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HET VERHAAL VAN GELDERLAND 
De provincie Gelderland heeft een interessante geschiedenis, waarover veel is 

geschreven. Maar echt een sluitend verhaal waarin de hele geschiedenis vanaf 

het begin tot nu aandacht krijgt, was er eigenlijk nog niet. Dat verandert als op 

10 november van dit jaar Het verhaal van Gelderland het daglicht ziet. Het is 

een vierdelige serie boeken, waarin verschillende periodes achtereenvolgens 

aandacht krijgen. Het lijkt erop dat een boek zelden zo’n publiciteitscampagne 

krijgt. Al in het voorjaar verschijnt een fraai tijdschrift waarin de geschiedenis, 

uiteraard flink ingekort, wordt beschreven aan de hand van enkele 

hoofdstukken uit de boeken. Maar daarnaast is er de Verhaal van Gelderland 

Zomertoer. Negen achtereenvolgende zaterdagen gaat de toer langs 

verschillende Gelderse plekken, met achtereenvolgens aandacht voor elkaar 

opvolgende periodes. Het laatste weekend, dat van 13 en 14 augustus, wordt 

ook de zondag benut voor een groot afsluitend finaleweekend. Ongeveer iedere 

zaterdag zijn er re-enacters; mensen die zich vanuit liefhebberij kleden volgens 

een bepaalde periode. Wat de zomertoer extra leuk maakt, is dat de 

ArcheoHotspot Zutphen meetrekt. Verschillende keren daarvan met 

enthousiasme bemenst door Julie en Dik Winkelman!  

 

 
 

Los van deze zomertoer is er meer inzet van de ArcheoHotspot Zutphen in de 

zomermaanden van 2022. Op 1 juli staan we op het prachtige bewaard gebleven 

fabriekscomplex van Ulft. Bijzonder is dat we via archeologie Apeldoorn zijn 

voorzien van archeologische vondsten uit de Tweede Wereldoorlog. Ook daar 

gaan we kort op in in de Koerier, met de bedoeling op een later moment een 

uitgebreider artikel te schrijven over de verschillende vondsten en hun 

geschiedenis.  

 



 

DE KOERIER NO. 207  NOVEMBER 2022 

4 

Het Verhaal van Gelderland 

- Prehistorie en Romeinen 
In de oudste geschiedenis is er uiteraard nog 
geen sprake van een gebied Gelderland. Het 
lijkt dat de eerste menselijke bewoning rond 
7500 voor onze jaartelling een feit wordt. 
Door volksverhuizingen wisselen groepen 
bewoners elkaar af. Eerste bewoning is op de 
hoger gelegen gronden van de Achterhoek en 

de Veluwe. Veel grafheuvels zijn bewaard 
gebleven. Rond het begin van onze jaartelling 
is hier de grens van het Romeinse Rijk. Aan 
de noordelijke kant daarvan wonen 
Germaanse stammen. Om zich te 
beschermen tegen aanvallen van de 
“barbaarse” stammen, leggen de Romeinen 
de Limes aan. Die wordt in het Gelderse 

gebied gevormd door de rivier de Rijn. Ten 

zuiden daarvan komen forten en 
uitzichttorens, onderling verbonden door een 
heerbaan; een militaire weg.  

 

Voorbeeld van een Romeins Limesfort 

Van de verdedigingswerken zijn restanten 

teruggevonden, zoals bij Nijmegen en 
Arnhem. Het oudste wat is teruggevonden, 
zijn resten van een fort op de Hunnerberg. 
Dit fort wordt al 15 jaar voor de jaartelling 
gebouwd. Het Gelderse gebied speelt ook een 
rol tijdens de Bataafse opstand van 69 – 70.  
 

 

Romeinen marcheren bij kasteel Cannenburch 

De Romeinen blijven nog een paar honderd 
jaar in Gelderland en de rest van ons land ten 
zuiden van de Rijn. Nijmegen wordt een 
belangrijke plek in die tijd. Maar het grote 

rijk raakt in verval en de Romeinen trekken 

zich terug uit de Lage Landen.  
 
