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Van de redactie 
 

Vijfenzeventig jaar na dato pruttelen de groene ka-
ravanen van Amerikaanse legervoertuigen weer 
door Limburg en wapperen Amerikaanse vlaggen in 
alle dorpen en steden. Limburg zit midden in de vie-

ring van 75 jaar bevrijding van (de meeste delen 
van) de provincie en daar staat ook Archeologie in 
Limburg uitgebreid bij stil. Ons vorige nummer was 

geheel gewijd aan de archeologie van de Tweede 
Wereldoorlog, maar ook in deze editie besteden wij 
aandacht aan deze periode. 
Ivar Schute staat stil bij de betekenis van archeolo-

gisch onderzoek naar resten uit de Tweede Wereld-
oorlog, en de wetenschappelijke waarde daarvan. 
Daarnaast benadrukt hij, met zijn eigen familiege-

schiedenis als voorbeeld, de persoonlijke dimensie 
van verhalen uit de oorlog, en de rol die archeologie 
daarin speelt. Iedere lezer van Archeologie in Lim-

burg heeft die persoonlijke verhalen, uit eigen her-
innering, of uit verhalen van ouders en/of 
grootouders, en iedereen kent de plekken die nog 
steeds de littekens dragen. 

Dit wordt op treffende wijze geïllustreerd door het 
verhaal over de Duitse aanval op de brug bij Vroen-
hoven, Jeroen Loopik en Simon Verdegem illustre-

ren het verhaal van de Belgische militairen die daar 
hun best gedaan hebben om de Wehrmacht te trot-
seren en daar duur voor betaalden. De persoonlijke 
dimensie van onderzoek naar resten uit de Tweede 

Wereldoorlog wordt hier sterk onderstreept door de 
vondst van een (nog) onbekende, Belgische soldaat, 
wiens naam nog ontbreekt op het monument voor 

de gevallenen dat nu naast de brug in Vroenhoven 
staat. 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
Maar het bodemarchief van Limburg geeft meer 
prijs dan loopgraven en bunkers. Wiel Luys en Ja-
cob Schotte beschrijven een riemverdeler uit de tijd 
van Karel de Grote, die mogelijk verband houdt met 

een belangrijke schat die dat Limburgse bodemar-
chief voorlopig nog even voor zich houdt; de legen-
darische Vikingnederzetting bij Asselt. 

Andere schatten uit dat bodemarchief hebben onge-
zien decennia in dozen liggen te verstoffen, maar 
komen nu opnieuw aan het licht: de opgravingen 
van de grootste Romeinse villa in Nederland, liggen 

tientallen jaren achter ons, maar met een financiële 
injectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed en de Provincie Limburg worden de vondsten 

en data van de villa van Voerendaal nu uitgewerkt 
en gedocumenteerd. Béatrice de Fraiture presen-
teert u ‘Cold Case Voerendaal’.  

 
Archeologie in Limburg 120 sluit af met een inter-
view met (amateur-)archeoloog (en één van uw re-
dacteuren) Dwayne Beckers, wiens passie en kennis 

ertoe hebben geleid dat hij nu, samen met een select 
groepje collega’s, één van de drijvende krachten is 
achter het verankeren van ‘conflictarcheologie’ in 

het Nederlandse archeologische bestel. 
 
 
Wij wensen u veel leesplezier! 

 
 
 

 
 
 
De redactie,  

D. Beckers 
R. Paulussen 

Y. Raczynski-Henk, hoofdredacteur 

A. Van de Water 
H. Vanneste 
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Archeologische resten uit de Tweede 

Wereldoorlog: inhoud en emotie  
Ivar Schute1 
 
Intro 

Sinds een jaar of tien onderzoeken archeologen spo-
ren en resten uit de Tweede Wereldoorlog. De vraag 
is wat hiervan de toegevoegde waarde is, en in hoe-

verre dergelijk onderzoek los gezien kan worden van 
de maatschappelijke betekenis die eraan toegedicht 
wordt. De vondst van een oorlogsslachtoffer of een 

naar één persoon te herleiden voorwerp is een emo-
tionele beleving, waarmee deze vorm van archeolo-

gie zich lijkt te onderscheiden van traditioneel 
onderzoek naar oudere perioden. Deze emotionele 

betekenis lijkt op gespannen voet te staan met een 
objectieve wetenschapsbeoefening, of vormt daar 
juist deel van? Dit artikel verkent dit spanningsveld 

– met Venlo als persoonlijke leidraad. 
 

 
Afb. 1. Het dagboek van Martien Blondel, pseudo-
niem van Gijs Bertels (bron: Ivar Schute). 

 
1 Venlo 
In 1944 werd in Venlo de woning van Gijs J. Bertels 
door de Sicherheitsdienst doorzocht. Hoewel hierbij  

geen belastend materiaal werd gevonden, werd 

Bertels op last van ene Strobel gearresteerd en in  

 
 
 

 
een vrachtwagen afgevoerd. Bertels wist echter te 
ontsnappen uit de trein die hem op transport had 
gezet, dook onder en overleefde de oorlog. Strobel 

werd na de oorlog bij verstek ter dood veroordeeld. 
In een in 1945 verschenen dagboek dat Martien 
Blondel tijdens de oorlog bijhield, Die Swaere 

Noodt, kroniek van een belegerde stad, (afb. 1) 
wordt een indringend beeld geschetst van de oor-
logsjaren en met name de moeizame bevrijding van 

Venlo tussen oktober 1944 en maart 1945.2  

Achter het pseudoniem Martien Blondel verschuilt 
zich Gijs. J. Bertels, die in 1950 ook het boek Oorlog 
en herstel in Noord-Limburg 1940-1950: een herin-

nering in foto’s publiceerde, met daarin een foto van 
Strobel, overigens zonder daarbij bovenbeschreven 
anekdote te vermelden.3 
Ik ken die anekdote omdat Gijs J. Bertels na de oor-

log niet alleen hoofdredacteur was van het Dagblad 
voor Noord-Limburg, maar bovenal mijn opa. En 
het was mijn moeder die als klein kind achter de 

vrachtwagen aanholde die hem afvoerde na zijn ar-
restatie. Deze belevenis, maar vooral de vele bom-

bardementen die deze tak van mijn familie in een 

half onder water staande kelder moest verduren, en 
die Venlo in puin legden, hebben hun sporen tot 
naar vandaag getrokken. Lang na de oorlog werd bij 
mijn moeder een posttraumatisch-stresssyndroom 

geconstateerd, iets wat voor haar een verrassing en 
opluchting was, en voor mij oud nieuws. 
 

 
Afb. 2. Sobibor (foto: Ivar Schute). 
 

Als archeoloog doe ik onderzoek naar sporen en res-
ten uit de Tweede Wereldoorlog, soms op extreme 
plekken: de Grebbeberg, kamp Amersfoort, Vught 

en Westerbork.4 Ook heb ik gewerkt in Bergen-
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Belsen, Treblinka en bovenal voormalig Nazi-ver-
nietigingskamp Sobibor, waar het op een na groot-
ste Nederlandse massagraf ligt, aan de grens met de 

Oekraïne (afb. 2). Vanaf 2013 neem ik daar deel aan 
de opgravingen die in het kader van de realisatie van 
een herinneringscentrum worden uitgevoerd.5 Een 
internationaal team uit Israël, Polen en Nederland 

is hiervoor verantwoordelijk. De Nederlandse deel-
name vindt plaats vanuit het Ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport, afdeling 

oorlogsgetroffenen. Traditioneel valt archeologisch 
onderzoek onder de vlag van het Ministerie van On-
derwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit geeft al aan dat 

onderzoek op deze plek, en in een bredere zin alle 

plekken uit de Tweede Wereldoorlog, een ander 
maatschappelijk perspectief kent. Sobibor is een 
goed voorbeeld, omdat hier dit spanningsveld uit-

vergroot wordt. Enerzijds is er het aloude weten-
schappelijke paradigma waarbij ‘neutrale’ 
wetenschappers ‘objectief’ onderzoek uitvoeren. 
Anderzijds is er onderzoek waarbij levende getui-

gen, nabestaanden, bestuurlijke spanningen (bij-
voorbeeld in het geval van ‘dadererfgoed’), 
religieuze motieven (zoals de Joodse halacha) en in-

terculturele verschillen het discours vormen waar-
binnen onderzoek wordt uitgevoerd en begrippen 

als objectiviteit een andere lading krijgen. 

Stel nu dat ik in Venlo resten zou opgraven van de 
Tweede Wereldoorlog, kan ik dan met mijn boven-
beschreven familieverhaal, ervaringen op kampter-
reinen en de daarbij behorende emotie, dit op een 

objectieve wijze uitvoeren zonder dat bovenge-
noemde factoren mijn methodologie of vraag-
stelling beïnvloeden? In feite geldt deze vraag voor 

vrijwel iedereen die zich met archeologisch onder-
zoek naar sporen en resten uit de Tweede Wereld-
oorlog of andere contemporaine conflicten bezig 
houdt: het is de archeologie die in het heden bestu-

deert wat in het recente verleden gebeurde, met een 
betekenis voor de toekomst. Elke archeoloog die 

zich ermee bezig houdt, zal beamen dat je met der-

gelijk onderzoek ‘midden in de maatschappij’ staat, 
meer dan bij onderzoek naar andere perioden. 
 
2 Nut en noodzaak 

In 2014 verscheen in de Maasgouw een artikel on-
der de titel ‘Van bodemvondst naar historisch ver-
haal’.6 Dit leidde tot een interessante discussie. De 

auteurs signaleerden dat in het laatste decennium in 
Nederland in toenemende mate gericht archeolo-
gisch onderzoek naar sporen en resten uit de 

Tweede Wereldoorlog wordt uitgevoerd. Limburg 
vormt hierop echter een uitzondering, terwijl juist 

deze provincie een grote rijkdom aan oorlogssporen 

heeft. In deze provincie betreft het vooral de klas-
sieke bijvangsten. De auteurs geven in het artikel –
met ergens een verwijzing naar Martien Blondel!- 

aan de hand van twee voorbeelden aan wat de we-
tenschappelijke kenniswinst van archeologisch on-
derzoek zou kunnen zijn. In een navolgend nummer 
verscheen gelijk een weerwoord van archeoloog Van 

Ginkel die de ‘erfgoedwaarde’ van vondsten en hun 
specifieke context, als tastbare omlijsting van een 
dramatische handeling erkent, maar de weten-

schappelijke kenniswinst sterk relativeert.7 Kok et 
al. reageerden hier weer op door te stellen dat het 
wat vroeg is voor Van Ginkels conclusie gelet op het 

feit dat er tot dat moment nog helemaal geen gericht 

onderzoek was gedaan naar resten uit de Tweede 
Wereldoorlog.8 Hoe dan ook: de erfgoedwaarde 
werd niet betwist. 

Archeologisch onderzoek in Nederland wordt voor 
meer dan 90% uitgevoerd door private partijen. 
Dergelijk onderzoek valt binnen de context van de 
Archeologische Monumentenzorg (AMZ) waarbij de 

zorg voor het archeologisch erfgoed verbonden is 
met de ruimtelijke ordening. Door hieraan een eco-
nomische prikkel te verbinden (‘de verstoorder be-

taalt’) is op een structurele manier geborgd dat 
archeologisch onderzoek minimaal wordt overwo-

gen in het geval ruimtelijke ontwikkelingen worden 

voorzien. 
Om dit te faciliteren is eind negentiger jaren de uit-
voerende archeologie geprivatiseerd, als uitvloeisel 
van de ondertekening van het Verdrag van Malta in 

1992 en de vertaling daarvan in nationaal beleid en 
regelgeving. De opgravingstakken van de universi-
teiten werden omgevormd tot bv’s (Archol, ACVU-

HBS, etc.) en die van de Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed (RCE) kennen we nu als ADC Ar-
cheoProjecten. Bij deze omwenteling is een systeem 
van processuele kwaliteitsborging ontwikkeld om 

op die manier de markt tegen kwaliteitserosie te be-
schermen. Nu, twintig jaar later, mag geconclu-

deerd worden dat dit systeem tot op zekere hoogte 

redelijk functioneert – dat zijn mijn woorden. 
Interessant is nu hoe deze uitvoerende archeologie 
en de daarmee gepaard gaande regelgeving gerea-
geerd hebben op de nieuwste ontwikkeling op de ar-

cheologische markt: onderzoek naar de Tweede 
Wereldoorlog. Sinds ongeveer vijftien jaar voeren 
archeologen dergelijk onderzoek uit. In een breder 

internationaal perspectief kan gesteld worden dat 
‘conflictarcheologie’ zijn wortels heeft in de 
Verenigde Staten, in de tachtiger jaren van de vorige 

eeuw.9 Dit is door een enkele pleitbezorger opgepikt 
en heeft in het afgelopen decennium in meer of 
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mindere mate zijn inbedding gevonden in de regu-
liere archeologische monumentenzorg in Neder-
land.10 

Er is geen periode in de menselijke geschiedenis 
waarvan zoveel bronnen voorhanden zijn als de 
Tweede Wereldoorlog. Dit roept de vraag op 
waarom archeologen toch onderzoek doen, en wat 

dit toevoegt? Het is interessant om te zien dat dit in 
Nederland geen wetenschappelijke ontwikkeling is, 
maar geïnitieerd is door marktwerking.11 Ideevor-

ming en discussie over nut en noodzaak heeft tot 
dusverre vooral daar plaatsgevonden.12 Tot onge-
veer 2008 vond er vrijwel geen archeologisch on-

derzoek plaats waarbij de primaire vraagstelling 

gericht was op deze periode.13 Tot dan toe was aan-
dacht voor sporen en resten vooral geregeerd door 
toeval.14 Bij onderzoek naar oudere perioden wer-

den oorlogssporen aangetroffen die dan als een zo-
genaamde ´bijvangst´ werden beschreven. De 
vondst van loopgraven langs de Maas in Lomm op 
een opgraving van sporen uit de prehistorie mag 

hierbij als voorbeeld gelden.15 
Kok beschrijft in een archeologisch vaktijdschrift de 
mogelijke kenniswinst.16 Zo kan archeologisch on-

derzoek, meer dan historische bronnen, zicht geven 
op het dagelijks leven op gevechtsterreinen en op de 

gevechtshandelingen zelf. Een aardig voorbeeld 

hiervan is een metaaldetectieonderzoek zoals dat in 
2013 op de Grebbeberg werd uitgevoerd (afb. 3).  
 

