Naast de archeologische sporen van de Tweede We-
reldoorlog zijn er ook verschillende materiële resten 
aangetroffen tijdens de opgraving. De bewarings-
toestand van het materiaal varieert sterk naargelang 
de materieelcategorie en als gevolg van de bodemei-
genschappen. Glas en aluminium zijn quasi intact, 
terwijl organisch materiaal (zoals leder of bot) en ij-
zer heel sterk zijn aangetast. Verschillende in situ-
vondsten geven een inzicht in het leven in de loop-
graven. Zo werden op de bodem van de loopgraven 
bierflessen (brouwerij Grosselies) aangetroffen, sa-
men met laadcassetten voor MG’s. In een nisje, ca. 
50 cm van de bodem van de loopgraaf, werd geladen 
munitie aangetroffen (Afb. 6). Aan het meest noor-
delijke uiteinde van de loopgraaf werd tamelijk on-
diep een ontsteker van een handgranaat gevonden, 
naast een lokale wijnfles. Uit de zuidelijke schut-
terspost is een Belgische helm met leren bandjes te 
voorschijn gekomen. Op de bodem van hetzelfde 
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spoor werd een onleesbaar muntje aangetroffen. In 
de noordelijke schutterspost zijn uiterst kwetsbare 
stukken van een leren pistoolhouder aangetroffen. 
Ten slotte werd op de bodem van de loopgraaf aan 
het oostelijke uiteinde een aluminium eetemmer ge-
vonden. Dit emmertje zou pas tijdens de vondstver-
werking zijn geheimen prijsgeven. 
 
Naast de in situ-vondsten zijn er ook verschillende 
vondsten aangetroffen die vermoedelijk niet meer 
op hun oorspronkelijke plaats lagen, maar toch tot 
de site behoren. In een afvalkuil, een voormalige in-
slagkrater, werden Belgische militaire voorwerpen 
en gebruiksvoorwerpen van soldaten aangetroffen. 
Een confituurpot gevuld met was en met duidelijke 
brandsporen, werd als kaarsje geïnterpreteerd. Een 
aluminium veldfles, die als drinkfles diende, ver-
toonde sterke sporen van granaatscherf/kogelinsla-
gen, waardoor het aluminium sterk beschadigd was. 
Van het Duits leger was er slechts één –uiterst fra-
giele- vondst: in een loopgraaf werd een ca. 30 x 
20cm stuk doek van één van de DFS zweefvliegtui-
gen teruggevonden (afb. 7). 
 

 
Afb. 7: In situ zweefvliegtuigdoek en bierflessen in 
de loopgraven (bron: ABO nv 2018). 
 

 
Afb. 8: Detail opname van naam op een eetemmer 
(bron: ABO nv 2018). 
 

De meest interessante bevindingen werden pas ge-
daan bij het zorgvuldig schoonmaken van de objec-
ten. Vijf voorwerpen, alle aluminium gamellen en 
eetemmers, hebben inkrassingen of graffiti’s. Som-
migen zijn hard ingekrast en daardoor heel goed 
zichtbaar, terwijl andere inscripties pas onder een 
zekere hoek duidelijk zichtbaar worden.  
 
Op vondst 21, aangetroffen in situ, werd met hand-
schrift “Haeck” aangetroffen aan de zijkant van de 
eetemmer (Afb. 8). Dezelfde vondst heeft ook een 
machinaal gestempelde dienstnummer “31187”. Dit 
nummer is een uniek nummer en is terug te vinden 
op de voorwerpen die deel uitmaken van een “eet-
set” (bestaande uit een eetemmer en gamel). Het-
zelfde dienstnummer is ook op een gamel 
teruggevonden, die in de grote afvalkuil is aange-
troffen (vondst 50). Op deze gamel zijn, heel dun in-
gekrast, verschillende inscripties te zien. Het zijn: 
“Haek”, “**ECK”, “1922”, en “S**”. De twee voor-
werpen lagen 3 m van elkaar. Zowel op vondst 21 
alsook op vondst 50 komt de naam “Haeck” voor. 
Op de lijst van de gesneuvelden in Vroenhoven komt 
deze familienaam voor. Het betreft sergeant Joseph 
J. Haeck. Hij was één van de soldaten van de 18de 
linieregiment die op 10 april 1940 aankwam als ver-
sterking voor de verdediging van de brug. Volgens 
de schaarse archivalische bronnen zou sergeant 
Haeck de leider geweest zijn van de meest noorde-
lijke groep, ten noorden van de Maastrichtersteen-
weg. Hij zou de leiding gehad hebben over de 
mitrailleurs die opgesteld stonden in deze loopgra-
ven, maar zowel hij, als zijn artilleristen zijn gesneu-
veld tijdens de landing van de Duitse paratroepers 
(parachutisten). Interessant om op te merken is dat 
op de gamel verschillende vingerafdrukken staan 
die jonger moeten zijn dan de gravure van Sergeant 
Haeck. Daarnaast vertoont de gamel ook sporen van 
extreme verhitting, door de uitwerking van explo-
sieven.  
 

 
Afb 9: Illustratie van graffiti op gamel (bron: ABO 
nv 2018). 
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Een derde voorwerp met inkrassing is vondst 83, 
een Belgische gamel met ingeslagen dienstnummer, 
waarvan het eetketeltje niet werd gevonden (Afb. 9). 
Deze gamel is sterk aangetast door hitte van de ex-
plosies. Aan de onderkant van de gamel staat een 
sterk gegraveerde afbeelding van een schutterstel-
ling, ingekaderd, waardoor het in het oog springt. 
Tijdens het uitgevoerde summiere archiefonder-
zoek zijn geen gelijkaardige pictogrammen gevon-
den uit de Tweede Wereldoorlog. De exacte 
betekenis (deel van een eenheid, onderliggende af-
spraak, persoonlijk “sierelement”, …) is niet duide-
lijk. In de loopgraven rondom de brug waren 
verschillende artilleriestukken aanwezig waardoor 
het “teken van een schutter” niet vreemd lijkt. Bui-
ten het pictogram is geen andere gravure aangetrof-
fen op het voorwerp. Tijdens het reinigen zijn onder 
de rand verschillende minuscule (slechts een paar 
millimeter groot) stukken krantenpapier aangetrof-
fen.  
 

 
Afb. 10: Illustratie van pictogram op gamel (bron: 
ABO nv 2018). 
 
Het vierde voorwerp met gravure betreft opnieuw 
een Belgische gamel, maar deze heeft geen dienst-
nummer, alleen met de hand aangebrachte inscrip-
ties. Het betreft vondst 74 met de volgende 
inscripties: “Niels”, “10979766”, “4/7 6”, “N**ls 
Kom”. (Afb. 10) De gamel is in gedeformeerde en 
fragmentaire staat, maar de bodem ervan is matig 
goed bewaard. De familienaam komt overeen met 
een naam uit de slachtofferlijst van de gesneuvel-
den: sergeant Theofiel Niels. Hij was, zoals zijn col-
lega sergeant Joseph J. Haeck, één van de soldaten 
van het 18de linieregiment dat op 10 april 1940 aan-
gekomen is als versterking voor de verdediging van 
de brug. Zijn lot zou samenhangen met dat van de 
soldaten die zijn omgekomen tijdens de geallieerde 
luchtaanvallen. Een aantal soldaten heeft beschut-
ting gezocht in of bij het gebouw van “Limburger 
Koerier” in de Havenstraat te Maastricht, toen dat 
door een voltreffer werd geraakt. De zoektocht naar 
het vermoedelijke identificatienummer op dit 

voorwerp bleef tot op heden nog zonder resultaat. 
Momenteel wordt er van uitgegaan dat het identifi-
catienummer op dit voorwerp het nummer van ser-
geant Niels is, maar verder historisch 
archiefonderzoek dient hierover meer duidelijkheid 
te brengen. Het vijfde voorwerp met gravure, ten 
slotte, is vondst 2, een losse vondst die tijdens het 
afgraven van de teelaarde werd aangetroffen. Daar-
door is de exacte locatie waar het object is achterge-
bleven niet te achterhalen. Tijdens het reinigen van 
het Belgisch emmertje zonder deksel, werd aan het 
oor een gravure ontdekt: “bels” met daarboven een 
pijl of “M“ (of zig-zag). Er zijn geen overeenkomsten 
met de lijst van gesneuvelden, nog als volledige 
naam, noch als deel van een familienaam. 
 
Tijdens het archeologisch onderzoek zijn, zoals ver-
wacht, de loopgraven met daarin de materiële cul-
tuur van het soldatenleven blootgelegd. Ondanks de 
matige en slechte bewaringstoestanden zijn er 
vondsten aangetroffen die ons informatie kunnen 
bieden op microniveau over het leven aan het front. 
Glazen voorwerpen zijn goed bewaard gebleven. 
Daarvan zijn er talrijke aangetroffen op de bodem 
van de loopgraven, netjes geplaatst door de solda-
ten. Van de uitrusting werden één Belgisch helm, 
stukken van een schoen en verschillende overige 
stukken militaria en gespen gevonden, naast de vijf 
gegraveerde eetvoorwerpen. Deze recipiënten be-
hoorden toe aan soldaten van het 18de linieregiment. 
Het waren reservisten, opgeroepen na de eerste mo-
bilisatie van 1939. Studies als deze geven een inkijk 
in het leven van het individu en geven de soldaten 
een gezicht. 
 
Menselijke resten en de identificatie van sol-
daat Goedefroot  
In de periode 2013/2014 werd de dienst Oorlogs-
graven van het toenmalige Instituut voor Veteranen 
er van verwittigd dat er bij archeologische opgravin-
gen in de omgeving van de brug van Vroenhoven 
een stoffelijk overschot werd ontdekt.22  
De ligging van de site duidde op een slachtoffer van 
de Duitse inval in mei 1940. Het stoffelijk overschot 
en de bijvondsten werden door de lokale politie van 
Bilzen aan ons overgedragen. Vreemd was echter 
dat er niets van materiaal, behalve een schaar, bij 
het lichaam werd aangetroffen. Het skelet was ook 
behoorlijk toegetakeld, meer dan waarschijnlijk 
door landbouwactiviteiten. 
 
De dienst Oorlogsgraven werd daarna gecontac-
teerd door een gids van het fort Eben-Emael die ver-
telde dat het hier waarschijnlijk om het stoffelijk 
overschot van luitenant Edmond Van Wilde zou 
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gaan. Er werd vervolgens contact opgenomen met 
verscheidene diensten binnen Defensie; men kwam 
tot de bevinding dat de vindplaats van het skelet 
exact overeen kwam met de standplaats van de com-
mandopost van luitenant Van Wilde van het 18de Li-
nieregiment. De kans was dus aanzienlijk dat het 
inderdaad om Edmond Van Wilde ging.  
 

 
 

 
Afb. 11: Stoffelijk overschot van Oscar Goedefroot. 
Detail van de schaar (bron: Loopik 2015).  
 
Uit het stamboekdossier van luitenant Van Wilde 
bleek echter dat getuigen zagen dat hij te voet door 
de Duitsers werd afgevoerd richting Maastricht. Hij 
zou volgens diezelfde getuigen volledig buiten zin-
nen geweest zijn en de graden van zijn uniform heb-
ben afgetrokken. Sedertdien is van de man geen 
spoor meer terug te vinden. Op het Belgische 

militaire ereperk van Maastricht liggen verschil-
lende onbekende Belgen begraven, waaronder en-
kele van het 18de Linieregiment. Waarschijnlijk is 
luitenant Edmond Van Wilde één van hen. 
 
Wie was dan de begraven soldaat? De getuigen ver-
meldden dat de ordonnans van luitenant Van Wilde, 
soldaat Oscar Goedefroot, ook om het leven kwam 
en door de Duitsers op de plaats van de commando-
post in een veldgraf werd begraven. De omstandig-
heden waaronder de soldaat om het leven kwam 
blijven onduidelijk, maar uit getuigenissen blijkt dat 
vele Belgische soldaten verbrand waren na de 
Duitse aanvallen en bombardementen. Wijst de 
schaar die bij het skelet werd gevonden en het feit 
dat er geen kledij of knopen werden aangetroffen in 
deze richting? Werd de schaar gebruikt om de kledij 
los te knippen om de laatste zorgen toe te dienen? 
We zullen het nooit met zekerheid weten. 
 