- Middeleeuwen 
Het Christendom doet algemeen zijn intrede 
en dat komt vooral door de inzet van de 
Franken. Karel de Grote is hun machtigste en 
bekendste koning. Hij geeft een belangrijke 
rol aan de monnik Liudger, die het 

Christendom verder moet prediken. Voor de 
verovering van het Gelderse gebied door 
Karel speelt Nijmegen overigens een 
belangrijke rol. Karel bouwt er in 770 een 
paleis op het Valkhof. Ruim 100 jaar later 
komt er een einde aan dit paleis. Met een 
aanval door de Noormannen wordt het 
ingenomen en vernietigd. Deze woestelingen 

uit Scandinavië zijn niet alleen in Nijmegen 

een plaag. Ook op andere plekken misdragen 
zij zich hevig, zoals in 882 in Zutphen. 
 

 

De Noormannen misdragen zich in Zutphen. 
Afbeelding uit Musea Zutphen.  

Wat de Valkhof betreft, het is niet het einde 
van de bouwgeschiedenis. Rond 1150 is 
keizer Frederik Barbarossa de baas van het 
Heilige Roomse Rijk, waar ook Gelderland 
onder valt. Hij bouwt dan een grote burcht op 
de Valkhof.  
 
De vroege middeleeuwen zijn tijdens de 

Zomertoer het middelpunt tijdens de dag in 
Zutphen, op 2 juli jl. Plaats van actie is het ’s 
Gravenhof, aan de voet van de machtige 
toren van de Walburgiskerk. De naam zegt 
het al, hier hielden de graven van Zutphen 
hun verblijf. Het hof is intussen veranderd in 

een parkeerplaats, maar contouren van het 
gebouw zijn in het metselwerk aangebracht.  

 
Een vroeg-middeleeuws kamp wordt 
opgericht, af en toe vinden er woeste 
gevechten plaats, en uiteraard staan wij er 
met de ArcheoHotspot!  
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De Valkhof in Nijmegen (uit: Hollandsch Kasteelenboek.  
M.G. Emeis jr. en J.W. Heyting, N.V. Holdert & Co. – Amsterdam . 

 

Woeste gevechten op het ’s Gravenhof in Zutphen. 

 

We komen in een periode waarin de Gelderse 
steden zich ontwikkelen. Die komen vaak op 
strategische plekken, waar land- of 
waterwegen elkaar kruisen. Ze krijgen ook 
een belangrijke rol in het handelsvervoer, 

vooral over de rivieren Rijn, Waal, IJssel en 
Maas. In die tijd is nog geen sprake van een 

gebied als een hechte eenheid. Het is vooral 
Graaf Reinald I (1255 – 1326) die ervoor 
zorgt dat Gelre dat wel meer wordt. En later, 
in 1339, wordt het gebied officieel tot 
hertogdom verheven. We hebben het dan 
over het Hertogdom van Gelre en Graafschap 

Zutphen. Een stuk van Noord-Limburg valt 
daar ook onder.  
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- Habsburg en de 80-jarige Oorlog 

Het wordt geen rustige tijd; Karel van Gelre 
(1467 – 1538) komt aan de macht en die 
voert verschillende oorlogen tegen de vorsten 
van Habsburg, die ook in de melk hebben te 
brokkelen wat de macht om Gelre betreft.  
 

 

Karel van Gelre (1467 – 1538) 

Karel wordt daarbij geholpen door zijn 
maarschalk Maarten van Rossum (1490 – 

1555). Uiteindelijk komen de Habsburgers als 
winnaars uit de strijd. Karel V heeft de 
Nederlandse gewesten in zijn macht 
gekregen. Vanaf 1543 spreken we van de 

Staten van Gelderland. We zitten dan ook in 
de aanloop naar de Tachtigjarige Oorlog. De 
verhoudingen worden scherper wanneer Filips 
II (1527 – 1598) de macht krijgt over de 

Nederlanden. Zoon van Karel V, is hij al 
koning van Spanje. Filips is minder 
vrijdenkend als zijn vader en wil bijvoorbeeld 
de voorrechten van de Nederlandse adel 
beperken. Dat leidt uiteindelijk tot het begin 
van de Tachtigjarige Oorlog1. Het voert te ver 
om die hier tot in detail te beschrijven; in 
ieder geval vindt er veel strijd plaats op het 

grondgebied van Gelderland. Bijvoorbeeld bij 
Zutphen en Groenlo. Uiteindelijk komt er in 
1648 met de Vrede van Münster een einde 
aan de oorlog.  
 