 
Afb. 3. Metaaldetectieonderzoek op de Grebbeberg 
(foto: Jobbe Wijnen). 

 
Met behulp van kennis over munitieartikelen, waar-
bij bijvoorbeeld een pistoolkogel minder ver draagt 
dan een mortiergranaat, kon op basis van aangetrof-

fen mobilia daadwerkelijk een slagverloop gerecon-
strueerd worden, evenals het gebruik van typen 

wapens in een slag.17 Evenzeer bleek daarbij dat 

hoewel de Slag om de Grebbeberg voor vrijwel ie-
dereen de slag in mei 1940 zal zijn, in het patroon 
van de vondstverspreiding duidelijk werd dat een 

deel van het materiaal afkomstig is van geallieerde 
artilleriebeschietingen aan het einde van de oorlog, 
iets wat in de collectieve herinnering verloren is ge-
gaan, en in het kleine museum naast de erebegraaf-

plaats op geen enkele manier belicht wordt. Ook het 
feit dat de meeste nog duidelijk zichtbare loopgra-
ven op de Grebbeberg door Rotterdamse dwangar-

beiders aan het einde van de oorlog zijn gegraven, 
zal velen ontgaan. 
 

Deze ontwikkelingen en constateringen bleven niet 

zonder vervolg. Zoals gezegd beschikt de archeolo-
gische markt over een kwaliteitsborgingssysteem, 
en daarmee ook over een instantie die deze kwali-

teit, in feite een dik pakket aan spelregels, beheert. 
De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bo-
dembeheer (SIKB) liet in 2013/2014 een studie 
doen naar de toegevoegde waarde van archeologisch 

onderzoek.18 Op de eenvoudige vraag of dergelijk ar-
cheologisch onderzoek kenniswinst oplevert, is het 
antwoord ‘ja’: “Vanuit zuiver archeologisch stand-

punt is er geen theoretisch onderbouwde reden om 
deze resten en sporen niet in principe te beschou-

wen als relevante kennisbronnen. Zij zijn immers 

concrete weerslagen van (al dan niet bewuste) han-
delingen in het verleden”.19 Hoe groot en proportio-
neel deze kenniswinst is –veel onderzoek, weinig 
kennis-, is volgens de auteurs een ander verhaal. Zij 

komen tot de conclusie dat in de discussie archeolo-
gen teveel de nadruk leggen op de subjectiviteit en 
onvolledigheid van historische bronnen en de ver-

onderstelde objectiviteit van het bodemarchief, of 
althans het raadplegen daarvan. Ook het ontbreken 
van overkoepelende te beantwoorden onderzoeks-
vragen wordt gezien als een groot probleem voor de 

legitimering van archeologisch onderzoek. 
Desondanks heeft archeologisch onderzoek naar de 

Tweede Wereldoorlog zich de afgelopen jaren rus-

tigjes ingebed in de Nederlandse archeologische 
monumentenzorg, iets waar enerzijds commerciële 
motieven aan ten grondslag kunnen liggen, maar 
anderzijds een betekenis die tot dusverre in de dis-

cussie wel genoemd maar toch onderbelicht is ge-
bleven: de maatschappelijke betekenis. 
 

3 Maatschappij 
In 2013 publiceerde de RCE de studie ‘Archeologie 
van de Tweede Wereldoorlog’.20 Deze studie richtte 

zich op de bijdrage die dergelijk onderzoek kon le-
veren binnen de context van de Archeologische Mo-

numentenzorg. Hierin wordt aan de hand van een 
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pilot study naar een Duitse luchtafweerstelling aan 
de Koningsweg in Arnhem duidelijk gemaakt dat ar-
cheologisch onderzoek een relatie legt tussen aange-

troffen sporen en de betekenissen die aan een 
dergelijke plek kunnen worden toegekend, zoals een 
educatieve/recreatieve, een emotionele of een sym-
bolische betekenis.21 In datzelfde jaar verscheen het 

rapport van een onderzoek op de vuilstort van Kamp 
Westerbork22, een onderzoek waarbij deze beteke-
nissen sterk op de voorgrond traden. Die vuilstort 

betrof een met afval dichtgegooide laagte die inmid-
dels vergeten in het bos lag en pas weer ‘zichtbaar’ 
werd toen schatgravers haar begonnen te plunderen 

(afb. 4). Doel van het onderzoek was de vuilstort in 

kaart te brengen, te inventariseren uit welke perio-
den er materiaal lag en welke betekenis we aan dit 
materiaal moesten toekennen, dit alles als eventuele 

voorzet voor bescherming.  
 

 
Afb. 4. Kuil van schatgravers op de vuilstort van 
Westerbork (foto: Ivar Schute). 
 
Omdat herinneringscentrum Westerbork een pu-

blieke functie heeft, werd het archeologisch onder-

zoek daarmee deel van de lopende expositie. De 
bijna twintigduizend vondsten, uit slechts een paar 

proefputjes, werden voor en met het publiek gede-
termineerd en het onderzoek trok in de media nati-
onale belangstelling, iets waarmee de betekenis van 
het onderzoek als vanzelf verschoof (afb. 5). Doel 

was niet alleen het in kaart  brengen, maar werd eer-
der het zichtbaar en tastbaar maken van een ter-
reurdaad; de vondst van een kinderschoentje krijgt 

door het vergrootglas van de media een andere be-
tekenis dan het kale feit dat er afgedankt schoeisel 
in een vuilstort ligt. 

Er kunnen intrinsieke kenmerken van de archeolo-
gie worden benoemd die een iets ander perspectief 

bieden dan het traditionele historische. Archeologie 

is sterk ‘ruimtelijk’ gericht; waar Westerbork een 
plek is waar bij een monument slachtoffers worden 
herdacht, kan prospectief archeologisch onderzoek 

structuren en resten zichtbaar maken die buiten het 
prikkeldraad verscholen in het bos liggen, of geacht 
worden verdwenen te zijn.23 Archeologie kent een 
hoge mate van materialiteit, waarbij in een derge-

lijke context een voorwerp met een naam erop een 
enorme betekenis krijgt.24 En archeologie is op zich-
zelf al beleefbaar, als activiteit. 

 

 
Afb. 5. Een team determineert de vele WO II vond-

sten (foto: Sake Elzinga). 

 
Cornelius Holtorf formuleert in zijn artikel ‘Meta-
stories of archaeology’25 hoe archeologen het best 

een tweeledige rol vervullen: enerzijds het genere-
ren van kennis; anderzijds het vertellen van meta-
verhalen, die hij typeert als verhalen die ons iets 

vertellen over wie we zijn als mens, verhalen die een 
betekenis geven aan het leven. Hoe recenter het ob-
ject van onderzoek, hoe groter de persoonlijke be-
trokkenheid van mensen die nu nog leven, hoe 

krachtiger de metaverhalen en hoe groter het (mo-
gelijk) positieve effect op de mens die daardoor 
meer betrokken raakt bij zijn of haar geschiedenis 

en leefomgeving. Dit positieve effect overstijgt het 
individuele niveau. Harrison en Schofield noemen 
dit in hun overzichtswerk ‘After Modernity’ een 
‘maatschappelijk therapeutisch effect’.26 Contem-

poraine archeologie kan weer zichtbaar maken, of in 
herinnering brengen wat vergeten, onverwerkt of 
onopgelost is, of zelfs sociaal taboe. Als voorbeeld 

dient niet alleen de Holocaust op zichzelf, maar ook 
‘kleinere verhalen’, zoals het verhaal dat het Mo-
lukse materiaal op de vuilstort in zich meedraagt, 

een periode waar Nederland en de Molukkers (nog 
steeds) met veel moeite op terugkijken. Zo kan ar-
cheologie werken als een integrerende discipline 

voor de verwerking van het verleden. 
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4 Waarde en emotie 
Terug naar de spelregels van de uitvoerende arche-
ologie, wat emotie en waarde betreft is hier iets in-

teressants mee aan de hand. Het proces van 
archeologische monumentenzorg draait in principe 
om een simpele vraag: zijn er in de bodem behou-
denswaardige archeologische resten aanwezig? Om-

dat de archeologie gekoppeld is aan het ruimtelijk 
ordeningsproces wordt deze vraag op deze manier 
gesteld. Doel is uiteindelijk archeologische waarden 

te beschermen, indien aanwezig en indien van vol-
doende waarde. Maar wat is voldoende waarde, of 
wat is behoudenswaardig? De eerder genoemde 

SIKB heeft hiervoor een waarderingssysteem opge-

steld dat in essentie een puntentelling is aan de 
hand van een aantal criteria. Daarbij moet gedacht 
worden aan fysieke criteria zoals gaafheid en con-

servering (wat is er van over?), maar ook inhoude-
lijke criteria zoals zeldzaamheid of 
informatiewaarde. Echter, in het huidige systeem is 
een archeologische vindplaats direct behoudens-

waardig als deze een ‘schoonheid’ of ‘herinnerings-
waarde’ bezit. Het eerste kan vrij vertaald worden 
met beleefbaarheid: het is zichtbaar. Het tweede be-

treft de verbondenheid met een feitelijke historische 
gebeurtenis. 

 

 
Afb. 6. De Fliegerhorst (foto: Ruurd kok). 
 

Welnu, bij veel Tweede Wereldoorlog sites ver-
dampt de rigide scheiding tussen boven- en onder-
gronds; je zou ze zichtbaar kunnen noemen. Neem 

nu de Fliegerhorst in Venlo. Dit voormalige Duitse 
vliegveld aan de oostzijde van Venlo, deels nog in 
gebruik voor zweefvliegtuigen, is in de oorlog vele 
malen gebombardeerd en de meeste resterende 

overblijfselen ervan zijn na de oorlog afgebroken. 
De luchtverkeerstoren bestaat nog en doet dienst als 
klimmuur, en ook is nog één hangar in gebruik.27 

Maar waar iets ontmanteld wordt, beginnen 

archeologen pas. Op de Fliegerhorst zijn naast fun-
deringen ook bomkraters, stellingen en loopgraven 
te vinden, zoals een korte archeologische verken-

ning in 2015 duidelijk maakte.28 Het is het type spo-
ren dat in de archeologie wel als de 
veronachtzaamde ‘zachte resten’ is benoemd, als al-
ternatief tegenover de vele betonnen structuren die 

vaak de aandacht opeisen.29 Wie goed kijkt, ziet de 
zachte resten in het landschap liggen, ze zijn zicht-
baar (afb. 6). Tweede punt: kleeft er een ‘feitelijke 

historische gebeurtenis’ aan de Fliegerhorst? De 
vraag stellen is hem beantwoorden, of vraag het 
mijn moeder. De conclusie is echter duidelijk: dit 

geldt voor vrijwel alle vindplaatsen uit de Tweede 

Wereldoorlog. Het systeem van waarderen van 
vindplaatsen is ingericht op prehistorische of mid-
deleeuwse vindplaatsen en ongeschikt voor deze in 

de archeologie ‘nieuwe’ periode. 
Dit leidde tot de opzet van een nieuw systeem van 
waarderen, dat echter nog niet is geformaliseerd 
maar soms wel, bij gebrek aan beter, wordt toege-

past.30 Dit systeem baseert zich op de door Kok en 
Wijnen genoemde educatieve/recreatieve, emotio-
nele of een symbolische betekenissen die dergelijk 

erfgoed kunnen hebben. Zij noemen dit de ‘maat-
schappelijke betekenissen’, die hiermee half en half 

formeel hun intrede deden in de archeologische 

arena. Er is een systematiek opgesteld die zowel 
recht doet aan de maatschappelijke als de weten-
schappelijke en (krijgs)historische betekenis van de 
sporen. Aan deze betekenissen koppelen zij vragen 

die hoe meer zij met ‘ja’ worden beantwoord, een 
meer zorgvuldige omgang met de betreffende spo-
ren impliceren. Onder emotionele betekenis staan 

onder andere de vragen of de sporen op een locatie 
liggen waar in de oorlog mensen zijn omgebracht, 
omgekomen of gesneuveld, of op een locatie waar-
vandaan of waar naartoe mensen zijn weggevoerd. 