Via externen kreeg de dienst Oorlogsgraven het 
adres van een kleinzoon van Oscar Goedefroot in 
handen, waarna deze persoon verschillende keren 
gevraagd werd om DNA af te staan. Helaas heeft 
deze man, die in het buitenland woont, nooit gerea-
geerd. Omdat er nu eenmaal geen 100% zekerheid 
bestond over de identificatie, is het stoffelijk over-
schot gekist en bijgezet als onbekende militair in de 
crypte op een Belgische militaire begraafplaats. De 
militaire code bepaalt immers dat onbekende mili-
tairen (en we kunnen ervan uitgaan dat het skelet 
wel degelijk een militair is gezien de vindplaats) die-
nen te worden bijgezet op een Belgische militaire 
begraafplaats. Echter, de vrije concessies op de Bel-
gische militaire begraafplaatsen zijn zeer beperkt. 
Daarom werd in samenwerking met het ministerie 
van Defensie beslist om op de Belgische militaire 
begraafplaats van Houthulst een ondergrondse 
crypte te bouwen waar de stoffelijke resten toch een 
waardige laatste rustplaats gegeven kon worden. 
Deze crypte werd tijdens een militaire ceremonie op 
21 april 2016 officieel in gebruik genomen. Tijdens 
deze ceremonie werd het skelet van Vroenhoven bij-
gezet in de crypte. 
 
Soldaat Oscar Goedefroot wordt wel elders her-
dacht. In Alsemberg staat een herdenkingsmonu-
ment uit de Eerste Wereldoorlog waaraan na de 
Tweede Wereldoorlog de naam Oscar Goedefroot 
werd toegevoegd. 
 
Besluit 
De grensregio herbergt talloze resten uit de Tweede 
Wereldoorlog. Vele van deze resten zijn aangetrof-
fen tijdens archeologisch onderzoek. 
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Er wordt wel eens beweerd dat resten uit de Tweede 
Wereldoorlog niet behoren tot het onderzoeksveld 
van archeologen. “Alles is toch ontzettend goed ge-
documenteerd” is het meest gehoorde argument. 
Tot op zekere hoogte klopt dit en bevestigen de ar-
cheologische vondsten inderdaad wat getuigenis-
sen, historische en iconografische bronnen ons 
vertellen. Maar zoals zo vaak, vertellen deze bron-
nen niet alles. De grote lijnen van de inval op 10 mei 
1940 zijn genoegzaam gekend, maar hoe zit dit met 
de lotgevallen van de  individuele soldaat? Hoe 
bracht hij zijn tijd door voor en tijdens de inval? Van 
welke gebruiksvoorwerpen bediende hij zich? Ar-
cheologisch onderzoek geeft inkijk in de uren voor 
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Voorlopige resultaten van archeolo-

gisch onderzoek naar een Duits oefen-

doel in het Meinweggebied 
Dwayne Beckers1 
 
Ten oosten van Roermond bevindt zich het Natio-
naal Park De Meinweg. In dit bosgebied werden tij-

dens en voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog 
grote militaire ingrepen in het landschap verricht. 
Tijdens diverse fasen van de oorlog zijn er stellingen 

aangelegd, is er gebombardeerd en gevochten.2 In 
1942 werd een gedeelte van het bosgebied in gebruik 
genomen door de Duitse Luftwaffe. Tot voorkort 
was het onduidelijk welke taak de Luftwaffe in het 

gebied was toebedeeld. In 2016 werden er bij toeval 
sporen en vondsten aangetroffen die duidden op de 
aanwezigheid van een oefendoel van de Luftwaffe, 

bedoeld voor het oefenen met het beschieten van 
gronddoelen. Dit artikel zal enkele voorlopige resul-
taten van het archeologisch en historisch onderzoek 
toelichten, een overzicht geven van de mogelijke ge-

bruiksfasen van het terrein en het belang van me-
taalvondsten zoals kleinkaliberhulzen bij soortgelijk 
onderzoek belichten. Aangezien het oefendoel niet 

uit historisch bronnenmateriaal bekend was, en er 
in eerste instantie geen ooggetuigen bekend waren, 
is het onderzoek gestart met een archeologische 

veldverkenning, waarna uitgebreid historisch en 
oral history-onderzoek is uitgevoerd. Het onder-

staande artikel is dan ook in deze volgorde opgezet.3 
 

Oefendoelen in Nederland 
In Nederland zijn vooralsnog enkele oefenterreinen 
en –doelen van de Luftwaffe bekend. Vóór de 

Tweede Wereldoorlog wordt er reeds door de Ne-
derlandse Militaire Luchtvaart geoefend op doelen 
bij bijvoorbeeld Oldenbroek en de Harskamp. Daar-
bij wordt met name geoefend op het werpen van 

bommen en het schieten met boordwapens. Na de 
Duitse inval in 1940 worden enkele van deze terrei-
nen door de Luftwaffe overgenomen. Tevens wor-

den er gedurende de oorlog enkele nieuwe terreinen 
in gebruik genomen, zoals bij Hallum, de Land-

schotse Heide, in de Kennemerduinen en in het na-
tuurgebied De Hamert in Noord-Limburg. De 

beschreven Duitse oefendoelen op land zijn zover 
bekend uitsluitend ingericht voor het oefenen met 
het werpen van bommen, waarbij betonbommen 

van diverse kalibers voorzien van capsules met 
rookmaker boven een op de grond aangebrachte 
witte markering of bouwsels (zoals op de grond aan-

gebrachte ‘nepschepen’) afgeworpen werden.4 Bij 
inslag braken de capsules en kon de locatie van de  
 

 

 

 
 
 
inslag zowel door de vliegtuigbemanning zelf als 
vanuit een observatiepunt of –bunker waargeno-

men worden.5 Behalve een oefengebied op het water 
van het IJsselmeer zijn er tot nu toe geen oefendoe-
len bekend waar tijdens de Tweede Wereldoorlog 

met het schieten met boordwapens werd geoefend.  
 
Het onderzoek 
In 2016 werden er in het kader van een ander on-

derzoek per toeval aanwijzingen aangetroffen die 
duidden op de inzet van Duitse vliegtuigen in het ge-
bied ten noorden van Vlodrop-Station. Na een veld-

verkenning bleken er op deze locatie structuren 
aanwezig te zijn die tijdens een eerder onderzoek 
niet herkend waren en die, op basis van morfolo-
gische kenmerken en ruimtelijke spreiding, door 

vergelijkingsonderzoek mogelijk in verband konden 
worden gebracht met een oefendoel voor het schie-
ten met boordwapens. Tijdens deze verkenning 

werden er tevens enkele losse vliegtuighulzen in het 
kaliber 20 x 82mm (MG151/20) en twee signaalhul-
zen in het kaliber 4 (26,65mm) aangetroffen. Deze 

vondsten droegen bij aan het vermoeden dat het ter-
rein ingericht is geweest als oefendoel van de Duitse 

Luftwaffe. Om hier uitsluitsel over te geven is er in 
2017  met medewerking van terreinbeheerders be-

sloten om een beperkt gebied door middel van sys-
tematische metaaldetectie te onderzoeken op 
vondstmateriaal. Hierbij zijn een tweetal vierkante 

gebieden (gebied A en gebied B) systematisch afge-
zocht met metaaldetectoren, waarbij het aangetrof-
fen vondstmateriaal door middel van GPS werd 
ingemeten (afb. 1). Gebied A bevond zich rond de lo-

catie waar een observatiepost vermoed werd, terwijl 
gebied B onder de vermoedelijke aanvliegroute van 
de toestellen werd geplaatst. Deze twee locaties zijn 

uitgekozen om door middel van het vondstmateriaal 
mogelijk iets te zeggen over zowel de typen vliegtui-

gen die het doel beschoten hebben, alsmede de 
functie en de inrichting van de observatiepost. 

Voorafgaand aan de uitvoering van het veldwerk 
zijn er enkele onderzoeksvragen geformuleerd, te 
weten: Wanneer is het doel in gebruik genomen en 

welke gebruiksfasen kent het terrein? Hoe ziet de 
(infra)structuur en indeling van het terrein er uit en 
hoe past dit in de lokale landschappelijke context, 

en kan zodoende iets gezegd worden over de modus 
operandi van zulke secundaire structuren die de 
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Luftwaffe ten tijde van de Tweede Wereldoorlog 

heeft aangelegd en gebruikt? 
 

Landschappelijke context 
De onderzoekslocatie bevindt zich op een van de 
hoogste punten in het Meinweggebied. Deze hoogte 
maakt onderdeel uit van de Hoge Maas-Rijnterras-

sen, die op een aantal plekken langs de Nederlands-
Duitse grens voorkomen. Deze hooggelegen Maas-
Rijnterrassen zijn afgezet in het Vroege- en Midden-

Pleistoceen en vervolgens door de Roer en de Maas 
ingesneden. Door deze insnijdingen, tezamen met 
de tektonische bewegingen gerelateerd aan de Roer-
dalslenk en de Peelhorst langs het Peelrandbreuk-

systeem, is het gebied gekenmerkt door een 

trapsgewijze topografie met vier verschillende pla-
teaus. Deze plateaus kennen hoogteverschillen van 

enkele tientallen meters, ieder begrensd door rela-
tief steile randen.6 De onderzochte structuren be-
vinden zich in een stuifduin op het hoogste plateau 
(op zo’n 82,66m +NAP) nabij de steilrand die dit 

plateau aan de zuidwestzijde begrenst (plateau III).7 
 

Op basis van de positionering van het oefendoel, 

alsmede de vastgestelde vliegrichting, lijkt het erop 
dat er specifiek gekozen is voor een hoge positie in 

het landschap. Waarschijnlijk is dit het geval om het 
aanvliegen eenvoudiger en veiliger te maken. De be-
nadering van het doel geschiede door allereerst over 
een dal te vliegen, waarna het doel op het hoogste 

punt op het plateau van de steilrand eenvoudig on-
der vuur genomen kon worden. Tevens lijkt het erop 
dat er ook rekening gehouden is met eventuele mis-

sers. De schietrichting is gelgen in de richting van 
de stuifduin en een andere steilrand, meer richting 
het noorden. Het lijkt erop dat zowel de stuifduin als 
deze tweede steilrand als kogelvanger hebben ge-

diend voor projectielen die hun doel misten.  

 
Aangetroffen sporen 

Tijdens de eerste veldverkenningen zijn een relatief 
groot aantal sporen aangetroffen binnen het onder-
zoeksgebied. Veel van deze sporen kunnen gerela-
teerd worden aan het oefendoel. Aan een 

toegangsweg ten oosten van het doel zijn een drietal 
verlagingen in het landschap waargenomen, waar-
van er één met zekerheid gedetermineerd kan 

Afb. 1: Totaaloverzicht van de aange-
troffen sporen en structuren, evenals 
de vakindeling die gehanteerd is tij-
dens het uitvoeren van het systema-

tisch metaaldetectieonderzoek (bron: 
auteur). 
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worden als onderkomen (S-03, te vergelijken met 

een aarden Halbgruppenunterstand).8 Enkele me-
ters ten noorden van dit onderkomen bevindt zich 

een ondiepere structuur die op basis van het vondst-
materiaal (zie ‘de aangetroffen munitie’) en de land-
schappelijke ligging geïnterpreteerd kan worden als 
observatiepost (S-02, afb. 2). Vanaf deze positie 

heeft men een goed uitzicht op de structuur die op 
basis van luchtfotoanalyse, het vondstmateriaal en 
ooggetuigenverslagen is geïnterpreteerd als het 

daadwerkelijke doel (S-21). Rondom deze twee 
structuren liggen nog enkele kleinere uitgravingen 
in de vorm van kleine sleuven met een afmeting van 
circa 4 bij 1,5 meter, evenals een diepere structuur 

iets ten noorden van S-02 (S-04, S-05 en S-06).  

Opmerkelijk is dat er zowel in het veld als op Li-
DAR-hoogtedata aan de noordwestrand van het on-

derzoeksgebied ploegsporen zichtbaar zijn die de 
buitenste ring van een cirkel rondom het oefendoel 
vormen (S-09).9 Gezien de mate van zichtbaarheid 
lijkt het erop alsof deze ring regelmatig geploegd 

werd. Deze structuur kan geïnterpreteerd worden 
als een brandgang die het volledige terrein omringd 
heeft. 

 

Afb. 2: Het spoor dat geïnterpreteerd kan worden 

als observatiepost (S-02) (foto: auteur). 