Tijdens de Zomertoer wordt de Tachtigjarige 
Oorlog verbeeld in Groenlo, en wel op 
zaterdag 23 juli. Dat stadje is daarvoor niet 

willekeurig gekozen. In 1627 maakt het naam 
in de oorlogvoering, vanwege een beleg en 
veldslagen. Dat wordt nog iedere paar jaar 
herdacht door een groot kamp op te richten 
en de veldslag na te spelen. Helaas waren we 
die zaterdag verhinderd om met de 

 
1 Beschreven in Koerier 169.  

ArcheoHotspot te bemensen. Maar we waren 

er wel tijdens de grote veldslag, die onder 
andere werd nagespeeld op zaterdag 29 
oktober. Voor de sfeer enkele foto’s van die 
dag bijgevoegd. Van boven naar beneden; 
één van de kampementen in en rond 
Groenlo, nagebouwde verdedigingswerken en 
de nagespeelde veldslag van 1627 begint!  
 

 
 

 
 

 
 
Een gevolg van de Vrede van Münster is dat 

het Hertogdom Gelre wordt gesplitst. Het 
bestaat uit vier kwartieren. De drie 
noordelijke worden deel van de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden. Het 
resterende kwartier wordt deel van de 
Zuidelijke Nederlanden. Die blijven onder 
bewind van de Spaanse koning. 
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Nederland na de Vrede van Münster  
(bron: Elseviers Historische Schoolatlas. S. de Vries en Th. Luykx, Agon Elsevier, Amsterdam 1963) 

 
- Rampjaar 

Het gaat een tijd goed met de Nederlanden; 
we spreken niet voor niets van de Gouden 
Eeuw. Maar in 1672 gaat het mis. De 
Nederlanden worden van alle kanten 

aangevallen; door Frankrijk en Engeland, en 
door Münster en Keulen. Een troepenmacht 
trekt op 2 juli 1672 over de Rijn bij Lobith en 
verslaat de zwakke republikeinse troepen. 

Veel steden en andere gebieden vallen in 
vijandelijke handen. Het zijn uiteindelijk de 
onderwaterzettingen van de Hollandse 
Waterlinie die de troepen weten te stoppen. 
Op land gaat het tot die tijd dus niet al te 
best voor de republiek. Maar op zee is er 
meer sprake van successen. Michiel de 

Ruyter doet daar zijn best en weet de Frans-

Engelse vloot uit te schakelen. En Nederland 
krijgt er een paar sterke handen bij; Spanje 
en Duitsland scharen zich aan haar kant. Dat 
is genoeg voor de vijand om over te gaan tot 

vredesonderhandelingen. Die vinden plaats in 
Nijmegen, dat opnieuw een belangrijke rol 
speelt in de geschiedenis van Gelderland.  
De Nederlanden hebben geleerd van de inval 

in 1672 en verbetering van de 
landsverdediging wordt in gang gezet. In 
Gelderland gebeurt dat onder meer begin 18e 
eeuw door de aanleg van het Pannerdensch 
Kanaal. Later komt er ook een fort, het Fort 
Pannerden, dat een vooruitgeschoven positie 
is van de Hollandse Waterlinie.  
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Vijandelijke troepen trekken bij Lobith over de Rijn (Prent uit het Liemersmuseum in Zevenaar)

 

 