Andere vraag is of de sporen het gevolg zijn van een 
gebeurtenis in de oorlog waarbij grote materiële 

schade is aangericht op of bij de locatie van de spo-

ren? Ergo, ook met dit waarderingssysteem, waar-
mee in elk geval keuzes gemaakt kunnen worden, is 
de Fliegerhorst één groot archeologisch monument. 
Dit is het formeel echter niet. Naast enkele gebou-

wen, is een klein deel van de Fliegerhorst een (niet 
wettelijk beschermd) monument vanwege de aan-
wezigheid van een laatmiddeleeuwse landweer(!). 

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente 
Venlo staat de Fliegerhorst aangegeven als een ‘zone 
met een lage archeologische verwachting’.31 De re-

den hiervoor is dat nog niet in elke gemeente de ar-
cheologie van de Tweede Wereldoorlog z’n plek 

heeft gevonden. 
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5 Discussie 
Vanaf 2008 heeft uitgebreid en divers archeologisch 
onderzoek plaatsgevonden in het Kazernekwartier 

te Venlo op de linkeroever van de Maas, in het stads-
deel Blerick. Hierbij werden vondsten gedaan date-
rend vanaf de Steentijd tot aan de afbraak van het 
Molukkenkamp in 1968.32 In feite wordt door het 

onderzoek op een beeldende manier de biografie 
van een stadsdeel geschetst, waarbij de Tweede We-
reldoorlog een prominente factor is. Er werden on-

der andere loopgraven, bomkraters, een 
oorlogsslachtoffer en Duitse schuilbunkers opge-
graven (afb 5).  

 

 
Afb. 5. WO II-resten op het Kazerneterrein van 

Venlo (foto: Nick Warmerdam). 
 
Stel nu dat ik, met mijn achtergrond in Venlo, deze 

schuilbunkers had opgegraven? Was er dan een an-
dere uitkomst geweest? Had ik de term ‘dadererf-
goed’ weten te vermijden? Was het proces, het 
opgraven zelf, en het contact met de media ook ge-

lopen zoals het nu gelopen is? Bedrijf ik objectieve 
wetenschap? Om het even extreem te stellen, ik kan 

1 RAAP archeologisch Adviesbureau, i.schute@raap.nl 
2 Blondel, M., 1945. Die Swaere Noodt, kroniek van een 
belegerde stad, Venlo. 
3 Blondel, M., 1950. Oorlog en herstel in Noord-Limburg 

1940-1950: een herinnering in foto’s, Venlo. 
4 Schute, I.A., 2009: Plangebied fietspad N225, gemeente 

Rhenen. Archeologisch vooronderzoek: een inventarise-

rend veldonderzoek (kartering en waardering)), Weesp, 

(RAAP-rapport 1864).); 

Schute, I.A., 2011: Loopgraven en stellingen in concen-

tratiekamp Amersfoort, gemeente Leusden. Archeolo-

gisch onderzoek in het kader van de 

inrichting’inrichting, Weesp (RAAP-rapport 2220).; ). 

Schute, I.A., 2018a: Nationaal Monument Kamp Vught, 

gemeente Vught. Archeologisch vooronderzoek: een in-

ventariserend geofysisch onderzoek, Weesp (RAAP-

notitie 6307).;). 

in ieder geval met zekerheid zeggen dat het onder-
zoek in Sobibor naar gaskamers en massagraven op 
geen enkele manier ‘wetenschappelijk objectief’ te 

noemen is. Het is een maatschappelijk proces 
waarin verschillende culturen, belangen en religies 
de uitkomst kleuren. 
In dit artikel is geschetst dat kenniswinst ter discus-

sie staat, maar evengoed dat deze onderzoeksdisci-
pline in de pionierfase zit. Ook is duidelijk gemaakt 
dat men in deze fase worstelt met een maatschappe-

lijke betekenis of erfgoedwaarde tegenover iets dat 
als wetenschappelijk wordt omschreven. Er worden 
aarzelende pogingen ondernomen om op basis van 

een emotionele betekenis een wetenschappelijke 

objectieve waarde toe te kennen. Ook is begrippen-
verwarring een aandachtspunt, want hoe verhouden 
emotie, beleving, behoefte of symboliek zich eigen-

lijk tot elkaar? 
De vraag is, lijkt me, hoe het een bij het ander te 
brengen. Een sectorale benadering wetenschap ver-
sus (het containerbegrip) emotie is niet houdbaar. 

Wetenschap is nooit volledig objectief en kennis-
winst is nooit het enige doel, er zit emotie in. Emotie 
en inhoud, emotie is inhoud. Daar zit gelijk een ge-

vaar, en schuilt waarschijnlijk weerzin. Hebben we 
het bij emotie over het gedenken en herdenken van 

het leed in de oorlog, of praten we over een bevesti-

ging van saamhorigheid en identiteit, ten koste van 
die andere, de vijand? Er zijn over dit soort vragen 
boeken volgeschreven, maar er zijn vooralsnog 
maar weinig archeologen die ze gelezen hebben. 
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Vondst van een Karolingische riemver-

deler in Asselt 
Wiel Luys1 en Jacob Schotten2  
 
Inleiding 

In Asselt ligt één van de bekendste Romaanse kerk-
jes van ons land. Veel is hierover al geschreven. 
Minder is dit het geval over de vele archeologische 

vondsten die in deze omgeving gedaan zijn. Dit zou 
je wel mogen verwachten. Immers, Asselt wordt ge-
associeerd met de locatie van een Vikingkamp dat 

achter het museum en de Asselterhof gelegen zou 
hebben. In dit verband is enig onderzoek gedaan 

naar de historische bronnen hierover. In 1928 en 
1929 is door de Leidse archeoloog J.H. Holwerda 

gezocht naar de mogelijke resten van dit kamp. Op 
basis van enkele proefsleuven en daarbij aangetrof-
fen Karolingische scherven, meende hij dat ook ge-

vonden te hebben. Tegenwoordig worden er bij deze 
conclusie toch vraagtekens geplaatst.  
In 2016 werd door beide auteurs in het museum van 
Asselt een tentoonstelling ingericht met als titel ‘Op 

zoek naar de Vikingen’. Doel van deze expositie was 
om een inventarisatie te maken van Karolingische 
vondsten uit de omgeving van Asselt en tevens te 

kijken of aan de hand van deze vondsten misschien 

iets meer gezegd kon worden over de aanwezigheid 
van Vikingen in Asselt. Op deze expositie lagen, 
naast het bekende Vikingzwaard van Wessem en de 

9de-eeuwse zilverschat uit Roermond, ook diverse 
mooie Karolingische vondsten uit de omgeving, 
waaronder enkele baggervondsten uit de Maas bij 

Asselt. Het betrof onder meer een tweetal vleugel-
lansen en een versierd driepasbeslag. 
 

Baggervondsten 
Bij het baggeren naar grind nabij het kerkje van As-
selt zijn in het verleden een groot aantal archeolo-
gische vondsten gedaan. Het vondstmateriaal 

bestond niet alleen uit botten, kiezen en slagtanden 
van mammoet, oeros, steppewisent en paard, maar 
ook uit materiaal dat in de Romeinse tijd en later is 

te plaatsen. Zo weten we in ieder geval dat er in het 
begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw, 
toen onder andere de baggermolen de Offendorf di-
rect achter het kerkje lag. Romeinse dakpanfrag-

menten, tegels en fragmenten van Romeins 
aardewerk (onder andere terra sigillata) zijn opge-
baggerd, maar ook ijzeren bijlen, zwaarden en lan-

sen uit de Vroege Middeleeuwen. Een klein deel van 
het vondstmateriaal ligt in het depot van de Heem-
kundevereniging Maas- en Swalmdal. Een groter 

deel is terecht gekomen in musea in de regio, zoals 

het Limburgs Museum in Venlo, het museum van  

 
 
 

 
 
Asselt, maar ook in particuliere collecties van werk-
nemers op de baggermolen.  

 
Klaverbladvormige riemverdeler van een 
zwaardgarnituur 

Eén van de baggervondsten uit de collectie van het 
Limburgs Museum betreft een Karolingisch drie-
pasbeslag. Dit voorwerp werd in de omgeving van 

Asselt opgebaggerd. In 2006 werd het door het Lim-

burgs Museum samen met nog enkele andere vond-
sten aangekocht. Het object ter grootte van 3,9 x 6,8 
cm is gemaakt van ijzer en had oorspronkelijk een 

klaverbladvorm met drie lobben, waarvan één van 
de lobben ontbreekt (afb. 1). Duidelijk is te zien dat 
deze is afgebroken. Is het gebeurd bij een gevecht of 
heeft deze knel gezeten tussen het grind in de bag-

germolen? We weten het niet.  
Aan de basis van elke lob bevinden zich vier nietga-
ten met één of meer geelkoperen nieten. Hiermee is 

het object kennelijk op drie riemen vastgeklonken 
geweest om deze bij elkaar te houden. Juist ter 

hoogte van deze nietgaten is de derde lob afgebro-

ken.  
 

 
Afb 1: Het klaverbladvormige riembeslag (foto: Wiel 

Luys). 
 
De lobben zelf zijn ingelegd met stukjes draad uit 

geelkoper. Op de tweede lob zijn deze niet overal 
meer aanwezig. Het is niet helemaal duidelijk wat 
deze versiering voorstelt, maar vermoedelijk gaat 

het om gestileerde plantmotieven. 
Op de achterzijde bevinden zich nog enkele lusvor-

mige uitsteeksels. Het klaverbladvormig beslag is 
een zogenaamde riemverdeler en was onderdeel van 
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een riemgarnituur waarmee het zwaard aan de gor-
del bevestigd werd (afb. 2). Het was niet alleen func-
tioneel, maar had ook een decoratieve functie. 

 
Hoe werden ze gedragen? Men weet het niet precies. 
Er zijn wel afbeeldingen bekend uit psalters (psalm-
boeken) waarop een dergelijk beslag zichtbaar is. 

Echter daarop is niet duidelijk te zien hoe ze gedra-
gen werden.  
 

 
Afb 2: Zwaardgordel met een Karolingische riem-
verdeler in een bijbel van Karel de Kale uit 845 

(bron: hug-renning.blogspot.nl). 
 
Šimon Ungerman heeft een poging gedaan om 

hierop een antwoord te vinden, gebaseerd op onder-
delen die in graven werden gevonden.3 Men kan aan 
de hand van vondsten uit grafvelden, bestaande uit 

een klaverbladvormige riembeslag (een grotere en 
twee kleinere langwerpige beslagen) de volledige sa-
menstelling van de metalen onderdelen van zo’n 

zwaardgordel reconstrueren. Op basis hiervan heeft 

hij een reconstructie gemaakt, zoals op afbeelding 3 

te zien is. Ook wordt hier een riembeslag afgebeeld, 
dat vergelijkbaar is met het exemplaar uit Asselt. Dit 
riembeslag is afkomstig uit een vorstengraf in het 

Tsjechische Kolin. Het voorwerp heeft echter zes in 
plaats van vier nietgaten.  
Ungerman onderscheidt drie typen klaverbladvor-
mige riembeslagen: type A, B en C. Ons riembeslag 

hoort tot het meest algemene type A. Daarbij horen 
ook een gesp en een lange riemtong. De beslagen 
hebben meestal een ovale vorm. Drielobbige riem-

beslagen komen zoals gezegd meer voor dan de an-
dere typen, maar zijn nergens algemeen.  
Een ander drielobbig riembeslag is bekend uit St. 

Odiliënberg, maar dat exemplaar is kleiner en an-

ders gedecoreerd dan het hier besproken beslag. 
 

 
Afb 3: Riemverdeler uit het vorstengraf van Kolin, 
Tsjechië (uit: Ungerman 2011). 