 
De aangetroffen munitie 
Een groot deel van de vondsten die aangetroffen zijn 

tijdens het veldonderzoek bestaan uit hulzen van 
kleinkalibermunitie en boordwapens. In vak A zijn 
met name hulzen aangetroffen van diverse hand-

vuurwapens. Opvallend is dat er grote aantallen 
hulzen van zogenaamde Beutewaffen en geïmpor-
teerde wapens zijn aangetroffen, te weten één Itali-

aanse 9x19mm M38 huls (een variant op de 9mm 
Parabellum met een zwaardere lading, specifiek 

voor het Beretta M38 machinepistool), acht Oos-

tenrijkse 8x50mm Steyr hulzen (Patrone Mod. 
93/M30s) en zeven Belgische 7,65 x 54mm FN hul-

zen.10 Verder zijn er binnen vak A twaalf Duitse 7.92 
x 57mm hulzen aangetroffen (voor o.a. de K98 kara-
bijn), twee Amerikaanse .30-06 hulzen (voor o.a. de 
M1 Garand) en zes Britse .303 Light Ball hulzen 

(voor onder andere de Lee-Enfield) (afb. 3).11 Een 
van deze .303 hulzen is dichtgeknepen en voorzien 
van een gat aan de zijkant van de huls, en lijkt te zijn 

bewerkt tot fluitje.  
 

Afb. 3. Alle tijdens het onderzoek binnen vak A aan-
getroffen typen hulzen (afgezien van de signaal-

munitie). Van links naar rechts: .30-06 

(Amerikaans), 7.92 x 57mm (Duits), 7.65 x 54mm 
(Belgisch), .303 (Brits), 8 x 50mm (Oostenrijks) en 
9x19mm (Italiaans) (foto: auteur). 

 
Zoals af te leiden is van de bodemstempels op de 
hulsbodem zijn de hulzen uit vak A te dateren tus-
sen 1921 en 1944. Opvallend is dat de aangetroffen 

Britse hulzen een latere einddatering hebben dan de 
overige hulzen, namelijk 1944 ten opzichte van 1943 
voor de overige hulzen. De Duitse 7.92 x 57mm hul-

zen zijn te dateren tussen 1934 en 1942. De afwezig-
heid van laatoorlogse Duitse (en andere Beute-) 
hulzen en de geconcentreerde depositie op ruime af-

stand van de voorgenoemde hulzen kan er op wijzen 

dat de .303 patronen hier op een later moment ver-
schoten zijn. Afgezien van hulzen voor ‘reguliere’ 
handvuurwapens zijn er rond het observatiepunt 

grote aantallen signaalhulzen (en bijbehorende bin-
nenhulzen) en signaalmiddelen aangetroffen. De 
signaalhulzen, alle in kaliber 4 (26,65mm), bestaan 

uit enkele signaalkogels (Signalpatrone Einzel-
stern, afb. 4) in de kleuren rood, groen en wit en 
twee Rauchspurpatronen (rookpatronen) in de 
kleur rood.12 De einddatering van deze hulzen is 

1942. De toepassing van deze signaalpatronen is 
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niet helemaal duidelijk, alhoewel er overeenkom-

sten gevonden kunnen worden met de toepassing 
hiervan bij Duitse vliegvelden. In dat geval is de be-

tekenis van een vanaf de grond afgevuurde rode sig-
naalkogel dat de landingsbaan versperd is en dat er 
niet geland mag worden. Bij het afvuren van een 
groene kogel is de landingsbaan vrij en mag er ge-

land worden, en bij een witte kogel dient er gewacht 
te worden op een bevel tot landing.13 Het is niet ge-
heel ondenkbaar dat de signaalkogels in dit geval 

een soortgelijke betekenis gehad hebben: het wel of 
niet aanvliegen van het doel of het wachten op een 
bevel. 
 

Afb. 4. Eén van de aangetroffen signaalhulzen. In 

dit geval van een Signalpatrone Einzelstern Grün 
(foto: auteur). 
 
Afgezien van de signaalhulzen is er meer pyrotech-

nisch materiaal aangetroffen. Het gaat daarbij om 

een drietal (uitgebrande) varianten van zoge-
noemde Landungsrauchzeichen. Dit waren rook-

potten (rookontwikkelaars) die bedoeld waren om 
op een maximale hoogte van 100 meter uit een 
vliegtuig geworpen te worden, om zodoende de 
windrichting en -kracht te bepalen voorafgaand aan 

de landing op een landingsbaan met weinig voorzie-
ningen, of voorafgaand aan een noodlanding.14 Deze 
rookpotten werden geclusterd aangetroffen binnen 

vak A. De beperkte verspreiding van dit vondstma-
teriaal kan geïnterpreteerd worden als secundair ge-
bruik. Dat wil zeggen dat de potten waarschijnlijk 

niet vanuit vliegtuigen geworpen zijn, maar op de 
grond zijn ontstoken. Het is vooralsnog onbekend 

wat de functie was van het ontsteken van rookpotten 
op de grond, maar mogelijk houdt het verband met 

het aangeven van de windrichting- en sterkte voor-
afgaand aan het aanvliegen van het doel.  
 

In vak B zijn verschillende hulzen van vliegtuigmu-
nitie aangetroffen. Het gaat hierbij om acht (stalen) 
hulzen van boordwapens in het kaliber 20x82mm 
MG151/20 en dertien stuks in het kaliber 20x80mm 

MG FF. Bij deze laatste draait het om zowel stalen 
als messing hulzen. Ook van deze hulzen zijn de 

bodemstempels geanalyseerd, waarbij er (door de 

slechte staat van de stalen exemplaren) alleen op de 
messing hulzen stempels waargenomen konden 

worden. Het gaat hierbij in alle gevallen om hulzen 
geproduceerd door Metall- Walz- und Plattier-
werke Hindrichs Auffermann AG (Barmen, Wup-
pertal) in 1940.15 Het boordgeschut van het type 

MG151 is pas in 1941 in het kaliber 20x82mm ope-
rationeel ingevoerd, wat wil zeggen dat de hulzen in 
ieder geval van na deze invoering moeten dateren.16 

Tevens zijn er in vak B zeven hulzen in het kaliber 
7.92x57mm aangetroffen, daterende tussen 1937 en 
1942. Het lijkt, gezien de vindplaats, waarschijnlijk 
dat ook deze hulzen van boordwapens afkomstig 

zijn. Voorts zijn er in vak B 21 Britse .303 hulzen 

(Heavy Ball) aangetroffen, allen gedateerd in 1944 
en geproduceerd door de Royal Ordnance Factory 

(Spennymoor, Durham). Gezien deze opvallend laat 
gedateerde hulzen geconcentreerd zijn aangetroffen 
op een afwijkende locatie binnen vak B lijken deze 
hulzen hier in een latere fase terecht te zijn geko-

men. 
 
Op basis van het aangetroffen munitiemateriaal 

blijken de structuren lastig nauwkeurig te dateren. 
De vroegste hulzen dateren uit 1921, terwijl de eind-
datering van de aangetroffen .303 hulzen 1944 is. 

Een voorlopige interpretatie van dit vondstmateri-
aal is dat er een eerste gebruiksfase is geweest 

waarin het doel daadwerkelijk als oefendoel in ge-
bruik is geweest, op basis van de (begin- en eind)da-

tering van de Duitse (en Beute-)hulzen tussen 1941 
en 1943, waarna er vermoedelijk aan het einde of na 
de Tweede Wereldoorlog nog met Britse .303 patro-

nen is geschoten. Van dit laatste is het gebruiksdoel 
en de historische context onduidelijk. Voorts zijn er 
conform verwachting relatief weinig hulzen van 
boordwapens aangetroffen. Waarschijnlijk zijn de 

meeste verschoten hulzen tijdens het aanvliegen 
van het doel, en dus ruim voor het bereiken van het 
terrein, reeds uitgeworpen. Wegens (organisatori-

sche) beperkingen heeft er (nog) geen detectieon-
derzoek plaatsgevonden op locaties onder de 

verwachte aanvliegroute. 
 

Overig vondstmateriaal 
Afgezien van deze munitievondsten zijn er binnen 
vak A enkele overige vondsten gedaan, zowel per-

soonlijk materiaal als uitrusting en werktuigen. Het 
is opvallend dat er enkele objecten zijn aangetroffen 
waarop met kleinkalibermunitie is geschoten. Het 

gaat daarbij om een Duitse stalen jerrycan waarop 
51 kogelinslagen zijn waar te nemen, een Landungs-
rauchzeichen met drie kogelinslagen en twee 
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signaalhulzen met elk één kogelgat. Vermoedelijk 

gaat het hierbij om objecten die voor schietoefenin-
gen zijn gebruikt, mogelijk uit verveling.  

 

Afb. 5. Enkele vondsten uit vak A: een verkeers-
bord, twee opengebroken hangsloten en een vuur-

klopper (niet op schaal) (foto: auteur). 
 
Binnen vak A is er tevens persoonlijk materiaal aan-

getroffen, mogelijk toe te schrijven aan de beman-
ning van de observatiepost. Ten zuiden van de 
observatiepost (S-02) werden twee hangsloten aan-

getroffen. Beide stalen sloten zijn voorzien van 
groene verf en op verschillende wijzen opengebro-
ken. Ten oosten van hetzelfde spoor werd een res-
tant van een pillenkokertje aangetroffen. Het gaat 

daarbij om een Nederlandse, nog niet geïdentifi-
ceerde, fabrikant. Ook werden er in dezelfde cluster 
twee aluminium flessendopjes aangetroffen, even-

als een afgebroken mes- of bajonetpunt. Voorts wer-
den er aan de oppervlakte op zo’n 60 meter ten 
oosten van spoor S-02 restanten aangetroffen van 
een Duitse gevechtsschoen, de Schnürschuhe mod. 

37. Op deze leerresten zijn enkele spetters licht-
blauwe verf waar te nemen. De metalen veterringen 
lijken voorafgaand aan depositie te zijn verwijderd. 

Deze vondsten zeggen iets over de bemanning van 
de observatiepost. Men lijkt, ondanks dat men 
hoogstwaarschijnlijk elders was ondergebracht, 
toch langere tijd in de observatiepost te hebben 

doorgebracht.  
 
Binnen vak A zijn er een groot aantal gereedschap-

pen gevonden. Een opvallende structuurgerela-
teerde vondst is een fragment van een stalen 
vuurklopper (of brandklopper) met restanten van 

rode verf. Deze vuurkloppers worden gebruikt voor 
het doven van branden aan het maaiveld, waarbij dit 
exemplaar waarschijnlijk gebruikt is ten behoeve 
van de brandveiligheid op het terrein. Verder werd 

er nog een groot formaat breek- of stootijzer 

aangetroffen, een blad van een steekschop, een bijl-

kop en een tang, evenals vier niet geïdentificeerde 
ijzeren objecten. Tevens werd er op deze locatie aan 

de oppervlakte een stalen verkeersbord aangetrof-
fen. Het verkeersbord blijkt slecht te dateren, alhoe-
wel de buitenrand en de bevestigingsgaten 
morfologische overeenkomsten vertonen met Ne-

derlandse en Duitse verbodsborden uit de jaren 
1930 - 1940.  
 

Voorts zijn er vondsten aangetroffen die enig inzicht 
kunnen geven in de morfologie van het doel zelf. Zo 
zijn er verspreid binnen vak A een aantal ijzerdra-
den aangetroffen, evenals een viertal stalen platen. 

Deze platen zijn aan beide zijden voorzien van een 

gat, en hebben een dikte van zo’n 10 millimeter. Eén 
van deze platen is getroffen door een kogel. Deze ko-

gel heeft de stalen plaat in het geheel gepenetreerd, 
en kan gezien haar grootte en de kinetische kracht 
die nodig is om een plaat van zo’n dikte te penetre-
ren gerelateerd worden aan een pantsergranaat van 

2cm of een vergelijkbaar projectiel. Mogelijk wer-
den deze platen toegepast bij de bevestiging van het 
doel zelf. 