Fort Pannerden tijdens een bezoek in juli 2017 

- Bataafse Republiek en de tijd van 

Napoleon 
We stappen door naar een volgende 
belangrijke periode in de geschiedenis van de 
Nederlanden, en dus van Gelderland. De 
Franse Revolutie van 1789 heeft uiteindelijk 
ook grote gevolgen voor de Nederlanden. De 
Fransen willen hun revolutionaire 

gedachtengoed uitbreiden naar de rest van 
de wereld. Dat heeft een hele reeks oorlogen 
tot gevolg. Zo vallen ze in december 1794 de 
Nederlanden binnen. Ze worden daarbij  

 

geholpen door Nederlanders die het 
gedachtengoed aanhangen; de Patriotten. De 
inval is succesvol en de Bataafse Republiek 
wordt uitgeroepen. De gewestelijke structuur 

houdt op te bestaan en Nederland wordt 
ingedeeld in departementen. Dat heeft voor 
Gelderland en Zutphen tot gevolg dat het 
gebied over drie departementen wordt 
verdeeld. Een bekende gebeurtenis uit de 
Bataafse tijd is de Engels-Russische landing 
in Noord-Holland. Dat is uiteraard niet in 
Gelderland, maar wel is er een poging om 

een oranje-gezinde inval vanuit Pruisen voor 
elkaar te krijgen. Dat wordt ondersteund 
vanuit Lichtenvoorde, aangevoerd door de 
freule van Dorth (1747 – 1799). Onrust 
heerst in het gebied en patriottistische en 
Franse groepen worden erheen gestuurd. De 

freule wordt opgepakt en ter dood gebracht.  
 

Verder kort samengevat, omdat de 
ontwikkelingen niet specifiek betrekking 
hebben op Gelderland: in 1806 komt een 
einde aan de Bataafse Republiek. Nederland 
wordt een koninkrijk, met Lodewijk Napoleon 
(1778 – 1846) aan het hoofd. Die laat de 
Nederlandse belangen echter boven die van 
het Franse keizerrijk gaan. Daarom komt er 

in 1810 een einde aan zijn bewind en lijft 
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Keizer Napoleon de Nederlanden in bij het 

Franse Rijk. Die staatsvorm duurt tot 1814, 
wanneer Nederland weer een eigen staat 
wordt.  
 

 
 
- Koninkrijk 

Gelderland wordt weer een provincie van het 

Koninkrijk der Nederland. Zelfs nog iets 
groter dan het was, want er komen twee 
gebieden bij. Het zijn gebieden die eerder 
vallen onder het bewind van de Hertog van 
Kleef. Het betreft het gebied de Liemers en 
nog een aantal dorpen, die nu nog steeds tot 
Gelderland behoren. In ruil wordt een ander 

gebied afgestaan aan Pruisen.  
 

 
 
De 19e eeuw is ook de tijd van de grote 
opkomst van de gemechaniseerde industrie. 
Stoom speelt daarbij een belangrijke rol. 
Enkele stoomgemalen staan er nog steeds, 

zoals bij Appeltern. Gemaal De Tuut is daar 

op 30 juli het decor van de Zomertoer. Dit 
keer staan wij er ook weer bij! Dat is nog net 
te zien op de foto linksonder.  
 
- Twintigste eeuw 
Eerste Wereldoorlog 
Deze eeuw kent twee wereldoorlogen. Tijdens 
de Eerste blijft Nederland neutraal. Maar de 

strijd gaat niet ongemerkt voorbij. Net als in 
andere provincies, worden in Gelderland 
Belgische vluchtelingen opgevangen. Kampen 
komen er in Oldebroek, Nunspeet en Ede. 
Een verder nog herkenbaar restant, zijn 
oefenloopgraven in Ede2 op de Ginkelse 
Heide, vlak bij het Belgische 
vluchtelingenkamp.  