 
Deze typisch Karolingische gordelonderdelen waren 
niet alleen geliefd bij de Karolingers, maar ook bij 
de Vikingen. Karolingische zwaarden met de bijbe-

horende gordelgarnituren waren prestigeobjecten 
en vormden dan ook een gewaardeerde buit of luxe 
import, zowel vanwege de kwaliteit van het staal als 

de prachtige decoratie. Hergebruik van uitheemse 
voorwerpen was heel gebruikelijk tijdens de periode 

van de Vikingen. De meest voor de hand liggende 
reden is het luxe karakter van de originele objecten: 

wapens en riemen werden gebruikt om rijkdom en 
status te tonen bij de Franken, waar deze objecten 
vandaan kwamen. Een andere reden is dat ze ‘exo-

tisch’ waren en toonden hoe ver ze waren gekomen, 
door plundertochten of handel. Munten werden bij-
voorbeeld gebruikt als hangers en voorzien van lus-
sen om aan halskettingen te dragen, of er werd een 

gesp aan de achterkant vastgemaakt om gebruikt te 
worden als broche. Zo werden ook de Karolingische 
riemverdelers aangepast tot fibula’s (mantelspel-

den), om de kledingstukken van een vrouw, een 

dochter of een andere geliefde te versieren.  
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Terwijl de eerste drielobbige fibula’s die in Scandi-
navië aankwamen buitenlandse, hergebruikte items 
waren, werden ze snel gekopieerd. Vondsten van 

dergelijke broches zijn op grote schaal in Scandina-
vië gedaan; met een concentratie daarvan in Dene-
marken.4 Ze zijn ook in vrij grote aantallen in Groot-
Brittannië te vinden.5 Gesuggereerd wordt dat ze zo-

wel lokaal zijn gemaakt alsook uit Scandinavië zijn 
geïmporteerd. Geografische gebieden hadden hun 
specifieke stijl, variërend van eenvoudige geometri-

sche patronen, lijnen en punten tot meer ingewik-
kelde zoömorfe (met de vorm van een dier) of 
acanthusbladachtige patronen. 

1 Wiel Luys: Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, 
w.luys@home.nl 
2 Jacob Schotten: gemeentelijke archeoloog gemeente 
Venlo, j.schotten@venlo.nl 
3 Ungerman Š., 2011: Schwertgurte des 9. bis 10. Jahr-
hunderts in West- und Mitteleuropa, in: Macháček, J. & 
Š. Ungerman, (Hrsg.): Frühgeschichtliche Zentralorte in 

Dergelijke meer of minder rijkelijk versierde besla-
gen waren onder andere bedoeld om de hoge sociale 
positie van de eigenaar te demonstreren. Vooral in 

het Frankische koninkrijk behoren zulke vondsten 
in de buurt van kastelen en nederzettingen, tot de 
weinige documenten van de aanwezigheid van de 
seculiere elite. Zelfs de schijnbaar eenvoudige 

zwaardgordelbeslagen van ijzer zijn een belangrijke 
getuigenis van de woonplaats van krijgers, die wa-
ren uitgerust met het meest effectieve vroegmiddel-

eeuwse slagwapen: het zwaard.  
 
Voor Asselt mogen we gerust stellen: ‘Een bijzon-

dere vondst op een bijzondere plek.’ 

Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas 14, 575-
608. 
4 Maixner B, 2005. Die gegossenen Kleeblattformigen 

Fiblen der Wikingerzeit aus Skandinavien. Bonn. 
5 Kershaw J., 2011. A 9th-century trefoil fitting from Wy-
mondham, in: Norfolk Archaeology XLVI, 214– 217.  
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Cold Case Villa Voerendaal 
Béatrice de Fraiture1  

 
Inleiding 
Villa Voerendaal is de grootste Romeinse villa die 
ooit in Nederland is gevonden. De gevel is wel 190 

meter lang. Dit geeft wel aan hoe omvangrijk het ge-
hele complex geweest moet zijn. Villa Voerendaal 
heeft een vaste plek veroverd in de handboeken over 

de Nederlandse archeologie. Maar betekent dat dan 
ook dat we dus alles weten van dit Romeinse akker-
bouwbedrijf? Het antwoord ligt in de vraag opgeslo-
ten; nee, nog niet alle facetten van de villa zijn 

onderzocht.  
 

 
Afb. 1. Reconstructietekening Cold Case Villa Voe-
rendaal (© Mikko Kriek, afbeelding Limburgs Mu-
seum Venlo).  
 

In 1985 werd de villa door de toenmalige Rijks-
dienst voor Oudheidkundig Onderzoek onder lei-
ding van Willem Willems opgegraven. Eerdere 

onderzoeken vonden plaats in 1892 door J. Habets 
en in 1929 en in 1953 door W.C. Braat. Tot een sa-
menhangend en uitgebreide publicatie van de on-
derzoeken en alle kleinere onderzoeken op en rond 

het villa-terrein is het nog niet gekomen. 
 
Het Rijk (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) en de 

Provincie (Provincie Limburg) hebben gehoor gege-
ven aan de uitdrukkelijke wens van de inmiddels 
overleden Willem Willems. Met het door hen toege-

kende budget wordt sinds januari 2019 gewerkt aan 
uitwerking en een synthese tot een wetenschappe-
lijk rapport. Hierin worden alle onderzoeken met 
betrekking tot de villa meegenomen. Het Limburgs 

Museum te Venlo is met Benoît Mater (manager pu-
bliek) penvoerder van het project. Fokko Kortlang is 
door het museum als projectmanager aangesteld. 

Henk Hiddink en Diederik Habermehl staan voor  

 
 
 

 
de inhoud en ondergetekende organiseert de pu-
blieksactiviteiten.  
 

Het onderzoek naar de villa werd in januari 2019 
heropend. De eerste werkzaamheden bestonden uit 
het digitaliseren van al het teken- en fotomateriaal. 

Vervolgens zijn alle vondstlijsten gecontroleerd. Be-
langrijkste vraag hierbij was of wat op de lijsten ver-
meld stond, ook nog daadwerkelijk aanwezig was. 

In een aantal gevallen zijn objecten niet meer te tra-

ceren, maar gelukkig blijven er nog zo’n 12.000 
vondsten over. Diverse materiaalspecialisten star-
ten dit najaar hun onderzoek. Voorjaar 2020 wor-

den de eerste deelresultaten verwacht. Deze 
resultaten zullen tussentijds door middel van pu-
blieksactiviteiten en artikelen in de media met het 
publiek gedeeld worden.  

 
Cold Case 
Meeliftend op de bekendheid van de politieserie 

‘Cold Case’, waarin een team agenten nieuw bewijs-
materiaal zoekt in oude en onopgeloste zaken, heb-

ben wij onze eerste publieksactiviteit Cold Case Villa 

Voerendaal genoemd. Gedurende drie jaar (tot en 
met 2021) zijn er tijdens de jaarlijkse Romeinen-
week in mei en tijdens de Nationale Archeologieda-
gen in oktober publieksactiviteiten rondom Villa 

Voerendaal.  
 
In het project Cold Case Villa Voerendaal willen we 

de inwoners van Voerendaal en omgeving en alle 
Romeinen-liefhebbers zo veel mogelijk in het pro-
ject betrekken. Met de publieksactiviteiten willen 
we het publiek informeren over het onderzoek (we 

zijn bezig!) en hen vragen herinneringen aan de op-
graving, anekdotes, vondsten en foto’s met ons te 

delen (we hebben jullie hulp nodig). De herinnerin-

gen aan de opgraving zijn net zo goed als de archeo-
logische opgraving in 1985 onderdeel van het 
verleden van Voerendaal.  
We hopen dat het onderzoek niet alleen meer kennis 

over de Romeinse villa oplevert, maar ook dat nog 
meer mensen het (Romeinse) erfgoed gaan waarde-
ren en het meer vanzelfsprekend gaan vinden om 

oog te hebben voor ons verleden. 
Vragen uit het publiek kunnen soms in hun ongenu-
anceerdheid confronterend zijn. Het zijn juist deze 

vragen die de archeologen “scherp” houden. Kij-
kend naar de reconstructietekening van Villa Voe-

rendaal vroeg iemand me: “Jullie weten toch alles 



 

18 

 

al? Waarom is onderzoek nodig?” Dan realiseer je je 
dat er nog vele bruggen te slaan zijn tussen archeo-
logen en publiek. 

Tijdens de afgelopen Romeinenweek (4 en 5 mei 
2019) werd in De Vondst, Centrum voor Archeolo-
gie te Heerlen, een kleine expositie geopend met de 
titel ‘Cold Case Villa Voerendaal’. Doel was het pu-

bliek te informeren over het nieuwe onderzoek en 
kenbaar te maken dat we op zoek zijn naar herinne-
ringen aan de opgraving. 

 

 
Afb. 2. Dame van Voerendaal (LGOG collectie, 
bruikleen Limburgs Museum). 
 

Prominent aanwezig op de expo was de Dame van 
Voerendaal, een topstuk uit de LGOG-collectie dat 
als bruikleen in het Limburgs Museum staat (afb. 
2). Net als in het geval van Villa Voerendaal weten 

we ook van deze archeologische vondst nog lang niet 
alles. Wat we wel weten is dat het een portret is van 
een volwassen dame met een kapsel in de stijl van 

Sabina, vrouw van keizer Hadrianus, dat het waar-

schijnlijk onderdeel is geweest van een grafmonu-
ment, en dat gevonden is in een kalkgroeve in de 

buurt van Villa Voerendaal. Dat is het zo ongeveer. 
Een prima uitgangspunt om het publiek nieuwsgie-
rig te maken.  
 

De dame van Voerendaal hebben we in verschil-
lende gedaantes van het verleden naar het heden ge-
bracht. Van het hoofd is een 3D scan gemaakt die 

tijdens het eerste weekend van de Romeinenweek 
geprint werd. Iedereen liep letterlijk weg met de 

1 Projectmedewerker Limburgs Museum, 
b.fraiture@wxs.nl 

geprinte kopjes in sleutelhangerformaat. Twee kun-
stenaressen, Maria Stams en José Fijnaut van Ate-
lier Koppig Limburg, maakten ter plekke een 

eigentijdse interpretatie van de originele kop. Daar 
tussendoor liep de Dame van Voerendaal, die naar 
eigen zeggen ‘goed bewaard was, maar het geheugen 
laat me in de steek’. Deze Dame van Voerendaal van 

vlees en bloed plukte mensen van de straat, ging met 
hen het gesprek aan. De combinatie van techniek 
(demonstratie 3D printen), kunst (live boetseren) 

en re-enactment (actrice Rian Luiten) maakte dat 
interactie met het publiek bijna vanzelf ging. Het 
was een geanimeerde middag met archeologie in de 

hoofdrol.  

 

 
Afb.3. Dame van Voerendaal met publiek in gesprek 
(foto: Béatrice de Fraiture). 
 

Op 12 oktober 2019 is tijdens de Nationale Archeo-
logiedagen in de bibliotheek van Voerendaal een 
‘Tussen Scherf en Schat-dag’ gehouden. Met onder-

steuning van leden van Heemkunde Voerendaal en 
wandelgroep WoW, leden LGOG-AVL, het grote pu-
bliek en professionele materiaalspecialisten zijn we 

samen weer wat meer te weten te komen over Villa 
Voerendaal. 
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Tweede Wereldoorlog archeologie in 

Vroenhoven  
Jeroen Loopik1 & Simon Verdegem2  
 
Inleiding 

In het najaar van 2014 is aan de Bloesemstraat te 
Vroenhoven (België) een grootschalig archeologisch 
onderzoek uitgevoerd.3 Hierbij is de lange bewo-

ningsgeschiedenis van deze locatie aan het licht ge-
komen. In de Bronstijd, de IJzertijd en de Romeinse 
tijd heeft men al traceerbare voetafdrukken achter 

gelaten in het landschap, in de vorm van kuilen, 
greppels, een voorraadschuur en een grafheuvel. De 

meest recente toevoeging aan deze archeologische 
nalatenschap is het loopgravenstelsel dat vooraf-

gaand aan de Tweede Wereldoorlog is aangelegd, en 
het onderwerp is van dit artikel.  
 

 
Afb. 1. Locatie van het onderzoeksgebied van de 
Bloesemstraat (gele stip) (bron: geopunt.be). 
 

Historisch kader4 
Het archeologisch erfgoed, dat hier is opgegraven 
staat in het kader van een verstilde weergave van 

een serie gebeurtenissen, die slechts enkele uren 
hebben geduurd en haast minutieus zijn beschreven 
in diverse historische bronnen. Van beide zijden, de 
agressor en de verdediger, bestaan gedetailleerde 

beschrijvingen over het verloop van de strijd die  

 
 
 

 
 
hier heeft plaats gevonden. Deze strijd was onder-
deel van een grootschalig aanvalsplan, met als eind-

doel de bezetting van Noordwest-Europa.  
 
Fall Gelb 

De percelen aan de Bloesemstraat waren in de 
vroege ochtend van de 10de mei 1940 het tafereel van 
een cruciale actie van de Duitse strijdkrachten. Het 

geheel stond in het teken van het Duitse aanvalsplan 

in westelijke richting, de zogenaamde Fall Gelb (afb. 
2).  
 

 
Afb. 2. Fall Gelb, de Duitse invasie van het (bron: 
https://www.2eguerremondiale.fr). 
 