 
Historisch onderzoek, oral history en lucht-
fotoanalyse 

Vooralsnog zijn er geen historische bronnen bekend 
die direct herleid kunnen worden naar dit oefendoel 

of deze locatie. Het doel bevindt zich in de nabijheid 
van het voormalige klooster St. Ludwig. In een dag-

boek dat door een pater van dit klooster tijdens de 
Tweede Wereldoorlog is bijgehouden, valt te lezen 
dat er op 10 augustus 1942 twee inspecteurs van de 

Luftwaffe het pand bezichtigen in opdracht van de 
Ortskommandantur. Vervolgens wordt op 17 au-
gustus begonnen met het leegruimen van delen van 
het gebouw, waarna het nogmaals geïnspecteerd 

wordt door ene Luftwaffe-Inspektor Müller en in-
gericht wordt als Lagerraum voor de Luftwaffe. Uit 
de tekst is helaas niet af te leiden wat er zich precies 

in de afgesloten delen heeft plaatsgevonden, afge-
zien van de vermelding dat er wijn en sterke drank 

lag opgeslagen. Op 1 maart 1944 wordt de bovenge-
noemde inspecteur aangeschreven met de vermel-

ding dat nog niet alle schade als gevolg van de 
bezetting van het klooster vergoed is, hetgeen aan 
kan wijzen dat de oorspronkelijke Luftwaffe-een-

heid reeds verplaatst is geworden. In de periode tus-
sen 7 en 17 september 1944 eindigde de 
aanwezigheid van Luftwaffe-personeel en levens-

middelenopslag definitief.17 Afgezien van bovenge-
noemde vermeldingen wordt er in de stukken niet 
gesproken over het oefenen met vliegtuigen of het 
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oefendoel. Mogelijk houdt de aanwezigheid van 

Luftwaffe-personeel in het klooster verband met de 
bemanning van het oefendoel. Deze zou dan ergens 

tussen 10 augustus 1942 en 17 september 1944 in 
operatie moeten zijn geweest. Er zijn vooralsnog 
geen bronnen gevonden die deze hypothese verder 
ondersteunen. 

 

Afb. 6. Uitsneden van de drie geraadpleegde lucht-
foto’s. Van boven naar onder: september 1944, fe-

bruari 1945 (gedeeltelijk) en 1951 (bron luchtfoto’s: 
TARA/DOTKA / bron satellietbeeld: World Ima-
gery). 

Ten behoeve van het onderzoek zijn drie luchtfoto’s 

verworven, daterend van 18 november 1944, 3 fe-
bruari 1945 en 1951 (afb. 6).  

Op beide oorlogse foto’s zijn het doel en haar omlig-
gende structuren goed waar te nemen. Het valt op 
dat er enkele witte tekens op het maaiveld zijn aan-
gebracht op een perceel dat grenst aan de onder-

zochte structuren. Het gaat daarbij om een pijl 
vanuit het zuidoosten richting het doel, en een 
dwars daarop liggende streep tussen het doel en de 

pijl. Het is onbekend gebleven van welk materiaal 
deze tekens vervaardigd zijn, maar het is niet on-
denkbaar dat deze middels kalk of hout aangebracht 
werden. In het veld zijn van deze tekens geen sporen 

teruggevonden. Voorts is er rondom het doel een 

grote cirkel zichtbaar waarbinnen de begroeiing op-
vallend lager is dan in het gebied eromheen. Dit 

vormt waarschijnlijk de afbakening van het omge-
ploegde terrein ten behoeve van de brandveiligheid 
en zichtbaarheid van het doel, zoals ook in een van 
de ooggetuigeninterviews is vermeld (zie hieron-

der). Deze cirkel is, zoals reeds vermeld, ook duide-
lijk zichtbaar op de LiDAR-data en in het veld, 
waarbij de buitenste rand van de structuur opval-

lend zichtbaar is. Op de locatie waar de observatie-
post vermoed wordt, bevindt zich een bovengrondse 
structuur, hetgeen wellicht een aanwijzing kan zijn 

voor de aanwezigheid van een houten stellage (zoals 
ook de vondst van spijkers aldaar doet vermoeden). 

Tenslotte bevindt zich ten noordoosten van deze ob-
servatiepost een in het veld nog zichtbare halve-

maanvormige uitgraving (S-01) die morfologische 
overeenkomsten vertoont met mangaten die eerder 
in de omgeving zijn aangetroffen.18 Tussen het einde 

van de Tweede Wereldoorlog en 1951 hebben er zich 
grote landschappelijke veranderingen voorgedaan 
binnen het onderzoeksgebied. Zo is de cirkel, die op 
de luchtfoto’s van 1944 en 1945 nog goed zichtbaar 

was, vrijwel niet meer waar te nemen als gevolg van 
toegenomen begroeiing. De pijl en overige tekens 
die in 1945 nog zichtbaar aan het maaiveld lagen 

zijn weggehaald of overgroeid, waardoor ook deze 
niet meer waar te nemen zijn. Opvallend is dat er in 

1951 wel een soortgelijk witte streep zichtbaar is aan 
de zuidwestzijde van het oefendoel. Zo’n 50 meter 

ten zuidwesten van het doel zijn een drietal kuilen 
zichtbaar.  
 

Bij onderzoek naar de archeologie van de Tweede 
Wereldoorlog kan men nu nog beschikken over 
bronnen die voor oudere periode niet voorhanden 

zijn, zoals het kunnen interviewen van ooggetuigen. 
Ten behoeve van dit onderzoek zijn zo’n dertig per-
sonen ouder dan 80 jaar en afkomstig uit de directe 
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omgeving van het gebied gevraagd naar informatie 

over dit doel. Twee personen gaven aan het doel met 
eigen ogen gezien te hebben. Uit de gesprekken 

werd duidelijk dat het terrein ergens in de zomer 
van 1942 moet zijn aangelegd, waarbij één van de 
ooggetuigen zelf werd ingeschakeld om de cirkel-
vorm om te ploegen en te ontdoen van (lage) be-

groeiing. Hij kon zich niet meer herinneren of dit 
onder dwang of betaling uitgevoerd werd. Het ge-
hele gebied zou zijn afgezet met houten borden. Zo 

zou er op zo’n 2 kilometer ten zuidwesten van het 
terrein een lichtblauw houten bord geplaatst zijn, 
voorzien van de tekst ‘Das betreten und befahren 
dieses Gelände ist mit Lebensgefahr verbunden. 

Der Fliegerhorstkommandant Christiansen’ en een 

vermelding dat het terrein tussen zonsopkomst- en 
ondergang niet toegankelijk was.19 Aangezien er 

geen Christiansen bekend is die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog Fliegerhorstkommandeur is geweest, 
lijkt de naam waarschijnlijk te slaan op de General 
der Flieger die tussen mei 1940 en april 1945 de 

functie bekleedde van Wehrmachtsbefehlshaber in 
den Niederlanden, de opperbevelhebber van de 
Wehrmacht in het bezette Nederland.20 Mogelijk 

gaat het hierbij om een humoristische uiting van het 
Luftwaffe-personeel.21 Door één ooggetuige werd 
aangegeven dat er zich ter plekke van spoor S-02 

een bunker bevond, die deels boven de grond uit-
stak, voorzien was van observatiesleuven en gecon-

strueerd was uit houten balken. In deze bunker 
bevond zich een ‘radiopost’ van waaruit men contact 

zou hebben met de Fliegerhorst. Het doel zelf zou 
hebben bestaan uit een houten schot met een afme-
ting van circa 4 bij 4 meter waarop een zwarte cirkel 

geschilderd was, en die op enkele meters vóór de 
stuifduin geplaatst was. Mogelijk werd dit schot na 
een oefening vervangen door een nieuw exemplaar. 
Deze ooggetuigen gaf aan dat de eenmotorige toe-

stellen regelmatig reeds op grote hoogte, op zo’n 2 
kilometer afstand van het doel, begonnen met schie-
ten en dat het doel in zijn herinnering tot ergens in 

1943 in gebruik is geweest.22 Over de toepassing van 
signaalmunitie, de exacte modus operandi, de op 

het maaiveld aangebrachte markeringen en de be-
zettende eenheid konden de ooggetuigen geen uit-

sluitsel bieden. 
 
Mogelijke samenhang met Fliegerhorst 

Venlo 
Tijdens het onderzoek is er gekeken naar mogelijke 
samenhang met diverse in de regio gelegen Flieger-

horsten, of vliegvelden, en operationele eenheden. 
Hierbij lijken de Fliegerhorst Venlo en Mönchen-
gladbach het meest voor de hand liggend, alhoewel 

deze laatste minder waarschijnlijk is. De onder-

zoekslocatie ligt op ongeveer dezelfde afstand (circa 
20 kilometer) van Fliegerhorst Venlo als een ander 

oefengebied dat met het vliegveld in verband te 
brengen is, bij het natuurgebied De Hamert. De mo-
gelijke eerste gebruiksfase van het oefendoel valt 
min of meer samen met de aankomst van de 4. en 6. 

Staffel van II./JG 1 (Jagdgeschwader 1) op Venlo 
eind juli 1942. Deze operationele eenheid stapte in 
mei 1942 grotendeels over op toestellen van het type 

Focke-Wulf Fw190 A-2, A-3 en A-4. De eenheid 
kreeg in juli 1942 vier toestellen van het type Mes-
serschmitt Bf109 F-4/Z geleverd. Deze typen toe-
stellen konden voorzien worden van 

vleugelgedragen boordwapens die overeenkomen 

met het in vak B gevonden munitiemateriaal.23 Deze 
toestellen gebruikte de vliegvelden te Schiphol en 

Woensdrecht als Absprunghafen (‘springplank’) 
voor gevechtsmissies. In de vroege ochtend vlogen 
de gevechtsklare toestellen van Venlo (en Deelen) 
naar Woensdrecht, om ’s avonds weer terug te ke-

ren.24 Een andere fase waarin toestellen met een ca-
paciteit tot het aanvallen van gronddoelen 
gestationeerd werden op Fliegerhorst Venlo begon 

op 23 januari 1944, toen 28 Bf109 G’s en een Fw58 
van IV./JG 3 vanaf Venlo ingezet zouden worden te-
gen bombardementsvluchten van de USAAF.25 Het 

lijkt echter op basis van het vondstmateriaal en de 
ooggetuigenverslagen onwaarschijnlijk dat het doel 

in die periode nog operationeel was. Ook de begren-
zing van infrastructurele randstructuren van 

Fliegerhorst Venlo kan een aanwijzing vormen voor 
een mogelijke samenhang. De (tot nu toe bekende) 
zuidelijkste structuren bevonden zich grofweg op de 

lijn Reuver – Brüggen, alwaar een brandstofdepot 
was gevestigd die mogelijk ook leverde aan het 
Fliegerhorst.26  Dit depot bevond zich op zo’n 10 ki-
lometer ten noorden van het oefendoel, hetgeen 

erop kan wijzen dat men doelbewust gekozen heeft 
voor een locatie ten zuiden van de kwetsbare struc-
turen van het vliegveld. In een Weinachtszeitung 

van de op Venlo gestationeerde eenheid 2./NJG 1 
wordt gemeld dat er ergens in 1941 op het vliegveld 

een grote brand is uitgebroken als gevolg van een 
oefening met schieten op gronddoelen.27 Hierbij 

werd kwetsbare infrastructuur op het vliegveld be-
dreigd, waardoor het waarschijnlijk is dat men, om 
een herhaling te voorkomen, de schietoefeningen in 