 

Tweede Wereldoorlog 
Dat de Tweede Wereldoorlog niet ongemerkt 
aan Gelderland voorbij gaat, is wel bekend en 
heeft ook vaker aandacht gekregen in de 
Koerier. Als grensprovincie krijgt Gelderland 
al heel snel te maken met de Duitse inval3. 
Op 10 mei trekken troepen de grens over en 

rukken snel op naar het westen. De IJssellinie 
weet hen slechts kort tegen te houden. Iets 
langer is dat het geval bij de Grebbelinie, 
gelegen op de grens van Gelderland met 
Utrecht. Waarschijnlijk de bekendste, of beter 
beruchtste gebeurtenis in de provincie is 
Operatie Market Garden van september 
1944. Nijmegen en Arnhem, inclusief 
tussenliggende en omliggende gebieden, 

spelen daarbij een belangrijke rol. Maar ook 

later in de oorlog wordt er zwaar gevochten, 
wanneer de geallieerde troepen de provincie 
uiteindelijk weten te bevrijden.  
 

 

Britse luchtlandingstroepen voor kasteel de 
Cannenburch in Vaassen, 14 augustus 2022 

 

 
2 Zie het artikel hierover van Herman van Zanten in 
Koerier 171.  
3 Een Koerier over de Nederlandse 
grensversperringen ten oosten van Arnhem is in 
voorbereiding.  
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Koude Oorlog 

Ook na het einde van de Tweede 
Wereldoorlog is de militaire rol van 
Gelderland nog niet uitgespeeld. Er is zelfs 
nog sprake van een verdedigingslinie, 
bedoeld om de Russen weg te houden uit het 
westen. Het gaat om de nieuwe IJssellinie, 
die paraat is tussen de jaren 1950 en 1968.  
 

 

Bron: Wikipedia 

Een grote waterlinie, waarbij grote gebieden 
vooral ten oosten van de rivieren onder water 
konden worden gezet, door rivieren af te 
sluiten met behulp van kunstmatige stuwen. 

Twee daarvan liggen in Gelderland: aan de 
Nederrijn ten westen van Arnhem en aan de 
Waal ten oosten van Nijmegen.  
 

 

Object van het stellingdeel bij Nijmegen  
(foto juli 2017) 

De derde ligt vlakbij Gelderland, namelijk aan 

de IJssel bij Olst, ten noorden van Deventer. 
Rond de stuwen werden bunkers gebouwd 
om de werken te verdedigen. Vrij veel van de 
werken is nog terug te vinden.  
Los van inzet van een daadwerkelijk 
verdedigingswerk zijn er veel kazernes en 
oefenterreinen in de provincie. Ook uw 
redacteur genoot er zijn militaire opleiding!  

 
- Zomertoer 
Tot zover een korte beschrijving van de 
vooral militaire geschiedenis van de provincie 
Gelderland. Die is nog niet voorbij, want er 
zijn nog steeds kazernes en oefenterreinen, 
hoewel minder dan tijdens de Koude Oorlog. 
Van de verdedigingswerken en kastelen is 

nog veel terug te vinden. Het Verhaal van 

Gelderland gaat uiteraard veel verder dan de 
militaire geschiedenis van de provincie!  
 
Nu even terug naar de zomertoer, waarnaar 
we al verwijzen in de inleiding op bladzijde 3 
van deze Koerier en waarvan we in de 
voorgaande tekst al enkele belevenissen 

hebben beschreven. Vanaf 18 juni gaat die 
toer iedere zaterdag langs een andere locatie. 
En iedere keer krijgt daarbij een 
achtereenvolgende periode uit de 
geschiedenis de aandacht. Zoals gezegd, dat 
begint op 18 juni. Locatie is dan museum 
CODA in Apeldoorn, met aandacht voor de 
prehistorie. Om die aandacht levendiger te 
maken, kunnen belangstellenden een bezoek 

brengen aan het prehistorische dorp bij Haps. 