Op de noordelijke flank zou Nederland worden aan-
gevallen door het 18de Leger, onder leiding van ge-
neraal Von Kuechler. Achter de Nederlandse linies 

zouden luchtlandingen plaatsvinden om de belang-
rijkste verkeerswegen, met name bruggen, veilig te 
stellen. Tevens moest de regering en Koninklijke fa-
milie gevangen genomen worden. Het Nederlandse 

leger werd zo veel als mogelijk gebonden. Na de bru-
tale verwoesting van Rotterdam door de Luftwaffe 

op 14 mei, zag de Nederlandse legerleiding geen an-

dere mogelijkheid om het verzet aan te houden en 
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capituleerde Nederland op 15 mei 1940, na vier da-
gen weerstand. 
 

In het midden zou door het 6de leger tussen de Ne-
derlandse en Belgische linies een opmars plaatsvin-
den vanaf Maastricht en de regio Luik. Hiervoor 
moesten de bruggen over de Maas en het Albertka-

naal veroverd worden, alsook het geschut van het 
fort Eben-Emael uitgeschakeld worden. Deze aan-
vallen hadden de bedoeling om de langs de grens in 

Noord-Frankrijk opgestelde Britse en Franse legers 
naar het noorden te lokken. Op het moment dat 
deze legers in beweging zouden komen, wat te ver-

wachten was, aangezien de Duitse manoeuvre sterk 

leek op het Von Schlieffenplan bij de aanvang van 
de Eerste Wereldoorlog, zou de derde fase aanvan-
gen. Deze fase behelsde een gedurfde Duitse opmars 

dwars door de Ardennen, een zone waarvan ver-
wacht werd dat dit ongeschikt zou zijn voor opruk-
kende legers en niet in het minst tanks. Bij een 
snelle opmars richting de Noordzeekust zou het mo-

gelijk zijn om de Britse, Franse en Belgische legers 
in een tangbeweging in te sluiten, en zo het einde 
van de oorlog te bespoedigen in Duits voordeel. 

 
De Vroenhovense verdedigingslinie 

De grootste obstakels voor het 6de Leger, onder lei-

ding van generaal Reichenau, vormden de bruggen 
over het Albertkanaal. Deze moesten onbeschadigd 
in handen genomen worden om zo zonder vertra-
ging het Belgische binnenland in te kunnen trekken. 

Een cruciaal element binnen de Belgische defensie 
aan het Albertkanaal en de Maas was het fort van 
Eben-Emael aan het Albertkanaal, ten zuiden van 

de brug te Kanne. Het fort behoorde tot de fortifica-
tiegordel rond Luik en werd gebouwd in het kader 
van de fortificatiepolitiek van de jaren 1930. Het 
vulde een zwakke plek op in de Belgische verdedi-

ging, waarlangs de Duitse strijdkrachten in 1914 on-
der andere waren binnengevallen (‘het gat van 

Visé/Wezet’). Het fort was een aaneenschakeling 

van bunkers en kazematten en werd bemand door 
1200 soldaten. Het bestreek de bruggen over de 
Maas en het Albertkanaal en vormde hét steunpunt 
van de Belgische verdediging aan haar oostelijke 

grens. Enkel het fort volstond uiteraard niet. Door 
de oplopende spanningen in Europa werden tijdens 
de mobilisatiecampagnes van 1938 en 1939 aan de 

bruggen van Vroenhoven, Veldwezelt en Kanne ver-
dedigingswerken aangelegd. De brug van Vroenho-
ven was één van de drie bruggen over het 

Albertkanaal die van het grootste belang waren voor 
de Duitse opmars door de Lage Landen.  

De primaire verdediging te Vroenhoven was uiter-
aard het tussen 1930 en 1939 aangelegde, 23 meter 
diepe Albertkanaal, met zeer steile taluds. Indien de 

brug vernield zou worden, zou het voor een invaller 
zo goed als onmogelijk zijn om op die plaats een 
pontonbrug aan te leggen. Uiteraard was er tijdens 
de bouw van de brug al rekening gehouden met een 

eventuele invasie uit het oosten. Daarom waren 
ruimtes in de brugpijlers voorzien waarin explosie-
ven aangebracht konden worden. Deze konden in 

geval van nood ontstoken worden om op die manier 
de brug te vernielen en aanvallers de toegang tot het 
grondgebied te ontzeggen.  

 

Aan de brug werden drie bunkers gebouwd. Bunker 
M lag centraal aan de brug, van waaruit de explosie-
ven op de brug ontstoken konden worden. Bunker A 

lag ongeveer 500 meter ten zuiden van de brug be-
neden aan het kanaal en bunker B lag ongeveer 400 
meter ten noorden van de brug, eveneens beneden 
aan het kanaal. Deze bunkers uit gewapend beton 

hadden twee verdiepingen en waren voorzien van 
twee zware machinegeweren, zoeklichten, voorra-
den munitie en medisch materiaal. In bunker M was 

eveneens een Belgisch 47mm antitankgeschut ge-
plaatst. Tussen de bunkers en aan het bruggenhoofd 

op Belgisch grondgebied was een netwerk van loop-

graven aangelegd zowel ten noorden als ten zuiden 
van de brug tot tegen de kanaaloever. Op een 
schuine luchtfoto van kort na de Duitse verovering 
is een deel van het zuidelijke loopgravenstelsel 

zichtbaar, dat in 2014 is opgegraven. Beneden aan 
het kanaal is bunker A zichtbaar (afb. 3). 
 

 
Afb. 3. Schuine luchtfoto van de loopgraafstelling 

ten zuiden van de kanaalbrug met zicht op bunker A 
beneden aan het kanaal (bron: privaat archief Pa-
trick Leenders). 

 
Vanaf 10 april 1940, een maand voor de noodlottige 

aanval, werden de verdedigingswerken aan de brug 
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van Vroenhoven bemand door manschappen van 
het 1ste bataljon van de 18de Linie. Ze waren met drie 
compagnieën gelegerd rond de brug op de westelijke 

oever van het Albertkanaal. De 1ste compagnie be-
mande bunker M, bunker B en de brug zelf. De 2de 
compagnie bemande posities in het centrum van 
Vroenhoven en bunker A. De 3de compagnie lag met 

twee posities op de heuvel van Vroenhoven. De 7de 
compagnie was opgesteld aan de westzijde van 
Vroenhoven. In geval van nood kon vanuit de dor-

pen Lafelt en Kesselt versterking opgeroepen wor-
den. Naast de troepen van het 18de en de 
grenswachten van de 5de Compagnie Grenswielrij-

ders was er ook de lokale politie om, onder andere, 

de evacuatie van burgers te overzien. In tegenstel-
ling tot loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog wer-
den deze aan het Albertkanaal niet permanent 

bemand. De posities in de loopgraven werden pas 
ingenomen als het alarm werd gegeven. Er was dus 
geen behoefte aan slaapplaatsen bijvoorbeeld.  
 

Het was op basis van bovenstaande duidelijk dat een 
klassieke rechtstreekse aanval nooit zou kunnen sla-
gen, zoals dat in 1914 wel was gelukt. Bij het alarme-

ren van de verdediging zou snel overgegaan kunnen 
worden tot het springen van de brug. Alleen een ver-

rassingsaanval zou erin kunnen resulteren de brug-

gen intact in handen te krijgen.  
 
Sturmgruppe Beton 
Het uiteindelijke doel van de aanvallers te Vroenho-

ven (Sturmgruppe Beton) was de brug onbescha-
digd bezetten en een bruggenhoofd inrichten. 
Daarbij moest men bunker M vernietigen, alsook 

bunkers A en B buiten gevecht stellen. Tegelijkertijd 
moest een deel van de aanvalsgroep zich concentre-
ren op het uitschakelen van de resterende Belgische 
strijdkrachten in de huizen langs de Maastrichter-

steenweg en in de loopgraven. Na het breken van het 
Belgische verzet moesten ze eventuele versperrin-

gen opruimen om zo de vlotte doortocht richting het 

binnenland te verzekeren. 
 
In de nacht van 9 op 10 mei 1940 vertrokken er 
vanaf de vliegvelden Köln Ostheim en Köln But-

weilerhof 42 zweefvliegtuigen. Deze zweefvliegtui-
gen (type DFS 230) werden vooruit getrokken door 
42 Junkers Ju52/3m en werden aan de Nederlandse 

grens losgekoppeld om op eigen kracht tot in België 
te zweven. De bestemming van deze zweefvliegtui-
gen waren de kanaalbruggen en het fort van Eben 

Emael. De volledige aanvalseenheid stond onder lei-
ding van Hauptmann (kapitein) Koch.  

 

Elf van deze zweefvliegtuigen waren bestemd voor 
Vroenhoven met als codenaam Beton. Sturm-
gruppe Beton bestond uit een officier (luitenant 

Schacht) en 80 man. Elk zweefvliegtuig transpor-
teerde één eenheid Fallschirmjäger, die speciaal 
was opgeleid voor deze opdracht (inclusief de pi-
loot). Teneinde deze taak te volbrengen was de uit-

rusting binnen elke eenheid verschillend. De 
integrale bewapening van Sturmgruppe Beton be-
stond uit acht lichte machinegeweren MG34 (patro-

nenaanvoer met trommelmagazijn), twee zware op 
een affuit gemonteerde machinegeweren MG34 
(patronenaanvoer met banden uit munitiekisten), 

één mortier (leichte Granatwerfer 36), twee anti-

tankgeweren (Panzerbüchse 38), 22 machinepisto-
len (MP38/40), zes geweren met telescopisch vizier 
(Mauser 98K), 48 geweren (Mauser 98K), pistolen 

(P08 Luger), handgranaten en de nieuw ontwik-
kelde holle ladingen waarmee men de bunkers aan 
de brug wou uitschakelen. Twee van de elf zweef-
vliegtuigen vervoerden de staf van de Stur-

mabteilung, bestaand uit vier officieren en dertien 
man. Eén van de zweefvliegtuigen werd te vroeg los-
gekoppeld en moest een noodlanding te Hotdorf 

maken. Hiermee kwamen er maar tien zweefvlieg-
tuigen aan in Vroenhoven. Veertig minuten na het 

overschrijden van de Belgisch-Nederlandse grens 

was gepland dat nog eens 24 extra parachutisten 
zouden gedropt worden als versterking en aanslui-
tend een bevoorrading via dropcontainers.  
 

De aanvalszone werd opgedeeld in twee delen, 
waarbij de weg van Tongeren naar Maastricht als 
het ware de scheidingslijn vormde. Relevant voor 

het opgegraven terrein zijn de troepen van de zuide-
lijke aanvalssector. Het betreft MG Truppe Gahno 
(3. Trupp), MG Truppe Kempa (2. Trupp), Granat-
werfer Gruppe Stolwezki (8. Trupp) en Gruppe 

Röhrich (5. Trupp). Elke eenheid had een specifieke 
taak tijdens de operatie. 

Zo had bijvoorbeeld 8. Trupp onder leiding van Alf-

red Stolwezki de opdracht om ten zuiden van de 
brug te landen en met een mortier de Belgische 
loopgraven ten noordwesten van Vroenhoven onder 
vuur te nemen. Dit terwijl Martin Klug zich met zijn 

antitankgeweer ter hoogte van het vijfde huis aan de 
straat moest opstellen en de westelijke flank moest 
dekken. Of 3. Trupp onder leiding van Willi Gahno 

die ten zuiden van de brug moest landen en zo snel 
mogelijk de telefoonleidingen moest doorsnijden. 
Vervolgens moest deze eenheid de lonten aan de 

brug en de explosieven aan de brugpijlers verwijde-
ren, daarbij moesten ze samenwerken met de pio-

nieren van 2. Trupp onder leiding van Werner 
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Kempa. 4. Trupp had als opdracht de uitschakeling 
van bunker M. 
 

De invasie 
Op 10 mei werd rond middernacht alarm geslagen 
en schriftelijk bevestigd omstreeks 00u50. Op dat 
moment kregen de Belgische verdedigers vanuit het 

kwartier te Lanaken het bevel de springladingen op 
de brug in gereedheid te brengen. Ook werden Coin-
tet-elementen op de brug geplaatst waardoor voer-

tuigen de brug niet meer konden passeren. Burgers 
binnen een straal van 200 meter kregen het bevel te 
evacueren. Munitie werd uitgedeeld en wapens wer-

den voor onmiddellijk gebruik klaargemaakt. Drie 

uur later waren alle manschappen op post.  
 