1942 verplaatst heeft naar een locatie op geruime af-
stand van deze infrastructuur. Dit zou ook kunnen 
verklaren waarom er bij het onderzochte oefendoel 

de nodige aandacht lijkt te zijn besteed aan brand-
bestrijding, getuige de vuurklopper en de sporen 
van de geploegde brandgang. Toekomstig 
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onderzoek zal moeten uitwijzen of het onderzochte 

oefendoel inderdaad aan ensemble Fliegerhorst 
Venlo toegeschreven kan worden.28 

 
Voorlopige conclusie 
Dit onderzoek richtte zich op het doen en interpre-
teren van archeologische waarnemingen op de loca-

tie van een eerder onbekend oefendoel van de 
Duitse Luftwaffe voor het oefenen met het beschie-
ten van gronddoelen. Tijdens het onderzoek, waar-

bij beperkte systematische metaaldetectie heeft 
plaatsgevonden, zijn grote aantallen vondsten en 
structuren aangetroffen en gedocumenteerd. Ge-
poogd is om aan de hand van dit materiaal vast te 

stellen wanneer het doel in gebruik is geweest, 

welke gebruiksfasen het heeft gekend, hoe de (in-
fra)structuur en indeling van het terrein er heeft uit-

gezien en of op basis daarvan iets gezegd kon 
worden over de modus operandi van zulke doelen. 
Op basis van de aangetroffen kleinkalibermunitie 
(hulzen), ooggetuigenverslagen en versnipperd his-

torisch bronnenmateriaal kan vastgesteld worden 
dat het doel hoogst waarschijnlijk een primaire ge-
bruiksfase heeft gekend in 1942 en 1943, terwijl er 

in of na 1944 nog secundaire activiteiten hebben 
plaatsgevonden. Voorts zijn er waarnemingen ge-
daan die duiden op de inzet van bepaalde typen 

vliegtuigen, zoals de Focke-Wulf Fw190 (diverse 
subtypen) of vergelijkbare toestellen. Deze konden 

voorzien worden van vleugelgedragen 2cm boord-
kanonnen van het type MG151/20 en MG FF, waar-

van hulzen teruggevonden zijn tijdens het 
onderzoek. Dit, tezamen met overige waarnemingen 
en historische aanwijzingen, kan duiden op een 

eventuele samenhang met Fliegerhorst Venlo en al-
daar gestationeerde operationele eenheden.  
Voorts zijn er waarnemingen gedaan die kennis-
winst opleveren over de functie en de gebruikswijze 

van het oefendoel, de waarnemingspost en haar be-
manning. Zo is het duidelijk dat er zorg besteed is 
aan de brandveiligheid in de bosrijke omgeving tij-

dens de beschietingen. Dit is af te leiden aan het feit 
dat er rondom het doel een cirkelvormige brand-

gang is aangelegd die, zoals waarneembaar is in het 
veld en op LiDAR-data, meerdere malen onderhou-

den is. Tevens is er in vak A, naast de 

1 Onafhankelijk onderzoeker / BeoBOM / Stichting Oor-
logserfgoed Midden-Limburg, d.e.p.c.m.bec-
kers@gmail.com. 
2 Beckers, D., 2012: Gegraven verdediging: een archeo-
logische analyse van Duitse verdedigingswerken uit de 
Tweede Wereldoorlog in het Meinweggebied (Lim-
burg). Universiteit Leiden, Leiden. 

waarnemingspost, een vuurklopper aangetroffen 

voor het doven van branden aan het maaiveld. Ver-
der is er op basis van het onderzoek het een en ander 

te vertellen over het verblijf van het grondpersoneel. 
Het vondstmateriaal wijst erop dat het personeel, 
alhoewel waarschijnlijk elders ondergebracht, lang-
durig in de waarnemingspost aanwezig is geweest. 

Zo zijn er sporen van verveling aangetroffen, zoals 
grote aantallen kleinkaliberhulzen in combinatie 
met objecten die kogelgaten vertonen (waarschijn-

lijk gebruikt bij wijze van ‘schietoefening’). Voorts 
lijkt er tijdens de oefeningen op grote schaal vanaf 
de grond gebruik te zijn gemaakt van pyrotechni-
sche munitie, zoals signaalpatronen en rookmakers, 

dat aannemelijk tot doel heeft gehad te communice-

ren met de toestellen in de lucht. Tot slot is de (in-
fra)structuur van het doel uitgebreid in kaart 

gebracht, waarbij het opvallend is dat er aan het 
maaiveld tekens aangebracht zijn in de vorm van 
een pijl en een dwarse streep, en dat het terrein in-
gericht is door sterk rekening te houden met lokale 

landschappelijke elementen. Zo is zowel de stuif-
duin die zich achter het doel bevindt als een tweede 
steilrand als kogelvanger benut.  

 
Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of de 
voorlopige datering van de gebruiksfasen correct is, 

en of het doel daadwerkelijk aan de infrastructuur 
en bijbehorende airscape van Fliegerhorst Venlo en 

haar operationele eenheden toegeschreven kan 
worden. Met dit onderzoek is gepoogd een bijdrage 

te leveren aan onderzoek naar secundaire struc-
turen in de periferie van Duitse militaire luchtha-
vens en zodoende zorg te dragen voor 

vergelijkingsmateriaal voor toekomstig onderzoek. 
De archeologische benadering van dit project heeft 
kenniswinst opgeleverd over Duitse oefendoelen in 
Nederland en andere gebieden die toebehoorde aan 

of bezet werden door Duitsland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Tevens toont het onderzoek aan dat 
slecht gedocumenteerde structuren met een lage 

initiële zichtbaarheid middels het toepassen van ge-
richte, systematische, metaaldetectie en inventari-

satie toch op een gedegen manier onderzocht 
kunnen worden.29  
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Vliegvelden in oorlogstijd. Nederlandse vliegvelden tij-
dens bezetting en bevrijding 1940-1945. Boom, 
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Oorlog in de lucht, een vondst dankzij 

een ooggetuigenverslag 
Bas Lucassen1 
 
Mijn naam is Bas Lucassen, 28 jaar oud. Ik ben al-

tijd geïnteresseerd geweest in geschiedenis, en in 
het bijzonder in de Tweede Wereldoorlog. Sinds 
mijn 14de levensjaar zoek ik samen met mijn jongere 

broer Teun met de metaaldetector naar oorlogs-
vondsten. In dit artikel leest u over mijn meest bij-
zondere oorlogsvondst.2 

 
Tip van een ooggetuige 
Het is een jaar of acht geleden dat ik een tip kreeg 
om met mijn metaaldetector te gaan zoeken in een 

bosje in Kronenberg (gemeente Horst aan de Maas). 
Die tip kreeg ik van de grootvader van één van mijn 
vrienden. De hoogbejaarde man wees richting een 

bosperceel en zei: ‘Daar heb ik in 1942 een Engelse 
bommenwerper neer zien storten’. Op dat moment 
besefte ik nog niet dat dit stuk bos bezaaid zou lig-
gen met restanten van de bommenwerper. Wat ik 

zelf het meest bijzonder vind is de vondst van per-
soonlijke bezittingen van de bemanning. 
 

Missie 2 oktober 1942 
Het zwaarbeladen toestel stijgt op om 19.06 uur 
vanuit vliegveld Lakenheath in Engeland, met als 
doel een bombardement uit te voeren op de Duitse 

stad Krefeld. Het betreft een Short Stirling met se-
rienummer R9167 en code OJ-N van No. 149 Squa-
dron (RAF). 

 

 

 
 

 
 

William Roy Greenslade voert het commando over 

zes onderofficieren die alle hun eigen taak aan 
boord hebben Greenslade is afkomstig uit Canada, 
hij is op zijn 16de vanwege de economische crisis in 

Canada naar Engeland afgereist om daar werk te 
zoeken. Zodoende is hij als leerling bij de Royal Air 
Force in dienst getreden . Greenslade is daarna ge-

groeid tot een zeer gewaardeerde piloot bij de Royal 
Air Force. Tijdens deze missie is de Stirling onder-
deel van een vloot van 188 Engelse vliegtuigen: 95 
Wellingtons, 39 Halifaxes, 31 Lancasters en 23 

Stirlings (afb. 1).  
 
De confrontatie 

Onderweg naar Krefeld wordt de Engelse vloot op-
gemerkt door een Duitse radarpost gelegen in Veu-
len (gemeente Venray). De Duitsers gaan meteen 
over tot actie en communiceren met vliegveld 

Fliegerhorst Venlo. Vanuit Venlo vertrekken om 
21.15 uur enkele nachtjagers van Nachtjagd-
geschwader 1 om de Engelse bommenwerpers uit te 

schakelen. Eén van deze nachtjagers wordt bestuurd 
door Hauptman Hans Dieter Frank (afb. 2). Frank 
is een zeer ervaren gevechtspiloot met maar liefst 55 
neergeschoten toestellen op zijn naam.  

 
Afb. 1. De betreffende Stirling OJ-N wordt beladen 
op vliegveld Lakenheath, Engeland (1942) (bron: 

www.1limburg.nl). 
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Afb. 2. Hans Dieter Frank (bron: m.luftkrieg-

blog.webnode.com). 
 
Wanneer de Stirling om 21.31 uur boven Horst 

vliegt, wordt het toestel onder vuur genomen. De 
reusachtige bommenwerper is geen partij voor de 
wendbare Messerschmitt van Frank. Na een aantal 

voltreffers te hebben geïncasseerd, vat het zwaar be-
schadigde toestel vlam. Greenslade en zijn beman-
ning maken een bocht van 180 graden richting het 
westen. De gehavende Stirling daalt snel in hoogte. 

Even later wordt het toestel nogmaals zwaar getrof-
fen. In een wanhoopspoging om in de lucht te blij-
ven lost de bemanning de honderden bommen 

boven onbewoond gebied in Swolgen. Hierbij wordt 

geen noemenswaardige schade aangericht. Het los-
sen mag niet baten, een minuut later was alles voor-
bij. Om 21.34 uur stort de Stirling al brandend neer 

aan het Bedelaarspad in Kronenberg.  
 
Een aantal bewoners van Kronenberg zien het ge-

beuren en haasten zich naar de crashplek. Daar tref-
fen ze rondom de neergestorte bommenwerper de 
lichamen van de jonge bemanningsleden aan. Eén 

van de zeven bemanningsleden heeft na de zware 
crash nog enkele uren geleefd, maar is niet veel later 

in een nabij gelegen boerderij aan zijn verwondin-

gen overleden.  
Volgens dorpsbewoners was de Duitse militaire po-

litie snel na de crash aanwezig. De bemanningsle-
den zijn na de crash tijdelijk begraven op het 
kerkhof in Venlo. Na de oorlog zijn ze herbegraven 
op het Jonkerbos militair kerkhof in Nijmegen. Het 

overlijden van de bemanning wordt ook in Engeland 
nieuws (afb. 3). 
 

 
Afb. 3. Krantenbericht London Gazette (foto: au-
teur). 
 

Op onderzoek uit 
Nadat ik de tip kreeg, ben ik mijn metaaldetector 
gaan halen en gestart met zoeken. Al snel vond ik 
verwrongen stukken aluminium plaatwerk van de 

romp van het vliegtuig. Op dat moment besefte ik 
dat het een bijzondere zoektocht zou worden.  
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Op een warme zomerdag besloot ik weer te gaan 

zoeken op de plek van de crash. Eerst vond ik enkele 
scherpe patronen, afkomstig van de mitrailleurs aan 

boord. Later die middag kreeg ik weer een mooi sig-
naal op mijn metaaldetector. Toen ik een kluit bos-
grond uitgroef, kon ik mijn ogen niet geloven. Tot 
mijn verbazing rolde er een gouden ring uit het 

zand. Deze ring moet afkomstig zijn van een van de 
bemanningsleden. Wat een bijzondere vondst! 
Na de vondst van de ring kon mijn dag niet meer 

stuk. Even later vond ik dicht bij de vindplaats van 
de gouden ring drie zilveren Engelse munten uit 
1921, 1941 en 1942. (afb. 4). 
 

 
Afb. 4. Gouden ring en zilveren munten (foto: au-
teur).  

 
Een paar dagen later was het weer raak; op een 
diepte van 30 cm vond ik een gehavend zuurstof-

masker en een gedeelte van een koptelefoon. In de 
zoektochten die daarop volgden, vond ik veel onder-
delen uit de cockpit zoals schakelaars, drukknoppen 
en een typeplaatje. De restanten lagen verspreid 

over een gebied van 150 bij 150 meter. De grote ver-
spreiding geeft aan dat de ongecontroleerde landing 

een behoorlijke klap moet zijn geweest. Na ongeveer 

50 uur gezocht te hebben op de crashplek heb ik 
naar schatting zo’n 100 kilo aluminium onderdelen 
gevonden. In veel van de gevonden onderdelen zijn 
stempels met nummers gestanst. Aan de hand van 

de gestanste nummers die in de aluminium onder-
delen staan, ben ik gaan zoeken op het internet. Al 
snel kwam ik erachter dat de het gevonden materi-

aal afkomstig moest zijn van een Stirling met code 
R9167 OJ-N. Na de identificatie van het toestel en 

de bemanning ben ik begonnen met informatie te 

verzamelen omtrent de crash. 
 

7 oktober 2017, de dag dat het monument 
onthuld wordt  
75 Jaar na de crash is ter ere van de bemanning van 
Stirling OJ-N een monument onthuld (afb. 5). De 

verwezenlijking van het monument is een initiatief 
van Werkgroep Oorlogssporen in Kronenberg. De 
ceremonie staat onder leiding van Hans Steenmetz, 

Ritmeester der Cavalerie en Militair Historicus. 
 
Ter voorbereiding van de onthulling is veel moeite 
gedaan om familieleden van de gesneuvelde inzit-

tenden te contacteren. Dit werk werpt zijn vruchten 

af, een groot aantal nabestaanden van de beman-
ning is bij de onthulling aanwezig. De nabestaanden 

zijn afkomstig uit Engeland en Canada. 
 