Iedere week een stap verder in de tijd, met 
zaterdag 6 augustus de nieuwste tijd. Alle 
tijden komen samen tijdens het 
finaleweekend op 13 en 14 augustus. In een 
zinderende hitte op het terrein naast kasteel 
Cannenburch in Vaassen.  
Re-enactment, lezingen, optredens met 

muziek (zie het voorblad van deze Koerier), 
rondwandelingen. Het Verhaal van Gelderland 
van prehistorie tot Tweede Wereldoorlog. En 
Julie en Dik Winkelman zijn van de partij met 
de ArcheoHotspot, gelukkig op een 
schuwrijke plek; zie hieronder!  
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Over de vroege geschiedenis van het kasteel 

de Cannenburch is niet heel veel bekend. In 
ieder geval wordt het voor het eerst genoemd 
in 1365. 
Het gebouw dat er nu staat, is als 
renaissancekasteel meer bedoeld om 
comfortabel in te wonen, dan een belegering 
te doorstaan. Halverwege de 16e eeuw staat 
hier alleen een ruïne. Die wordt gebruikt om 

een kasteel op te bouwen, en sporen van de 
ruïne zijn nu nog steeds te zien in de kelder. 
Opdrachtgever en toekomstige bewoner is 
Maarten van Rossum. We komen deze 
vechtersbaas al eerder tegen, als maarschalk 
van de hertogen van Gelre. Eerder 
beschrijven we ook al dat Gelre in 1543 
onder het bewind komt van keizer Karel V. 

De maarschalk gaat het wat rustige aan 

doen. Hij vindt de ruïne een mooie plek om 
zijn kasteel te bouwen. De bouw begint in 
1543 en duurt de nodige jaren. Veel kan 
Maarten van Rossum er niet van genieten. 
Kort na de oplevering, overlijdt hij in 1555. 
 
 

 

Dik Winkelman (l) en Maarten van Rossum (r) 
(foto: Julie Winkelman 13 augustus 2022) 

De eigenaars van het kasteel volgen elkaar 

op en zij breiden het complex uit. Daardoor is 
het nu aanzienlijk groter dan in zijn begintijd. 
Uiteindelijk komt het kasteel in 1951 in 
handen van de Vrienden der Geldersche 
Kasteelen. Het is dan in slechte staat en 

restauraties volgen.

 

Zijaanzicht  kasteel Cannenburch met huizen bij de toegangsbrug, prent uit 1832. 
(Rijksmuseum via Wikimedia Commons)
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Nog enkele sfeerbeelden van het evenement 
bij Kasteel Cannenburch. Hierboven ten 
strijde trekkende middeleeuwse krijgers. 
Later verzamelen alle periodes zich, voor een 
tijdloze veldslag vlak voor de Hotspot! 
 

 
 

 
 

 
 
- Bronnenopgave 
• Kastelen in Nederland. A. Schellart en W. 

van Stuijvenberg, Sijthoff – Amsterdam 

1984.  

• Verhaal van Gelderland. Dolly Verhoeven 
e.a., Erfgoed Gelderland – Arnhem 2022.  

• https://erfgoedgelderland.nl/project/boekpr
oject/ 

• Wikipedia (bladzijde Geschiedenis van 
Gelderland, 16 oktober 2022) 

 
Een Nieuwe Tijd – Wederopbouw in de 

Achterhoek 
Nog een Gelders event uit de afgelopen 
zomerperiode, meer specifiek uit de 
Achterhoek. Het event richt zich op de 
periode kort na de Tweede Wereldoorlog; de 
tijd van de wederopbouw.  
 

 
 

https://erfgoedgelderland.nl/project/boekproject/
https://erfgoedgelderland.nl/project/boekproject/
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Elf gemeentes uit de Achterhoek werken 

samen om het erfgoed van de wederopbouw 
onder de aandacht te brengen. En net als bij 
het Verhaal van Gelderland, was er een 
afsluitend festival. Plaats van actie is het DRU 
Industriepark, in de indrukwekkende hal van 
een oude ijzerfabriek. De voorgeschiedenis 
daarvan begint in 1754, wanneer in het dorp 
een eerste ijzerfabriek wordt opgericht, een 

zogenaamd IJserhut. Begin 19e eeuw krijgt 
het de naam Diepenbrock en Reigers Ulft 
(DRU), genoemd naar de eigenaren. In het 
laatste kwart van de vorige eeuw verdwijnen 
de industrieën van het terrein. Gelukkig 
wordt het industrieel erfgoed Rijksmonument 
en krijgt het een nieuwe bestemming. 
Hieronder twee foto’s van het gebouw waarin 

het evenement plaatsvindt; een buiten- en 

een binnenaanzicht.  
 