De verrassingsaanval begon om 4u10. Niet alles ver-

liep volgens plan. Enkele zweefvliegtuigen kwamen 
niet op de correcte plaats terecht en al voor de aan-
val vielen slachtoffers. De zweefvlieger van 8. Trupp 
bijvoorbeeld werd door luchtafweergeschut getrof-

fen en was daardoor niet meer bestuurbaar. Hier-
door stortte hij neer waardoor drie para’s 
zwaargewond raakten en niet meer konden deelne-

men aan de strijd. Ook bij de landing van het zweef-
vliegtuig van 7. Trupp, die de opdracht had het 

kruispunt van de Maastrichtersteenweg en de Kie-

zelweg (richting Lanaken) te bezetten, ging het mis. 
Net na de landing explodeerde één van de springla-
dingen die het vervoerde omdat deze werd getroffen 
door geweervuur of door de schok van de landing. 

Hierbij vielen vier doden en raakte de rest van de 
eenheid die zich net buiten het landingstoestel be-
vonden zwaar gewond. Pas in de middag kon er te-

rug contact gemaakt worden met de overlevenden. 
Desondanks deze fouten leest het verloop van de 
aanval als een perfect georkestreerd schouwspel. 
Hierin lag dan ook de kracht van de Duitse luchtlan-

dingstroepen. Elke eenheid en elke man wist perfect 
wat de rol van de ander was, werd er één uitgescha-

keld, dan kon de volgende de taak moeiteloos op 

zich nemen.  
 
Aan Belgische zijde was de verassing en onmacht 
compleet. Het gebruik van zweefvliegtuigen was 

volstrekt nieuw. Het feit dat ze geruisloos waren be-
tekende dat ze onopgemerkt voorbij de linies kon-
den zweven. Een factor die bijdroeg aan de 

verwarring langs Belgische zijde is dat deze zweef-
vliegtuigen volledig zwart geverfd waren en er geen 
enkel merkteken op was aangebracht. Hierdoor 

dacht een deel van de verdedigers dat het om neer-
gehaalde (Nederlandse) vliegtuigen ging.  

 

Aangezien de bevelhebber van de verdediging te 
Vroenhoven zich te Lanaken bevond kreeg sergeant 
Crauwels de verantwoordelijkheid voor de verdedi-

ging van de brug vanuit bunker M. Op het moment 
van de aanval probeerde sergeant Crauwels in bun-
ker M verbinding te maken met de kazerne in Lana-
ken om zo bevelen te ontvangen. De verbinding 

werd echter verbroken, want net op dat moment 
wordt de kazerne door vier Stuka’s gebombardeerd. 
Bij deze aanval werd de commandopost en de tele-

fooncentrale vernield en vielen 21 doden. Onder hen 
ook kapitein-commandant Giddelo, die verant-
woordelijk was voor de vernietiging van de kanaal-

bruggen. Op deze manier liquideerden de Duitsers 

de commandoketen, wat voor besluiteloosheid 
zorgde bij de verdedigers.  
 

Daar sergeant Crauwels geen contact meer kon ma-
ken met zijn oversten te Lanaken besloot hij de brug 
te doen springen. Hij ontstak de lonten (er was geen 
elektrische ontsteking). Vanaf dat moment duurde 

het nog ongeveer twee minuten tot de explosieven 
tot ontploffing zouden komen. Daarna sloot men de 
binnendeur van de bunker af en wachtte men on-

dergronds op de explosie. Daar ontstond echter een 
hevige discussie waarbij enkele soldaten en korpo-

raal Nys van mening waren dat men de brug niet 

kon doen springen voor “een paar Duitse soldaten”. 
Het bevel luidde immers dat de brug enkel vernie-
tigd mocht worden indien vijandige pantserwagens 
zich op de brug bevonden. Vertwijfeling maakte zich 

meester van Crauwels, die terugkeerde met twee 
man om de lont terug te doven.  
 

Op dat moment, na het initiële gevecht dat de 
Fallschirmäger leverden in de loopgraven, rende 
Oberjäger Bading van de 4. Trupp met een 12,5 kilo 
zware holle lading richting bunker M. Hij werd ech-

ter getroffen in de arm waarop Oberjäger Schmidt 
(de piloot van het zweefvliegtuig!) zijn rol over-

neemt. Hij bereikt een dode hoek bij bunker M, en 

bemerkt dat de buitendeur van de bunker open-
stond, de binnendeur was gesloten. Op het moment 
dat hij de holle lading aanbracht op de binnendeur 
(ondertussen bijgestaan door Oberjäger Stenzel), 

zag hij de smeulende lont van de explosieven onder 
de brug, sneed deze door en beveiligde zo de brug. 
Daarna werd de holle lading geactiveerd. Hoewel de 

verdedigers gewaarschuwd werden door Schmidt 
om naar buiten te komen werd hier geen gevolg aan 
gegeven. De holle lading explodeerde en trof serge-

ant Crauwels en twee anderen, die op de terugweg 
waren om zelf de lont te doven. Daarna maakten de 
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Duitse steelhandgranaten een einde aan elke vorm 
van verzet binnen de bunker. 
 

Daarmee was bunker M uitgeschakeld, de brug ge-
red en in Duitse handen. De Belgische weerstand in 
de loopgraven ten noorden en zuiden van de brug 
werd met steun van de Luftwaffe eveneens snel op-

gerold. Paniek maakte zich meester van de Belgi-
sche verdedigers waardoor de Duitsers weinig 
weerstand ondervonden. Eén van de zaken die hier-

toe bijdroeg, was dat de Belgen tot de conclusie kwa-
men dat ze handgranaten hadden zonder 
ontstekers.  

 

Ook bunker A en B werden snel na de landing van 
de zweefvliegtuigen uitgeschakeld. In bunker A, die 
bij het opgegraven loopgravenstelsel was gelegen, 

was luitenant Bertrand verantwoordelijk voor de 
verdediging. Net na de landing van 5. Trupp bij de 
bunker bezetten alle verdedigers hun posten en 
poogden de al gewonde luitenant Bertrand het fort 

van Eben-Emael te waarschuwen, dit werd echter 
zelf aangevallen. Toen hij het kwartier in Lanaken 
probeerde te bereiken werd hij, volgens de overleve-

ring, geantwoord in het Duits. Eenzelfde procedure 
als bij bunker M werd toegepast. De bunker werd 

langs alle flanken aangevallen, de deuren werden 

opgeblazen en handgranaten werden naar binnen 
gegooid. Eenzelfde verhaal bij de noordelijke bun-
ker B die werd aangevallen door 6. Trupp, ook hier 
werden de geschutkamers bestookt met brandgra-

naten en holle ladingen met twee gesneuvelde en 
vijf zwaargewonde Belgen als gevolg. 
 

Om 4u30 werden de eerste berichten door 10. 
Trupp, die belast was met de berichtgeving, uitge-
zonden. Dit bericht werd gezonden naar Sturm-
gruppe Granit in Eben-Emael, de ondersteunende 

artillerie en het 8e Fliegerkorps. Het luidde: ‘Van 
Beton aan allen: Aanvalsdoel ingenomen, Bunker 

vernietigd, Brug staat nog. De loopgraven worden 

systematisch opgerold en het bruggenhoofd begint 
zich te ontwikkelen. Het signaal “opdracht vol-
bracht” is uitgelegd.’ Gelijktijdig werd het onneem-
baar geachte fort van Eben Emael in vijftien 

minuten tijd door Sturmgruppe Granit buiten ge-
vecht gesteld. Sturmgruppe Stahl heeft, ondanks 
heftigere weerstand, eveneens de brug van Veldwe-

zelt intact in handen gekregen. Enkel te Kanne had 
Sturmgruppe Eisen minder succes en slaagden de 
verdedigers erin de brug te doen springen. 

 
Na de uitschakeling van de bunkers vielen de Duit-

sers de overige stellingen van het 18de aan en 

maakten de posities klaar om eventuele tegenaan-
vallen van de Belgen uit het westen af te slaan. Deze 
tegenaanvallen werden met succes afgeslagen en de 

posities werden gehouden. Bij de aanval op de brug 
van Vroenhoven vielen aan Duitse zijde zeven do-
den en 24 gewonden, het 18de Linieregiment verloor 
in totaal 159 man.  

 
De verovering van de brug werd door de geallieer-
den als een zeer ernstige zaak beschouwd en al in de 

middag van 10 mei werd het bevel gegeven de Duitse 
troepen en de bruggen van Veldwezelt en Vroenho-
ven te bombarderen. Hier hadden de Duitsers ech-

ter op geanticipeerd. Er waren constant 

jachtvliegtuigen in de lucht en er werd een grote 
concentratie luchtafweer opgesteld. Op 11 mei ver-
trokken in de vroege ochtend drie Belgische lichte 

bommenwerpers vanuit Aalter richting Vroenho-
ven. Deze faalden echter in hun opzet. Op 12 mei 
probeerde de R.A.F., evenals de Franse luchtmacht, 
de bruggen over het Albertkanaal en de Maas te ver-

nietigen. Deze acties kenden zware verliezen zonder 
enig succes te boeken. De Duitse opmars was niet 
meer te stoppen. 

 
Op het einde van de oorlog werd de brug van Vroen-

hoven alsnog opgeblazen door de terugtrekkende 

Duitse Wehrmacht. Tot 1947 werd deze vervangen 
door een tijdelijke baileybrug, om dan heropge-
bouwd te worden naar het oude model. In 2011 werd 
de brug vervangen in het kader van de verbreding 

van het kanaal ter hoogte van de brug. Bij deze ver-
nieuwing werd bunker M behouden en werd er een 
bezoekerscentrum ingericht. 

 
Het loopgravenstelsel opgegraven 
Het loopgravenstelsel valt op te splitsen in verschil-
lende functionele delen, namelijk circulaire steun-

punten, verbindingsloopgraven en diepe kuilen. 
Tijdens de opgraving is de beslissing genomen om 

de vulling van deze loopgraven er helemaal uit te ha-

len. Hiermee ontstaat een beeld dat zo dicht moge-
lijk de originele situatie van 1940 weergeeft, toen ze 
nog open lagen. De grond die uit de loopgraven 
kwam, werd gebruikt om aarden wallen aan het 

maaiveld te creëren, zodat de beschutting die de 
loopgraven boden, effectief dieper werd. Van deze 
wallen zijn geen restanten terug gevonden. Onge-

twijfeld werd deze grond gebruikt om de loopgraven 
weer te dichten.  
 

Opvallend is dat het duidelijk loopgraven betreft in 
hun meest rudimentaire vorm, zonder aanwezig-

heid van loopplanken of wandbekleding. Sommige  
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Afb. 4. Kaart met volledig stelsel, inclusief bena-
mingen (LPG=loopgraafsegmenten, bron: auteurs). 
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loopgraven hebben een slingerend verloop zonder 
uitgesproken knikken, andere segmenten hebben 
wel een uitgesproken strakke zigzag verloop. Het 

stelsel lijkt niet het resultaat te zijn van een rigou-
reuze, systematische aanpak.  
 
Er is een interessante historische bron ten aanzien 

van de kwaliteit van de loopgraven van kort na de 
overname van de sector door de 7de Infanteriedivisie 
van de 5de Divisie. Na een eerste verkenning waren 

de bataljonscommandanten niet onder de indruk 
van de stellingen die ze geacht waren over te nemen 
op 10 april 1940. Dit blijkt uit een verklaring van ko-

lonel S.B.H. Duez: ‘…slechts onbeklede grondwer-

ken, geen enkele schietstelling die tegen de 
waarneming en aanvallen van de lichte wapens 
van het vliegwezen is beschermd, geen verbin-

dingsloopgraven. De ganse waarde van de stelling 
bestaat in de hindernis welke door de diepe kanaal-
gracht is gevormd.’5 
 

Steunpunten 
Een blik op de sporenkaart laat toe twee circulaire 
gehelen te herkennen binnen het loopgravencom-

plex (afb. 4: steunpunten 1 en 2). Een eerste rond-
gang is gelegen in het noordwesten van de 

projectlocatie en bestaat uit een grote en een klei-

nere rondgang die er zuidelijk op aansluit. De 
tweede rondgang ligt in het zuidoosten van het pro-
jectgebied en bestaat uit één grotere rondgang 
waarop noordelijk en zuidelijk twee kleinere aan-

sluiten. Een derde steunpunt valt grotendeels bui-
ten het opgegraven gebied.  
Door de loopgraaf in een ronde uit te graven worden 

als het ware aaneengeschakelde “eilanden” gecre-
eerd. De functie van deze rondgangen is niet onmid-
dellijk duidelijk. Het gaat hier zeer waarschijnlijk 
om steunpunten, zo aangelegd dat er in alle richtin-

gen dekking gezocht en gevuurd kan worden. Ze 
vormen als het ware ook de kruispunten in het loop-

gravensysteem. Van hieruit is het mogelijk zich naar 

een bepaalde positie te begeven zonder dekking te 
verliezen. Het is dan ook redelijk aan te nemen dat 
deze kruispunten stevig versterkt waren met onder 
ander prikkeldraad, machinegeweren en dat er een 

zekere munitievoorraad gestockeerd was. Indien 
nodig konden eenheden in de verbindingsloopgra-
ven naar hier terugtrekken om stand te houden. Ze 

zijn als het ware het primaire defensieve element 
binnen het loopgravencomplex.  
 