 
Afb. 5. Het monument (bron: www.detorrekoel.nl). 
 

Op 6 oktober 2017, de avond voor de onthulling wa-
ren alle nabestaanden uitgenodigd om elkaar te ont-
moeten in het gemeenschapshuis van Kronenberg. 

Deze avond was ook bedoeld om kennis te maken 
met de organisatie die de onthulling mogelijk 
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gemaakt heeft. Een maand voor de onthulling van 

het monument kreeg ik van de organisatie de vraag 
of ik tijdens het weekend van de onthulling mijn 

vondsten van de Stirling wilde exposeren. Hier 
werkte ik natuurlijk graag aan mee.  
Na alles voorbereid te hebben arriveerden de nabe-
staanden in het gemeenschapshuis in Kronenberg. 

We hebben eerst kennis gemaakt met elkaar, 
waarna de familieleden naar de vondsten kwamen 
kijken. Ze waren erg geïnteresseerd, maar ook ge-

emotioneerd bij het zien van onze vondsten. Ze wa-
ren ons erg dankbaar. Eén van de familieleden was 
de toen 86 jarige Jim Greenslade, een jongere broer 
van de omgekomen piloot William Roy Greenslade. 

Het was zeer indrukwekkend om te zien hoe hij met 

tranen in zijn ogen vertelde over herinneringen aan 
zijn gesneuvelde broer (afb. 6). 

De onthulling werd ondanks het slechte weer druk 
bezocht. Belangstellenden, dorpsbewoners en kin-
deren van de basisschool van Kronenberg zijn aan-
wezig. Aan de opkomst is af te lezen dat de nasleep 

van de oorlog nog altijd leeft in de gemeenschap. 
Onder groot applaus werd het monument onthuld.  
 

 
Afb. 6. Bas en Teun in gesprek met Jim Greenslade 
(foto: auteur).  

1 Amateur-archeoloog, bas_lucassen@hotmail.com. 
2 Bij het opstellen van dit artikel is gebruik gemaakt van 

de volgend bronnen:  

− Groeneveld, H., 2012: Mayday… Mayday… May-

day!, NL Books.  

Het monument verbeeldt een grote stalen huls. als 

je in de huls gaat staan en naar boven kijkt lees je de 
namen van de inzittenden (afb. 7). Binnen in de huls 

zijn zeven rozenblaadjes te zien, gemaakt van origi-
neel aluminium materiaal van de bommenwerper. 
De rozenblaadjes staan symbool voor de zeven om-
gekomen bemanningsleden. 

 
Al met al een bijzonder verhaal waarbij de jonge be-
manning het leven liet voor onze vrijheid.  

 

Afb. 7. Namen van de bemanning:  
William Roy Greenslade (25 jaar) 
Ernest Leslie Moore (21 jaar) 

Benjamin Frederick Goldsmith (22 jaar) 
Marshal Kenneth Smith (21 jaar) 
Frederick Leonard Hughes (21 jaar) 

William Orange (27 jaar) 

Robert Francis McIntyre (25 jaar) 
(bron: www.tracesofwar.nl). 

 

 
 
 

 
 

− Harris, S., 2010: Under a Bomber's Moon: The true 

story of two airmen at war over Germany, Exisle 

Publishing.  

− www.backtonormandy.org www.tracesofwar.nl 

− www.dorpsraadkronenberg.nl 

− www.detorrekoel.nl www.1limburg.nl 
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‘’Wir waren Kriegsgefangene, ja. 

Aber wir mussten auf ganz besondere 

Weise büßen’’  

Archeologisch onderzoek naar het 

Duitse mijnruimerskamp (1945-1946) 

te Blerick 
Nick Warmerdam1 

 
De woorden in de titel van dit artikel werden tijdens 
een interview met het Duitse blad ‘Der Spiegel’ door 

voormalig Duitse luchtmachtmilitair Herbert Flem-
ming uitgesproken.2 Flemming was één van de dui-
zenden Duitse militairen die in West Europa na de 
capitulatie onder geallieerd gezag werden ingezet 

voor het ruimen van de achtergebleven mijnenvel-
den en munitie. Vrijwillig was het dienen in deze 
eenheden niet. De mannen zaten verspreid over Ne-

derland, nabij de ruimingsgebieden, achter prikkel-
draad in mijnruimerskampen die van 1945 tot in 
1947 in gebruik waren. Een van deze kampen werd 
in het najaar van 1945 ingericht op de in herstel 

zijnde Frederik Hendrikkazerne in Blerick. In 2012 
en in de winter van 2017/2018 kwamen sporen van 
dit kamp aan het licht tijdens opgravingen die door 

BAAC werden uitgevoerd op het kazerneterrein. 
 
Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zit-
ten 

Nu, 73 jaar na dato, lijkt het onwaarschijnlijk dat we 
in Europa krijgsgevangenen na een conflict zouden 
vasthouden en inzetten om levensgevaarlijke han-

delingen uit te voeren. Na de val van het Derde Rijk 
heerste er echter een ander sentiment. Onder an-
dere in Nederland, wilden de Britten dat de achter-

gebleven Duitse militairen een actieve rol zouden 
spelen in de wederopbouw van het land. Ze hadden 
immers zelf voor een enorme ravage gezorgd en er 
waren te weinig vrijwilligers en militairen om het 

enorme karwei te klaren.  
 
Het inzetten van krijgsgevangen bracht echter pro-

blemen met zich mee. Volgens het Krijgsgevange-

nenverdrag, dat onderdeel was van het Verdrag van 
Genéve, was het verboden krijgsgevangenen te ver-
plichten tot het uitvoeren van ongezonde of gevaar-

lijke werkzaamheden.3 Het spreekt voor zich dat het 
ruimen van mijnen en munitie tot de verboden 
werkzaamheden behoorde. De militairen werd de 

krijgsgevangenenstatus in eerste plaats dan ook 
onthouden, waarbij werd besloten om ze als Disar-
med Enemy Forces (DEF), of Surrendered Enemy 
Personnel (SEP) te classificeren.4  

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Met deze status konden de troepen wel als zeer 
goedkope arbeidskrachten worden gebruikt en gol-
den de regels uit het verdrag niet. Op 1 oktober 1945 

werden de Duitse gevangenen overgedragen aan de 
Nederlandse autoriteiten. Pas op 23 juli 1946 zou-
den ze officieel als krijgsgevangenen worden be-

schouwd.5 De werkzaamheden waren toen al voor 

een groot deel afgerond.  
 

 
Afb. 1: Gewapend met een ‘Wien 41’ detector, zoekt 
een gevangenen van Brigade Draeger naar mijnen 
aan de Hollandse Kust (foto: collectie NIMH, Den 

Haag).  
 
Ruimen in Zuid-Nederland 
De brigade die in Nederland verantwoordelijk was 

voor de ruiming van de mijnenvelden was de op 20 

mei 1945 opgerichte Pionier Brigade Draeger, ver-
noemd naar de commandant Rudolf Draeger. Deze 

brigade bestond bijna geheel uit genisten (Pioniere 
in het Duits) die tijdens de oorlog bij genie-eenhe-
den waren ingedeeld. In totaal ging het om 3.244 

manschappen en onderofficieren en 105 officieren. 
De eenheden die voor het ruimen verantwoordelijk 
waren, behielden hun eigen materiaal (vaak gering) 
en ook de bevelstructuur en krijgstucht was in 

Duitse handen. In december 1945 en januari 1946 
vindt er echter een hervorming plaats. Met het 
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explosievenvrij opleveren van grote delen van Ne-

derland waren minder manschappen noodzakelijk 
voor het resterende ruimingswerk. Uit Brigade 

Draeger werden daarom twee nieuwe bataljons ge-
vormd en twee Sprengzüge (bomruimingsploegen) 
opgericht. Hauptmann Kaschta kreeg de leiding 
over deze nieuwe Sprengzüge en bataljons. De 

nieuw opgerichte onderdelen vielen vanaf dat mo-
ment onder Pionier Regiment Kaschta. Brigade 
Draeger werd eind januari 1946 opgeheven.6 

Na de ruiming in West-Nederland verschoof de fo-
cus naar het zuiden van het land. Het kamp op het 
kazerneterrein in Blerick was één van de in Zuid-
Nederland gelegen kampen. Tot eind 1946 zouden 

de militairen hier actief blijven. Het ruimen in Lim-

burg en Brabant leverde voor de manschappen een 
compleet andere situatie op dan aan de Hollandse 

kust. De mijnenruimers kregen te maken met veelal 
niet gekarteerde Duitse mijnenvelden (waardoor 
type en aantallen grotendeels onzeker waren), geal-
lieerde mijnenvelden, verspreid in het terrein lig-

gende munitieartikelen die na de gevechten in deze 
gebieden waren achtergebleven en vele aangelegde 
versperringen van zowel geallieerde als Duitse 

hand. Al deze zaken dienden tijdens de werkzaam-
heden te worden ontmanteld zodat de gebieden 
konden worden vrijgegeven. Hier bovenop dienden 

incidentele meldingen van burgers gecontroleerd te 
worden, afwijkingen bij gekarteerde mijnenvelden 

te worden nagelopen en moesten stukken land-
bouwgrond worden voorbewerkt om achtergeble-

ven mijnen alsnog op te sporen.  
 
Indeling van het kamp 

Voordat de opgraving in 2017 van start ging, was al 
bekend dat er binnen de grenzen van de kazerne een 
Duits krijgsgevangenenkamp aanwezig was.7 In 
2012 werd slechts het oostelijke en zuidelijke deel 

van het terrein aangesneden, waarbij voornamelijk 
losse vondsten en enkele afvalkuilen werden opge-
graven. De exacte omvang kon op basis van de re-

sultaten nog niet worden vastgesteld. Kaarten van 
het kamp werden in de archieven tot dusver ook nog 

niet aangetroffen, maar zijn naar alle waarschijnlijk 
wel ooit gemaakt. Een eerste reconstructie van het 

terrein werd daarom gemaakt op basis van beschrij-
vingen van het terrein in dagrapporten en verslagen 
van de Mijn- en Munitie OpruimingsDienst 

(MMOD).8 
Uit deze rapporten kan worden opgemaakt dat het 
kamp simpel van opzet was. De militairen verbleven 

in de herstelde oude Nederlandse legeringsgebou-
wen B en C en konden gebruik maken van noodge-
bouwen die hier achter gelegen waren. Zo lag achter 

legeringsgebouw B een tijdelijke, uit hout opgetrok-

ken keuken waar de militairen zelf in kookten en 
hun voedselopslag hadden. De schuilkelders die 

achter de legeringsgebouwen lagen, waren tijdens 
de oorlog door treffers van vliegtuigbommen zwaar 
beschadigd en zijn in 1945 verder afgebroken. De 
zandhoop achter gebouw B werd gebruikt als afval-

plaats. Het terrein was daarnaast omsloten door een 
prikkeldraadomheining met enkele wachtposten. Of 
dit wachttorens zijn geweest, is nog niet zeker. 

 
Archeologische weerslag 
Vooraf werd verwacht dat er mogelijk nog funderin-
gen van noodgebouwen, afvalkuilen en resten van 

de prikkeldraadomheiningen aanwezig konden zijn. 

Doordat het gebied tijdens de bezetting van het 
kamp niet verhard was, bestond ook de mogelijk-

heid dat er in de bouwvoor een vondststrooiing aan-
wezig was die het gebied na analyse mogelijk in 
functiegroepen kon verdelen. Het bleek echter dat 
een deel van het oude kampterrein sterk was aange-

past bij verschillende renovaties van het oude kazer-
necomplex. Zo waren er aan de achterkant van de 
legeringsgebouwen aan weerszijde sanitaire voor-

zieningen aangebouwd en werd het terrein hier 
rondom deels afgegraven en verhard. Ondiepe spo-
ren zijn hiermee vergraven en ook materiaal dat tij-

dens het gebruik aan de oppervlakte is verloren of 
ondiep is ingegraven, was hiermee verdwenen of in 

de recente puinlaag opgenomen.  
 

 
Afb. 2: In de diepe kuilen nabij de Nederlandse 
noodkeuken en legeringsgebouw C is goed zicht-

baar hoe lagen kachelslik worden opgevolgd door 
afvallagen (foto: BAAC).  
 