 
 

 
 
Wij waren uitgenodigd er te staan met de 
ArcheoHotspot Zutphen en die uitnodiging 

namen we uiteraard graag aan. Vanuit de 
gemeentearcheoloog Apeldoorn krijgen we 

materiaal uit de Tweede Wereldoorlog, 
gevonden bij archeologische opgravingen op 
drie locaties. Dat biedt voldoende materiaal 
voor een uitgebreid artikel in de Koerier. 
Daarom houden we het hier bij een korte 
opsomming en bij enkele foto’s om de sfeer 
te proeven.  
 

 

 
 
Wat die opsomming betreft, de vondsten die 
we tonen kwamen van archeologische 

opgravingen bij Hoog Soeren (munitiedepot), 

Boschbad Apeldoorn (B17-bommenwerper) 
en Wenum Wiesel (Messerschmitt 109 
jachtvliegtuig).  
 
- Hoog Soeren 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwen de 
Duitsers in dit gebied een enorm 

munitiedepot. Het is in gebruik van eind 1943 
tot vrijwel het einde van de oorlog. Geen 
grote bunkers of ondergrondse opslag, maar 
heel veel half ingegraven opslagplekken met 
erboven een metalen plaat met zand erop. 
Het gebied wordt wel aangeduid als het 
grootste depot in Noordwest-Europa. De plek 
is goed gekozen, want het depot is niet 

gebombardeerd in de oorlog. Al jaren wordt 
er gezocht naar niet-gesprongen explosieven, 

en iets minder lang wordt dat archeologisch 
begeleid.  
 

 
 
- Boschbad Apeldoorn 
26 november 1944 keren Amerikaanse 
bommenwerpers terug van een grote aanval 
op diverse doelen in Duitsland. Een ervan is 
een B17 met de naar Little Guy, met negen 

bemanningsleden aan boord. Het toestel 
krijgt onderweg motorpech en uiteindelijk 
doet nog maar één van de vier motoren het. 
Acht bemanningsleden verlaten het toestel. 
Maar eerste piloot Kyle Scott Smith blijft aan 



 

DE KOERIER NO. 207  NOVEMBER 2022 

14 

boord, waarschijnlijk om te voorkomen dat 

zijn toestel midden in Apeldoorn neerstort. 
Dat lukt hem inderdaad; het toestel komt 
neer in een vijver naast het Boschbad 
Apeldoorn. De piloot, 24 jaar oud, komt om 
het leven.  
 

 
 
- Wenum-Wiesel 

De vondsten hier betreffen een Duitse 
jachtvliegtuig. Unteroffizier Horst Quietzsch is 
onderweg in zijn Messerschmitt 109. Op 30 
januari 1944 wordt het groepje 
jachtvliegtuigen waarvan Quietzsch deel 

uitmaakt verrast door Amerikaanse jagers. 

Het gaat dan razendsnel; de Unteroffizier 
wordt neergeschoten zonder zelf nog te 
kunnen schieten. Hij stort neer aan de Oude 
Zwolseweg in Wenum-Wiesel en komt daarbij 
om het leven, pas 21 jaar oud. Hij wordt als 
vermist opgegeven, en dat blijft hij tot de 
berging in 2010. Het jaar daarna wordt hij 
begraven op de grote Duitse militaire 

begraafplaats in Ysselsteyn.  
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Tenslotte voor het sfeerbeeld nog enkele 

afsluitende foto’s. Hieronder probeert uw 
redacteur een belangstellende wat wijzer te 
maken. Toevallig ook onze buurman van de 
Monumentenwacht Gelderland! 
 

 
 
Bij de vondsten van, als ik het mij goed 
herinner, het munitiedepot Hoog Soeren 
bevonden zich ook een beschadigde 
Nederlandse en Duitse helm. Ter vergelijking, 

enkele helmen uit de collectie van uw 
redacteur.  
 