Een gesneuvelde 
Centraal in de kleinere rondgang van steunpunt 1 

werd tijdens de aanleg van het vlak stoffelijke resten 

herkend op een diepte van ongeveer 40 centimeter 
onder het maaiveld. De gesneuvelde lag met de 
schedel georiënteerd naar het noordwesten. Het 

grootste deel van de armen en bovenbenen ontbrak, 
de schedel was eveneens sterk beschadigd. Het gaat 
om een volwassen individu tussen 20 en 40 jaar 
oud, ongeveer 1,8 meter groot. Tussen de bovenbe-

nen werd een schaar aangetroffen met een breed 
blad, mogelijk een triageschaar. 
Mogelijk gaat het hier om een Belgische soldaat van 

het 18de, die hier werd verzorgd en begraven. Verder 
had de gesneuvelde geen materiaal bij zich, geen 
schoenen of uniform waardoor deze geïdentificeerd 

kon worden. De overblijfselen zijn overgedragen 

aan het Vlaams Instituut voor Oorlogsdocumenta-
tie.  
 

  
 

 
Afb. 5. Enkele uitgegraven loopgraafsegmenten 
(foto’s: auteurs). 
 
Verbindingsloopgraven 

De hierboven beschreven steunpunten zijn bereik-
baar door middel van verbindingsloopgraven. Deze 
zijn omwille van defensieve redenen uiteraard niet 

in een rechte lijn aangelegd. De verbindingsloopgra-
ven verbinden niet enkel de steunpunten met el-
kaar, maar ook de stellingen tegen het kanaal en de 

brug en de bebouwing in het westen (de kerk) en de 

huizen langs de Maastrichtersteenweg.  
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De loopgraven (ook de circulaire steunpunten als de 
verbindingsloopgraven) op het terrein zijn vrij uni-
form qua uitzicht in vlak en qua opbouw (afb. 5). De 

loopgraafsegmenten zijn gemiddeld 1 tot 1,5 meter 
breed en hun verloop is eerder grillig te noemen. Er 
zijn regelmatig enkele uitstulpingen of nissen te be-
merken in de loopgraven, vaak zijn deze iets minder 

diep uitgegraven dan de loopgraaf zelf. Naar alle 
waarschijnlijkheid zijn dit smalle vuurtrappen of 
nissen, waar bijvoorbeeld granaten of munitie werd 

opgeslagen, klaar voor gebruik. In doorsnede heb-
ben de loopgraven licht schuin oplopende wanden 
en een vlakke bodem. Ze zijn gemiddeld 0,8 tot 1,3 

meter diep uitgegraven ten opzichte van het huidige 

maaiveld. Op sommige plaatsen was er in het mid-
den van de bodem een kleine geul uitgegraven. Dit 
fenomeen is vrij veelvoorkomend bij loopgraven in 

de Eerste Wereldoorlog en dient om de loopgraaf te 
draineren.  
 

  
 

 
Afb. 6. Twee van de diepe, ronde kuilen (foto’s: au-
teurs). 
 
Diepe ronde kuilen  

Direct langs de loopgraven zijn negen diepe, ronde 
kuilen aangetroffen (afb. 6). In het vlak hebben ze 
allen een ronde vorm met een diameter tussen de 2 

à 3 meter. Ze zijn al dan niet verbonden met een 
loopgraaf. Vermoedelijk zijn de verbindingen met 

de loopgraven niet overal even diep uitgegraven 
waardoor sommigen geïsoleerd lijken te liggen. Qua 
opbouw zijn ze allen gelijkaardig. Onderaan hebben 

ze een vlakke bodem en licht schuin oplopende wan-
den, bovenaan zijn ze breder. De diepte van de kui-
len varieert tussen 1,5 en 2,5 meter onder het 
maaiveld.  

 
Een interpretatie van deze kuilen naar voor schui-
ven is niet evident. De grote diepte van enkele van 

deze kuilen sluit het gebruik als schuttersput uit. 
Een voorwaarde voor deze interpretatie dat een in-
fanterist in rechtopstaande positie boven de rand 

van de kuil kan kijken, wat niet het geval is voor de 

diepste kuilen (afb. 7).  
 

 
Afb. 7. Schematische voorstelling van een éénmans-
schuttersput (bron: Infantry field manual, USA war 
department, www.ibiblio.com). 

 
Een functie als latrine lijkt op basis van de grote 
diepte ook onwaarschijnlijk. De kuilen zijn boven-
aan te groot om te functioneren als toilet. Ook moet 

men er rekening mee houden dat na tachtig jaar de 
resten nog zeer herkenbaar zouden zijn, dit is echter 
niet het geval. Een bijkomend argument om de 

functie als latrine van de baan te schuiven, is het re-

latief groot aantal van deze kuilen op een vrij be-
perkte oppervlakte.  
 

Een mogelijke verklaring is die van dieper aange-
legde schuilplaatsen waarin dekking gezocht kan 
worden tijdens een artilleriebombardement of een 

luchtaanval. Een andere verklaring is deze van een 
tijdelijke veilige munitieopslag. Deze verklaringen 
lijken echter niet logisch, in het geval van een lucht-
aanval of artilleriebarrage zoekt men ter plekke dek-

king en gaat men niet eerst het halve terrein 
oversteken. Indien het om munitieopslag zou gaan 
lijkt dit eerder onhandig om eerst in een diepe kuil 

te klauteren als men snel munitie nodig heeft.  
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De kuilen bevonden zich langs loopgraafsecties die 
een grotere diepte hadden. Mogelijk moeten de 
diepe kuilen gezien worden als een vorm van drai-

nage. In deze diepere delen van de loopgraven 
kwam het water samen en bleef het staan. Wellicht 
werd de diepere kuil in de nabijheid van dit water 
gegraven om het zo weg te laten vloeien of het re-

genwater erin te hozen. 
 
Vondsten 

In het loopgravenstelsel en in de directe omgeving 
ervan zijn een groot aantal vondsten gedaan, zoals 
niet-gedetoneerde springtuigen (granaten en vlieg-

tuigbommen) en kleinkalibermunitie. Het over-

grote deel behoorde toe aan de militaire uitrusting 
van de Belgische strijdkrachten. Het betrof onder 
andere gespen (afkomstig van een ransel, broodzak 

en/of gasmasker), een knipmes, de grendel van een 
Belgisch geweer (M1889 of M1889/1936), de verbo-
gen loop van een Belgisch M1889/1936 geweer, di-
verse eetketels, een lepel, een vork, een kwast, een 

schroevendraaier, diverse Belgische gasmaskerfil-
ters, een Belgische M1931 helm en het gelaatstuk 
van een Belgisch gasmasker.  

 
Er werd ook glaswerk aangetroffen. Flesjes waaruit 

men heeft gedronken, maken de aangetroffen res-

tanten menselijker dan de archeologen doorgaans 
gewend zijn. Een bruine fles met de tekst: ‘alken’ 33 
centiliter, een groene fles met de tekst ‘Brasserie de 
Havay Gosselies’, een blauw potje met de tekst ‘Des-

sart tel. 701333. Oherytte(?)’ en vier donkergroene 
flessen met de tekst ‘Grandes Brasseries de 
Hougaerde’ en een wapenschild. Onderop de flessen 

stonden jaartallen, te weten 1938, 1939 (tweemaal) 
en 1940. 
 
Een bijzondere vondst was die van een vroege 

Duitse afwerpcontainer (Mischlast Abwurfbehälter 
250, afb. 8). Deze vorm van afwerpcontainer werd 

gebruikt in het begin van de oorlog. De container 

werd gedropt na de initiële aanval met zweefvlieg-
tuigen, en was deze bestemd voor de versterking. 
Duitse parachutisten waren namelijk door het ont-
werp van hun parachute verplicht om op handen en 

knieën te landen waardoor het te moeilijk was om 
een groot wapen bij zich te hebben. Vaak hadden ze 
enkel hun pistool ter beschikking tot de zwaardere 

1 ADC ArcheoProjecten, j.loopik@archeologie.nl.  
2 Ruben Willaert bvba, simon@rubenwillaert.be. 
3 Loopik, J., W. Van Goidsenhoven en S. Verdegem 
2015: Riemst – Archeologie aan de Bloesemstraat. Een 

archeologische opgraving, Brugge (VEC rapport 33.). 

wapens gedropt werden in een container. Hier 
kwam pas verandering in na de landing op Kreta in 
mei 1941. 

 

 
Afb. 8. Een soldaat draagt een lege afwerpcontainer 
(bron: www.histomil.com).  
 

Conclusie 
Het is uniek in de archeologie dat de vondsten die in 
het veld worden gedaan, zo zorgvuldig en gedetail-
leerd kunnen worden toegelicht door middel van 

historische bronnen zoals bevelschriften, strategi-
sche kaarten, (lucht)foto’s en getuigenverslagen. De 
beschrijvingen over de gebeurtenissen die in de 

nacht van 10 mei 1940 hebben plaats gevonden, zo-
als de bestorming van bunker M, lezen bijna als een 
jongensboek en men kan zich de verbazing en angst 
goed voorstellen die de Belgische troepen moeten 

hebben ervaren, toen de eerste zweefvliegtuigen 
over kwamen.  
 

Wat er van deze gebeurtenissen is overgebleven 
werd ruim 74 jaar later opgegraven. Dan blijkt dat 
bij de bestudering van de sporen er toch nog relatief 

simpele vragen onbeantwoord blijven, zoals de 
functie van de diverse sporen die zijn aangetroffen. 
Dat doet beseffen dat in slechts driekwart eeuw en 

in een tijd dat vrijwel alles werd vastgelegd op pa-

pier, foto of film, er toch nog aanzienlijk wat infor-
matie verloren lijkt te zijn gegaan. Het is belangrijk 
om te ervaren dat archeologisch onderzoek, zelfs 

ogenschijnlijk zo kort geleden als uit de vorige eeuw, 
een wenselijke toevoeging is op ons gedeelde verle-
den, recent of niet.  

4 González. Ó., T. Steinke & I. Tannahill, 2011, Der stille 

Angriff, Die Einnahme der Brücken bei Veldwezelt, Vro-

enhoven und Kanne in Belgien durch deutschen Fall-

schirmjäger am 10. Mai 1940, Valladolid. 
5 http://18daagseveldtocht.be/infanterie/eerste-re-
serve/18de-linieregiment/ 

 



 

28 

 

De loden grafkist van baron Frits 
René Theunissen1 

 
Het kasteel De Keverberg is kenmerkend voor het 
dorp Kessel en ligt aan de Maas in Noord Limburg. 
Bij de laatste restauratie/reconstructie kreeg het 

kasteel zijn bijzondere uiterlijk met glazen wanden 
en hoge leien daken (afb. 1).  
 

 
Afb. 1. Kasteel de Keverberg, gezien vanaf de Maas-
zijde (bron: www.kasteeldekeverberg.nl). 

 
Aan de restauratie ging een uitgebreid archeolo-
gisch onderzoek vooraf. In de jaren 2013 - 2015 wer-
den vele archeologische vondsten gedaan, die 

gedeponeerd zijn in het provinciaal archeologisch 
depot in Heerlen. 
 

 
Afb. 2. De loden grafkist van Baron Frits (foto: Anke 
Dallinga).  

1 Provincie Limburg, medewerker provinciaal depot, 
rj.theunissen@prvlimburg.nl 

 
 
 

Een loden grafkist 
Een bijzondere vondst is de loden grafkist met 
daarin de overblijfselen van de laatste adellijke be-
woner van het kasteel, baron Frits van Keverberg 

(afb. 2).  
 
De loden kist werd aangetroffen net buiten de kas-

teelmuren, aan de zuidzijde van het kasteel bij de 
scheidingsmuur met de R.K. kerk van Kessel. De bij-
zondere loden kist wordt nu permanent tentoonge-

steld in een van de kelders van het kasteel. Hiervoor 

heeft het provinciaal archeologisch depot een meer-
jarige bruikleenovereenkomst afgesloten met de 
stichting die eigenaar is van het kasteel. De stoffe-

lijke resten van de baron zijn herbegraven op de 
plek waar de loden kist werd gevonden. 
 
Kasteel De Keverberg 

De oudste sporen van het kasteel dateren uit de 12de 
eeuw. De imponerende burcht aan de Maas kwam 
vooral tot bloei door het recht om tol te heffen op de 

Maas. Dit tolrecht ontvingen de graven van Kessel 
van de Duitse keizer. 