Onder deze recente verharding en puinlagen zijn tij-
dens het veldwerk verspreid over het kampterrein 
wel verschillende sporen waargenomen en vondsten 
gedaan die in verband konden worden gebracht met 
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het kamp. Het ging om kleine afvalkuilen met onder 

andere keukenafval (afb. 3) en munitieafval, twee 
grote vierkante afvalkuilen vol met kachelslik en af-

val (afb. 2), een kuil met Duitse anodebatterijen, een 
fundering van de Nederlandse noodkeuken (met 
mogelijk Duitse kantoren) van de kazerne die kort 
na de oorlog werd gebouwd, de deels gesloopte 

schuilkelders met afvalstort en een diepe sleuf die 
versterkt is geweest met golfplaat. Paalkuilen van de 
omheining werden opvallend genoeg niet aange-

troffen. 
 

 
Afb.3: Midden op het terrein bevonden zich twee 
ondiepe kuilen met keukenafval, waaronder een 
kuil met houten kist (links in de kuil) en conserven 
(rechts in de kuil) (foto: BAAC).  

 

Erbarmelijke omstandigheden 
De meeste vondsten uit het kamp zijn afkomstig uit 

twee grote kuilen die op een afstand van 12 meter 
ten oosten van de stenen fundering van de Neder-
landse noodkeuken zijn aangetroffen. De kuilen zijn 
gefaseerd opgevuld geraakt met afval, as en kachel-

slik en hebben gedurende een langere tijd open ge-
legen. Als het vondstmateriaal wordt bekeken, dan 
valt op dat het grootste deel uit gebruikt medisch 

materiaal, sterk beschadigde en verknipte stukken 
kleding en kleine, makkelijk verwisselbare voertuig-
onderdelen bestond (afb. 4). Er werden nauwelijks 
persoonlijke spullen en verzorgingsproducten aan-

getroffen. Binnen andere Duitse complexen zoals 

verdedigingslinies als de Atlantikwall, zijn deze 
vondstgroepen normaal gezien juist het sterkst ver-

tegenwoordigd.9 Uit het vondstmateriaal blijkt dan 
ook dat enkel hetgeen dat echt niet meer bruikbaar 
of te repareren was, werd weggegooid en enkel de 

meest noodzakelijke persoonlijke spullen op voor-
raad waren en werden gebruikt.  
De ziekenverzorging werd zelf geregeld door de 
Duitse troepen in het kamp. Er waren hospitaalsol-
daten aanwezig die mee het veld in gingen en in het 
kamp was een eigen arts die kleine behandelingen 

of operaties kon uitvoeren.10 Deze artsen waren 
broodnodig. Het ruimen van mijnen bracht enorme 
risico’s met zich mee. Naast de meer dan 200 doden 
die in de periode 1945-1974 over heel Nederland ge-
zien door ongelukken en ziekte overleden,11 kamp-
ten de ruimers met nog veel meer zware en lichte 
gewonden die verpleging nodig hadden. De medi-
sche producten die zijn aangetroffen waren afkom-
stig van Duitse en Nederlandse fabrikanten. Het 
gaat om tientallen ampullen, pillenkokers, ontsmet-
tingsmiddelen, flessen met onbekende inhoud, des-
infectiemiddelen, stukken verband, tape en een 
ooglapje. Een deel van de ampullen en flessen is on-
gebruikt in de kuil terechtgekomen. Mogelijk gaat 
het hier voor een deel om materiaal dat over de 
houdbaarheidsdatum was. Het materiaal uit de put-
ten wijst er op dat er zowel een grote voorraad aan 
materialen aanwezig was voor wondverpleging als 
tegen behandeling van virussen en bacteriën, waar-
onder difterie. De leefomstandigheden en de werk-
zaamheden zullen tot een hoog aantal gewonden en 
zieken hebben geleid, waarbij een zo breed mogelijk 
medische voorraad van belang was. Dat de situatie 
in Blerick niet op zichzelf stond, blijkt wel uit het ge-
geven dat er maandelijks over alle kampen gezien 
tegen de 50 militairen naar huis werden gestuurd op 
basis van medische redenen.12  
 

 
Afb. 4: Een greep uit de collectie aan medisch glas 
uit het kamp (foto: BAAC).   
 

De manschappen moeten tijdens de werkzaamhe-
den verder een sterk tekort gehad hebben aan goede 
kleding en schoeisel. Naast het medische afval lagen 
beide kuilen vol met stukken verknipt leer, Duits 

militair hakbeslag, delen van schoenen, Duitse uni-
formknopen en stukken stof. De aard van het 
vondstmateriaal duidt op lokale kledingreparatie 

(afb. 5). Binnen het kamp moet een werkplaats zijn 
geweest waar zowel stukken uniform als schoenen 
werden hersteld. De Nederlandse landmacht had 
net na de oorlog nagenoeg geen reserves die 
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beschikbaar konden worden gesteld aan de krijgs-

gevangenen. Reparatie zal in deze periode dan ook 
de enige optie zijn geweest. Bij de overdracht van 

het gezag werd wel afgesproken dat de Britten vol-
doende kleding en voorraden zouden leveren om de 
problemen in de kampen op te lossen.13 Of elke mi-
litair in Blerick ook tijdig nieuwe kledij heeft gekre-

gen valt in ieder geval te betwijfelen. Een zeer klein 
deel van de voorraad aan reserveschoeisel lijkt in ie-
der geval afkomstig uit een oudere geallieerde voor-

raad. Een aanwijzing hiervoor vormen twee 
versneden rubberen schoenzolen met de tekst ‘US 
Army’, afkomstig van Amerikaans legerschoeisel.  
 

 
Afb. 5: Stukken stof met meerdere reparaties, ver-
moedelijk onderdeel van een tas (foto: BAAC).  

 

Het werk mee naar het kamp 
De ruimings- en bergingswerkzaamheden vonden 

buiten het kamp plaats. Het onschadelijk maken 
van de mijnen gebeurde volgens de aangeleerde me-
thodieken. Met grote zorg werden de mijnen on-
schadelijk gemaakt door de ontstekers en eventuele 

valstrikken te verwijderen. Pas daarna werd de mijn 
gelicht. Bij de meeste ontstekers was het niet nood-
zakelijk om deze volledig te demonteren en uit el-

kaar te schroeven. Deze dienden enkel opnieuw 
gezekerd te worden om ze vervolgens voorzichtig los 
te kunnen draaien of klikken. De munitieonderde-
len bleven in de regel achter op de ruimingsplek. 

Toch zijn er delen van mijnen en munitie mee het 

kamp ingekomen, getuigen de aangetroffen onder-
delen in verschillende (afval)kuilen (afb. 6).  

 
In de meeste gevallen betrof het kleine onderdelen 
van volledig gedemonteerde ontstekers, zoals de 

Zugzünder 35 en 42 (onder andere gebruikt voor 
antipersoneelsmijnen), Tellerminezünder 35 (on-
der andere antitankmijnen), een volledig onschade-
lijk gemaakte en gedemonteerde 

antipersoneelsmijn (S-mine) en een los blok spring-
stof (Sprengkörper 28) zoals onder andere in een 

Schützenmine 42 werd gebruikt. Verder werden er 

zowel in 2012 als 2017 onschadelijk gemaakte Britse 
munitieartikelen aangetroffen, waaronder een 

Britse 25 ponder granaat zonder ontsteker en een 
gedetoneerde 3.7 inch granaat die in de zelfde afval-
kuil werd aangetroffen als het blokje springstof. 
 

 
Afb. 6: Het blokje springstof en deel van een ontste-
ker (Z.Z. 42) die in een afvalkuil werden aangetrof-
fen (foto: BAAC). 
 

De gevonden (onderdelen van) munitieartikelen 
zijn op zich zelf niet bijzonder. De aangetroffen ty-
pes waren standaard voor veel voorkomende mijnen 

en ook de Britse granaten waren breed aan de fron-
ten ingezet. De vondsten zijn wel kenmerkend voor 
het kamp en de handelingen die de mannen moes-
ten verrichten. Het is verder wel opvallend dat het 

voor het onschadelijk maken van de mijnen niet 

noodzakelijk was deze uit elkaar te schroeven. 
Waarschijnlijk zijn de mijnontstekers binnen of bui-

ten het kamp uit verveling of ter lering gedemon-
teerd. Hoe het blok springstof in een afvalkuil in het 
kamp terecht is gekomen, is nog onduidelijk. De 

overige munitieartikelen zullen in de nabijheid on-
schadelijk zijn gemaakt en daarna zijn weggegooid.  
 
Sporen van verzet en ontsnapping  

De Duitse mijnruimers genoten een zeer beperkte 
vrijheid in de vorm van het schrijven van brieven en 
het zelf zorg dragen voor medische verzorging, be-

reiden van voedsel en krijgstucht. Als je bewaakt 
achter prikkeldraadomheiningen wordt vastgehou-

den en dagelijks levensgevaarlijke taken dient uit te 
voeren, vallen deze vormen van ‘vrijheid’ echter in 

het niet.14 Tel hier de werkdruk, de stress, het niet 
weten hoe het met het thuisfront gaat en de achter-
blijvende soldij bij op en je hebt omstandigheden 

waaronder ideeën tot verzet en ontsnapping ont-
staan. Het is daarom niet vreemd dat niet alle mili-
tairen hun officiële ontslag hebben afgewacht en 
soms ingenieuze plannen bedachten om de kampen 

te ontvluchten.  
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Een van de meest tot de verbeelding sprekende ont-

snappingsacties in Nederland vond plaats in het 
kamp op het kazerneterrein in Blerick. Vanuit de 

provisorische Duitse keuken hadden de militairen 
een 30 meter lange tunnel gegraven richting de 
Maas die onder de omheining liep en in het struik-
gewas uitkwam. De ingang bevond zich in een klein 

hok van de keuken waar onder andere lege kratten 
de ingang verborgen. De grond uit de tunnel kon on-
gemerkt worden afgevoerd door de emmers met 

zand van een dunne laag afval te voorzien en daarna 
te dumpen op de berg zand die was achter gebleven 
na de sloop van de dichtbijgelegen schuilkelder. De 
tunnel was volledig versterkt met hout en golfplaten 

en had zelfs verlichting. Ondanks de enorme in-

spanning lukt de grootschalige ontsnapping niet. De 
Nederlandse bewakers hoorden het geritsel in de 

struiken en ontdekken al snel de uitgang van de tun-
nel. Uiteindelijk worden 19 mannen opgepakt. 
Slechts twee weten daadwerkelijk te ontsnappen.15  
Tijdens het veldwerk is het gebied ten noorden van 

de gesloopte schuilkelder, waar de tunnel en keuken 
gelegen moeten hebben, onderzocht (afb. 7). De be-
tonnen fundering van de schuilkelder bleek nog in-

tact en ook een deel van het afval dat hier werd 
gedumpt werd teruggevonden. De resten van de tij-
delijke Duitse keuken waren niet meer aanwezig. 

Het ligt voor de hand dat deze slechts ondiep was 
gefundeerd of direct op het maaiveld stond.  

 

Wat wel op de mogelijke locatie van deze keuken 

werd aangetroffen, was een opvallende, rechte 
structuur met een breedte van 60 cm die direct on-

der de bouwvoor zichtbaar was en een diepte had 
van circa 100 tot 140 cm.  
 
Bij de aanleg van het vlak bleek dat het spoor vol 

met stukken golfplaat lag en er in de lengterichting 
een dunne stroomdraad door het spoor liep. De 
sleuf was west-oost georiënteerd en kon over een 

lengte van 7,5 meter worden gevolgd waarna hij ter 
hoogte van het legeringsgebouw abrupt stopte. Hoe-
wel het nog niet mogelijk is om bindende conclusies 
aan de aard van het spoor te koppelen op basis van 

de gegevens, is het mogelijk dat de gevonden sleuf 

een klein restant is van de tunnel waardoor twee mi-
litairen uiteindelijk wisten te ontsnappen. De aan-

wijzingen die in deze richting wijzen, zijn tot nu toe 
het constructiemateriaal, de aanwezige stukken 
golfplaat en de stroomdraad, afmetingen, diepte, lo-
catie en richting waarin het spoor loopt. Er wordt op 

het moment van schrijven een aanvullend archief-
onderzoek uitgevoerd naar de exacte locatie van het 
bijgebouw en de tunnel. 

 
 
 

 
Afb. 7: Het restant van de mogelijke ontsnappings-

tunnel (foto: BAAC). 
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 Afb. 8: De glazen flessen met hierin de Britse 9mm 

patronen (links) en stukken van de omgewikkelde 

krant (rechts) (foto: BAAC).  
 