Na het vertrek van de laatste adellijke bewoners in 

de 19de eeuw kreeg het kasteel omstreeks 1880 de 
functie van klooster met meisjespensionaat. In de 
Tweede Wereldoorlog had het kasteel zwaar te lij-
den van bombardementen en beschietingen van-

wege zijn ligging aan de Maas. In 1958 werd de 
kasteelruïne deels geconsolideerd. Daarna werden 
plannen ontwikkeld te komen tot een complete her-

bouw van kasteel naar de vooroorlogse situatie. Uit-
eindelijk werd terecht gekozen voor het zoveel 
mogelijk zichtbaar houden van de bouwgeschiede-
nis. Door het gebruik van glazen wanden maakt het 

kasteel een transparante indruk. Het gebruikte ex-
tra dikke glas heeft een hoge isolerende werking om 

het energieverbruik laag te houden. Vanuit de di-

verse zalen en vergaderruimten heeft men een schit-
terend uitzicht op de Maas, het dorp Kessel en de 
uiterwaarden aan de overzijde van de Maas.  
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DNA van een (amateur)archeoloog: 

Dwayne Beckers 
Ingrid Lohuis1  
 
Wat beweegt iemand tot interesse in het verleden? 

Is het opvoeding, scholing, een inspirerende leraar, 
een bijzondere vondst of toch nog iets anders? 
 

Door (amateur)archeologen te interviewen, krijgen 
we misschien wel een antwoord op de vraag: 'waar 
komt je fascinatie voor archeologie vandaan en 

welke plek heeft de archeologie heden ten dage in je 
leven'. Al vragende krijgen we meer en meer van het 

archeologische DNA te zien.  
Door de vragen worden herinneringen en belevin-

gen immers weer tot leven geroepen en kunnen ze 
gedeeld worden. Misschien herkent u zichzelf wel in 
de antwoorden.  

 
Deze keer een ontmoeting met Dwayne Beckers (28 
jaar uit Roermond) met een kijk op zijn ‘archeolo-
gisch DNA’. 

 

 
Afb. 1. Dwayne Beckers bij één van zijn lezingen 
voor het LGOG (foto: Ingrid Buchem).  
 
Wanneer, waar en waardoor is je fascinatie 

voor archeologie begonnen? 
Mijn grootouders kwamen vroeger wel eens archeo-
logische vondsten tegen. Ik vond het mooi om hun 

verhalen te horen en mijn opa nam me mee naar zijn 
vindplaatsen. Thuis zocht  ik daar dan van alles over 
op in een encyclopedie. Hierin ontdekte ik ook weer 
meer over andere archeologische vondsten en sites. 

Tijdens vakanties in Frankrijk en Italië bezochten  

 
 
 

 
we een aantal sites die ik had gevonden in de streek 
waar we verbleven. Mijn ouders gingen eigenlijk al-
tijd mee naar die plekken. Zij hebben mij altijd ge-

stimuleerd om verder te ontdekken. Als zesjarige 
heb ik samen met een vriend geassisteerd bij de op-
graving Linnerveld uitgevoerd door de Universiteit 

Leiden en de heemkunde vereniging Roerstreek. We 
hebben zelf destijds niets gevonden, maar de span-
ning vond ik geweldig. Ik heb daarnaast tussen mijn 

dertiende en zestiende levensjaar regelmatig ge-

zocht met een metaaldetector. Daarbij heb ik veel 
materiaal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. 
Deze vondsten helpen me nu nog steeds in mijn on-

derzoek. 
 
Welke plek heeft archeologie op dit moment 
in je leven en hoe uit zich dat? 

Ik kan wel zeggen dat archeologie verweven is met 
mijn hele leven. Van kinds af aan wist ik al dat ik 
archeoloog wilde worden. Ik heb in Leiden de studie 

archeologie gedaan en daarna in Amsterdam mili-
taire geschiedenis. Mijn partner is ook archeoloog, 

dus thuis hebben we het vaak over de zaken die we 

tegen zijn gekomen. Ik werk sinds kort als archeo-
loog bij BAAC en specialiseer me daar in conflictar-
cheologie, met name de Tweede Wereldoorlog en 
recentere perioden. Mijn persoonlijke interesse gaat 

voornamelijk uit naar het gebied ten oosten van de 
Maas en ten noorden van de Roer, en dan specifiek 
de Duitse verdedigingswerken die daar aan het 

einde van de oorlog zijn aangelegd. In mijn vrije tijd 
doe ik hier al tien jaar onderzoek naar. Ik inventari-
seer, registreer en karteer bijvoorbeeld vondstmate-
riaal en zichtbare sporen uit die periode. Ik ben 

voorzitter van de Stichting Oorlogserfgoed Midden-
Limburg, we organiseren activiteiten in het kader 

van de Tweede Wereldoorlog en in 2020 komt er 

een tentoonstelling waarin de oorlog in onze streek 
centraal staat. 2 Ik heb onder andere ook fietsroutes 
en wandeltochten ontwikkeld langs zichtbare resten 
van de Tweede Wereldoorlog binnen het project 

‘Grenzgeschichte(n)’.3  
Momenteel ben ik een boek aan het schrijven over 
de sporen van de Tweede Wereldoorlog in het Mein-

weggebied. Dit is een nationaal park ten oosten van 
Roermond, prachtig wandelgebied overigens. 
 

Wat is je leukste archeologische ervaring? 
Als twintigjarige heb ik stage gelopen op een opgra-

ving op de westelijke Jordaanoever in Palestina. 
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Samen met lokale bewoners, vluchtelingen en kin-
deren hebben we archeologisch onderzoek uitge-
voerd. De vondsten, het samenwerken, de verhalen 

en de bewustwording van het erfgoed van deze men-
sen, maakte deze ervaring heel bijzonder. Deze pe-
riode heeft een diepe invloed gehad op mijn leven. 
 

Wat is met betrekking tot archeologie het in-
drukwekkendste wat je hebt gezien? 
In 2015/2016 heb ik, tot mijn grote verbazing, een 

tot dat moment onbekend neergestort vliegtuig ge-
vonden in Midden-Limburg. Ter plekke troffen we 
grote aantallen vliegtuigonderdelen aan, rondom 

een grote inslagkrater. Aangezien er niets over dit 

toestel bekend was – ooggetuigen en historische 
bronnen waren er niet – hebben we diepgravend on-
derzoek moeten doen naar deze onderdelen zelf. 

Daaruit hebben we kunnen herleiden wanneer het 
toestel neergestort moet zijn, welk subtype het is ge-
weest, waardoor het is neergestort (neergeschoten) 
en – bijvoorbeeld – welke bewapening het droeg. 

Maar nog steeds is het verhaal niet compleet en zoe-
ken we nog naar meer informatie. Zo weten we bij-
voorbeeld nog niet welk toestel dit exact is geweest, 

en wat het lot is van de bemanning. De vondst kwam 
als een grote verrassing voor me, en toen we de 

crashplaats net gevonden hadden, heb ik wel eens 

nachten doorgewerkt om informatie te verzamelen 
en vondstmateriaal te determineren. Dat vormt de 
afgelopen periode toch wel een van de meest veras-
sende vondsten die ik gedaan heb. 

 

 
Afb. 2. Fragment van een klep, afkomstig van de 

crashplaats die in 2015/2016 per toeval is ontdekt 
(foto: Dwayne Beckers). 
 

Waar ligt jouw favoriete archeologische plek 
op aarde en waarom is dit je favoriete plek? 
Het mooie van archeologie is dat het overal aanwe-
zig is. Uit elke tijdsperiode kunnen resten van men-

selijke activiteit ons iets leren. Een heel bijzonder 
voorbeeld van archeologische onderzoek is 

bijvoorbeeld het onderzoek naar het vluchtelingen-
kamp in Calais.4 Dit heeft ons veel geleerd hoe we 
nu met elkaar en met gebruiksvoorwerpen omgaan. 

Ook onderzoek naar biografieën van plastic afval in 
de zeeën is een goed voorbeeld. Dat leert ons heel 
veel over onze huidige samenleving, en kan voor po-
sitieve verandering zorgen. Ik ben vooral geïnteres-

seerd in de relatie van vroeger en nu, van verleden 
en heden. Daarom is de hele wereld interessant voor 
mij, en heb ik niet zozeer een favoriete archeolo-

gische site, maar vind het veel belangrijker om ar-
cheologie tot zijn recht te laten komen en een rol te 
laten spelen in de samenleving. 

Heb je een favoriete archeologische peri-

ode?  
Mijn grote interesse ligt natuurlijk bij moderne con-
flicten zoals de Tweede Wereldoorlog, maar in mijn 

jeugd was ik erg geïnteresseerd in de Romeinse tijd. 
Vroeger dacht ik dat archeologen zich alleen maar 
bezighielden met resten van lang geleden. Tijdens 
mijn studie besefte ik dat, bijvoorbeeld, overblijfse-

len uit de Tweede Wereldoorlog ook archeologisch 
onderzocht kunnen worden en ben ik me hierin 
gaan specialiseren. Ik realiseer me hierdoor steeds 

meer dat er een duidelijke relatie is tussen verleden 
en heden en dat bepaalde ideeën en tendensen nog 

steeds doorspelen in het heden. Door die kennis op 

een goede manier te ontsluiten kan mensen een 
spiegel voorgehouden worden. 
 
Heb je als (amateur)archeoloog al eens as-

sistentie geboden bij opgravingen? 
Als kind heeft Cathy Ni Cheallaigh van de gemeente 
Roermond me geïnspireerd en betrokken bij diverse 

opgravingen in de Roermondse binnenstad. Ik was 
bijvoorbeeld erg gefascineerd toen ik mijn eerste 
beerput vond of mijn eerste coupes over archeolo-
gische sporen mocht zetten. Zij heeft me destijds ge-

motiveerd om definitief archeologie te gaan 
studeren en we hebben tegenwoordig nog steeds af 

en toe contact. Tijdens mijn stage heb ik geassis-

teerd bij meerdere Romeinse sites in Nijmegen.  
 
Hoe deel je je interesse met anderen? 
Ik geef lezingen, organiseer tentoonstellingen, 

schrijf artikelen en ben bijvoorbeeld bezig met een 
boek. Ik deel voornamelijk mijn interesse voor de 
Tweede Wereldoorlog en de archeologie van de con-

temporaine wereld met anderen in eigen land, maar 
ook over de grens. Via Instragram (@conflictualarc) 
deel ik mijn onderzoeken en vondsten. Met andere 

archeologen uit Nederland en het buitenland heb ik 
regelmatig contact en leren we van elkaars vond-

sten, ontwikkelingen en inzichten. Door de 
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samenwerking met Nederlandse en Duitse overhe-
den, bosbeheerorganisaties, musea en heemkunde-
verenigingen en andere belangengroepen geraak ik 

steeds verder in mijn onderzoeken en kan ik tegelij-
kertijd mijn bevindingen delen. Sinds kort ben ik 
ook redactielid van dit tijdschrift. 
 

Waar ben je het meest trots op m.b.t. arche-
ologie? 
Ik vind het een goede zaak dat archeologen zich 

steeds meer bezighouden met het ethische aspect 
van hetgeen ze doen. Zo worden geïnteresseerden 
regelmatig nauw betrokken bij archeologisch on-

derzoek, en gaan archeologen niet altijd voor het 

grote geld, maar voor gedegen onderzoek. En na-
tuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering, en zou 
ik daarin nog veel verder willen gaan, maar ik vind 

het wel goed om te zien dat steeds meer archeologen 
zich bewust zijn van hun maatschappelijke taak, en 
inzien dat zij niet het alleenrecht hebben op archeo-
logie en erfgoed. 

 
Hoe ziet jouw leven, m.b.t. archeologie er 
over vijf jaar uit? 

In 2020 hoop ik mijn boek over sporen uit de 
Tweede Wereldoorlog in het Meinweggebied uit te 

1 AVL, ingridlohuis@hotmail.com. 
2 Meer informatie: www.oorlogserfgoedml.com 
3 De routes en brochures zijn via de VVV beschikbaar.  

brengen. Ik wil mij ook gaan richten op andere 
thema’s. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan krakers en 
hun omgang met historische panden en hun kijk op 

eigendom in de erfgoedsector. Het blijkt dat zij vaak 
opvallend zorgvuldig omgaan met historische ele-
menten in de panden die ze gekraakt hebben. Voor 
hen hebben dit soort historische elementen vaak 

meer betekenis dan voor mensen die ‘legaal’ in dit 
soort panden wonen. De ideeën over eigendom en 
verantwoordelijkheid zou ik ook willen projecteren 

op archeologie. Binnen vijf jaar ben ik ook van plan 
om een promotieonderzoek te starten. Dit onder-
zoek zal waarschijnlijk gericht zijn op de archeologie 

van de Tweede Wereldoorlog, maar het kan ook een 

nog recenter thema worden. Archeologie zal zon-
dermeer altijd een belangrijke plek in mijn leven in-
nemen. 

 
 
 
 

 
Mocht je na het lezen van dit interview ook uw ar-
cheologische DNA willen delen, laat het ons dan 

weten via avl@lgog.nl. We komen graag bij u langs 
om samen tot een interessant verhaal te komen.  

4 E.g. Hick, D. en Mallet, H., 2019. Lande: The Calais 
‘jungle’ and beyond. Bristol.  
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