Een andere opvallende vondst betrof een kuil met 

begraven kleinkalibermunitie. Bij het aanleggen van 
het vlak werd net onder de bouwvoor een kleine, on-
diepe kuil aangetroffen waarin drie in Engelstalige 
kranten gewikkelde flessen lagen (afb. 8). 

In deze flessen zaten 47 niet verschoten Britse 9mm 
patronen en twee Britse .303 patronen. Wie deze 
patronen hier hebben begraven is nog onzeker en 

zal waarschijnlijk ook onzeker blijven. Er zijn ver-
schillende scenario’s denkbaar. Mogelijk heeft een 
burger het na de oorlog begraven, waren het Neder-

landen of Britse militair die hier verbleven of was dit 

het werk van de mijnenruimers. Getuige de andere 
binnen het kamp aangetroffen munitieartikelen, het 
feit dat ze tijdens hun werkzaamheden in aanraking 

kwamen met munitie, de bewaking niet altijd strikt 
was en er eerder uitbraakpogingen hebben plaats-
gevonden, is het niet ondenkbaar dat het een ‘ver-

zetsdaad’ is geweest waarbij munitie voor eventueel 
toekomstig gebruik werd begraven. Onderdelen van 
wapens werden niet binnen het kamp aangetroffen.  
 

Tot slot 
Na de oorlog stond alles in het teken van de weder-
opbouw.  Nederland  had  zwaar  onder  de  oorlog  

1 BAAC archeologie en bouwhistorie, n.warmer-
dam@baac.nl. 
2 Bönisch, G., 2008; Zwangsarbeit als minenräumer. 

Spiegel Online: http://www.spiegel.de/einesta-

ges/zwangsarbeit-als-minenraeumer-a-949586.html. 
3 Verdrag van Genève betreffende de behandeling van 

krijgsgevangenen, Genève, 12-08-1949 

 (https://wetten.overheid.nl/BWBV0005584/1955-02-

03). 

geleden en er moest hard worden gewerkt om Ne-

derland weer op te bouwen en munitie- en mijnen-

vrij te maken. Naast het werk van Britten, 
Nederlandse militairen en dappere vrijwilligers, 
wordt nog vaak vergeten dat er ook duizenden 

Duitse militairen ‘verplicht’ mijnen hebben ge-
ruimd, en nog tot in 1947 actief waren. Uiteindelijk 
ruimen ze circa 1.378.000 mijnen, vinden circa 227 
Duitse militairen direct of indirect de dood door de 

werkzaamheden en moesten gemiddeld gezien 50 
mannen per maand wegens medische redenen uit 
hun functie worden ontslagen.16 Deze Duitse mij-

nenruimers hebben hiermee op een bijzondere ma-
nier moeten boeten voor hun deelname aan de 
oorlog.  

 
In Nederland lagen er behalve in Blerick, nog vele 
soortgelijke kampementen. De kampen zijn slechts 
sporadisch bekend en nooit op een archeologische 

manier onderzocht. De complexen vormen een be-
laden en bijzonder onderdeel van de Nederlandse 
wederopbouwperiode. Ze zijn verder niet alleen il-

lustratief voor het dagelijkse leven en de werktaken 
die de mannen moesten uitvoeren, maar ook voor 
de naoorlogse politiek en de wijze waarop met de 
‘bezetter’ werd omgegaan. Het huidige onderzoek 

hoopt hier een bijdrage aan te leveren en het begin 
te zijn van verder onderzoek naar deze terreinen.  
 

4 Meijers, A., 2013: Achtung Minen – Danger Mines. 

Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-

1947. Uitgeverij Aspekt, Soesterberg. p.63. 
5 Woensel, J. van, 2004. Vrij van Explosieven. De ge-

schiedenis van het EOCKL en zijn voorgangers, 1944-

2004. Uitgeverij Boom, Amsterdam. p.73. 
6 Meijers 2013, p. 69.; Woensel 2004, p. 66-69. 
7 Weerden, J.F. van der, 2015: Venlo, kazerneter-

rein/MFC. Een Spaans fort met een Frans jasje. BAAC 

rapport A-12.0262, ’s-Hertogenbosch. 
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8 Zoals onder andere beschreven staat in: Woensel 

2004.  
9 Warmerdam, N.W.T., M. Reinders & J. Rijpsma, 2018: 

Verstoven verleden: Archeologie van de Atlantikwall in 

Zuid-Holland. Warmerdam Cultuurhistorisch Onder-

zoek, Utrecht. 
10 Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den 

Haag, Losse stukken, toegang 057, inv.nr. 3369 & 396; 

Woensel 2004. p. 72. 
11 De door de Duitse staf bijgehouden lijst met gewonden 
en doden is bewaard gebleven en ligt in het NIMH. 

Hieruit blijkt dat er direct en indirect meer dan 200 do-
den waren te betreuren.  
12 Woensel 2004, p. 68. 
13  NIMH, Losse stukken, 057, inv.nr. 398. 
14 NIMH, Losse stukken, 057, inv.nr.  3665, 3668, 3369 

& 396. 
15 Woensel 2004, p. 76-77. 
16 NIMH, Losse stukken, 057, inv.nr. 3667 - Verlieslijst 

van verongelukten en gewonden van Pionier Regiment 1. 

als gevolg van mijnopruimwerkzaamheden in Nederland 

na de Duitse capitulatie. 
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Tentoonstelling 75 jaar bevrijding voor 

en door Heerlenaren 
Madelon Demeijer1 
 
Veel mensen bewaren ergens in hun huis nog een 

aandenken aan de Tweede Wereldoorlog. Bijvoor-
beeld geërfd van hun ouders of grootouders. Een si-
garendoosje waarin ‘de bonnen’ werden bewaard, 

een bevrijdingskrantje of een brief van geliefden aan 
elkaar. Wat deze objecten gemeen hebben is dat ze 
een persoonlijk en uniek verhaal vertellen die ons 

samen een inkijk geven in de oorlogstijd voor Heer-
lenaren. 
 
In de gehele stad en regio wordt dit jaar extra aan-

dacht besteed aan de bevrijding van Limburg die in 
september 2019, 75 jaar geleden plaatsvond. Ook 
voor Historisch Goud, de Vondst en Heerlen Vertelt 

is dit moment relevant.2 Veel van de vieringen zul-
len een traditionele vorm aannemen, te denken aan 
een stoet met historische legervoertuigen en het 
plaatsen van gedenkplaquettes. Ons doel is om 

mensen zelf de mogelijkheid te bieden bij te dragen 
aan één van de vele projecten die in september van 
dit jaar rondom de bevrijding plaatsvinden. Samen 

organiseren De Vondst, Historisch Goud en Heerlen 
Vertelt een tentoonstelling waarin de grote en kleine 
verhalen van Heerlenaren tijdens de Tweede We-
reldoorlog zijn terug te vinden. Het traject naar de 

tentoonstelling toe is dus net zo belangrijk als de 
expo zelf. Mensen worden gemotiveerd in hun eigen 
geschiedenis te duiken, voorwerpen en verhalen aan 

te dragen of te stemmen op hun favoriete object (en 
verhaal). 
 

Inwoners van Heerlen en omstreken worden sinds 
eind maart via diverse kanalen opgeroepen middels 
een foto en een kort verhaal (van maximaal 500 
woorden) voorwerpen aan te dragen die het verdie-

nen om tentoon gesteld te worden. Het hoeven geen 
kostbare objecten te zijn, maar objecten met een bij-
zonder verhaal of een persoonlijke herinnering. De 

foto’s en verhalen worden online gepubliceerd op 

het platform Heerlen Vertelt, waarna men kan 
stemmen op hun favoriete object. Een aantal van 
deze objecten worden uiteindelijk verwerkt in een 

tentoonstelling die te zien is in de Vondst vanaf 17 
september 2019. 
 

Eén verhaal van een bijzonder object delen we alvast 
met jullie, namelijk het verhaal van Michel Le-
maire3, stadhistoricus van Heerlen.  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Het laatste nummer 
Bij het opruimen van mijn opa’s huis, die op dat mo-
ment in een verzorgingstehuis ging wonen, vinden 
we in een boek een krantje. Doordat het papier nog 

zo glad gestreken is, lijkt het gisteren van de pers te 
zijn gerold. De datum van het krantje is echter ‘10 
mei 1945’. Ook staat er ‘laatste nummer’ boven de 

kantlijn gedrukt. En de kop leest: ‘DUITSCHLAND 
CAPITULEERT’. Het is het blad De Vliegende Hol-
lander, een krant die uitgegeven werd door de geal-

lieerde luchtmacht tijdens de bezettingsjaren. Al die 
jaren had opa het opgeborgen in zijn werkplaats. 
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog is 
opa, Tho Lemaire, als zestienjarige jongen in dienst 

bij het bouwbedrijf Cörvers. Hij werkt als handlan-
ger (‘keet jong’) mee aan prachtige projecten zoals 
het opknappen van de Meerssense Basiliek onder 

leiding van de architecten Cuypers. Als Tho meneer 
Cörvers een keer in Heerlen vergezelde voor een 
klus, kijken ze naar de militairen die de mijn 
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bewaken. “Dat is niet goed, jongen!” zegt hij tegen 

Tho, “Er staat wat te gebeuren Thoontje”. Cörvers 
raadt zijn jonge werknemer aan niet langer voor 

hem te werken, maar een baan te nemen bij de mijn. 
“Daar ben je veilig” zegt hij.  
 
Als op 10 mei 1940 de Duitse bommenwerpers over-

vliegen, fietst Tho ergens tussen vijf en zes uur ‘s 
ochtends van Meerssen richting de Oranje Nassau 
mijn in Heerlen, waar hij dan al een tijdje in dienst 

is. Volkomen onbekend met wat oorlog is, is het een 
buurtbewoner bij Klimmen die hem met wilde geba-
ren duidelijk maakt dat hij moet zorgen dat hij 
thuiskomt! Op de terugweg zijn spoor en wegen al 

versperd met bomen.  

 
Meneer Cörvers kreeg gelijk, buiten die ene ochtend 

waarop hij zich fietsend tussen het geweld had be-
geven, was Tho ‘veilig’ in de mijnen. Hij werd nooit 
opgeroepen om in dienst te gaan of voor arbeitsein-
satz naar Duitse fabrieken gestuurd (die een gevaar-

lijk doelwit waren van geallieerde bombarde-
menten). In de mijn beleefde hij desalniettemin zijn 

1 Coördinator De Vondst, Centrum voor archeologie in 
Limburg, mc.demeijer@prvlimburg.nl.  
2 Historisch Goud is het erfgoedbedrijf van de gemeente 
Heerlen en beheert het erfgoed van Heerlen waaronder 
het Thermenmuseum en Kasteel Hoensbroek vallen. De 
Vondst is het recent geopende centrum voor archeologie 
in Limburg. Zowel het Provinciaal Depot voor Bodem-
vondsten, Stichting restauratieatelier Restaura en 

donkerste dagen. De opzichters waren bruten. Tho 

heeft er staan huilen als een kind. Lichaam en ziel 
kraakten onder de grond net zo hard als het stut-

hout.  
  
In maart 1945 neemt het lot van mijn opa een 
nieuwe wending. Hoewel het zuiden van Limburg in 

september van 1944 reeds bevrijd was, stokte de op-
mars van de geallieerden kort daarna. De landings-
operatie rondom Arnhem mislukte en in de winter 

van 1944 lanceerden de Duitsers een tegenoffensief 
pal onder Limburg, in de Ardennen. Als de gealli-
eerden in maart 1945 nieuwe rekruten zoeken om de 
bevrijding voort te zetten, is Tho inmiddels 21 jaar. 

Tho neemt ontslag bij de mijn en samen met zijn 

broer Sjaak voegt hij zich bij het 9de regiment van 
het Amerikaanse leger en gaat het avontuur van zijn 

leven tegemoet.  
 
In zijn dagboek, waarvan bij het opruimen nog 
slechts één pagina gevonden wordt, schrijft hij op 14 

maart: “Afscheid genomen van thuis en Familie, we 
zouden vertrekken naar Duitsland”. 

Historisch Goud zijn hier gehuisvest. Deze unieke arche-
ologische schatkamer biedt bezoekers de mogelijkheid 
om het proces van vondst tot vitrine te ontdekken. Heer-
len Vertelt is een online platform voor alle Heerlenaren 
die hun historische verhalen en herinneringen willen de-
len en ophalen. 
3 Stadshistoricus van Heerlen, m.lemaire@heerlen.nl.  
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