 
 
Het evenement in Ulft ging uiteraard over 

meer dan vondsten uit de Tweede 
Wereldoorlog; zie de volgende twee foto’s.  
 

 
 

 
 

NIEUWE BOEKEN  
Kort geleden verschenen twee nieuwe 
boeken die de redactie graag onder uw 
aandacht brengt. Beide redelijk 
kostbaar, maar voor de geïnteresseerde 

zeer de moeite waard.  
 
Luchtwachttorens 
In de begintijd van de Koude Oorlog is het 

mogelijk dat vijandelijke vliegtuigen die 
boven Nederlands grondgebied vliegen buiten 
beeld van de radar blijven door laag te 
vliegen. Om ze toch in zicht te krijgen, wordt 
het Korps Luchtwachtdienst opgericht. 

Verspreid over het hele land bezetten 
vrijwilligers van het korps in totaal 276 hoge 
uitkijkposten. Waar mogelijk, worden al 
bestaande gebouwen daarvoor geschikt 
gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan molens, 
watertorens en fabrieksgebouwen. Waar geen 
geschikte gebouwen staan, worden speciale 
torens neergezet. Die worden gebouwd 

volgens het raatbouwprincipe.  
Als vijandelijke vliegtuigen worden 
gesignaleerd, geven de vrijwilligers dat per 
telefoon door aan hun luchtwachtcentrum. 

Daarvan zijn er in totaal acht; voor iedere 
luchtwachtregio één. Het korps blijft niet heel 
lang operationeel. Vliegtuigen worden steeds 
sneller, en daardoor lastiger te signaleren. 

Maar ook de radar wordt beter en kan 
laagvliegende toestellen in beeld krijgen. 
Daarom wordt het korps langzaamaan 
overbodig. In 1964 wordt het ingekrompen 
en in 1968 opgeheven. De meeste 
luchtwachtposten zijn er niet meer, maar 
gelukkig zijn ze niet allemaal verdwenen. 
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Hans Sakkers en Johan den Hollander, vooral 

bekend door hun boeken over de Atlantikwall, 
schreven er al zo’n 35 jaar geleden een 
boekje over. Sandra van Lochem schreef er 
artikelen over en richtte een interessante 
website in: 
https://www.luchtwachttorens.nl/luchtwachtt
orens/ En uiteraard liet ook de Koerier zich 
niet onbetuigd4. Maar intussen verscheen het 

ultieme werk over het korps en zijn 
gebouwen. Sandra van Lochem heeft jaren 
lang onderzoek gedaan en dat resulteert in 
Luchtwachttorens uit de Koude Oorlog. Het is 
een dikke pil van 400 bladzijden, en dan ook 
nog eens in groot formaat. Ontstaan en 
verloop van de Koude Oorlog krijgen de 
aandacht, waarbinnen het korps zijn plek 

krijgt. Organisatie en taken worden 

beschreven, en uiteraard krijgen de 
gebouwen die worden gebruikt ook 
uitgebreide aandacht. De meeste aandacht 
gaat daarbij uit naar de torens die er nog 
staan.  
 

 

Exemplaar op Fort Sint Andries 
Foto 13 juni 2022 

Interessant is ook de bijlage waarin alle 

posten worden genoemd, ook die een plek 
kregen op al bestaande gebouwen. In dat 
overzicht wordt ook aangegeven of er van de 
posten nog iets is te zien. Een heel 

 
4 No. 34 beschrijft de algemene geschiedenis, no’s. 
74 en 137 gaan respectievelijk in op de 
luchtwachttoren van Oude Wetering en Fort Sint 
Andries. In no. 197 tenslotte is het kartonnen 
model van een toren te zien, dat is ontwikkeld door 
onze lezer Lex Tempelman.   

interessant verhaal en de grote hoeveelheid 

illustraties maken dit boek een must voor 
degene die iets meer is geïnteresseerd dan 
gemiddeld. De prijs van bijna 50 euro mag de 
echte liefhebber uiteraard niet afschrikken!  
Nai010 Uitgevers ISBN 978-94-6208-690-6. 
 

 
 

 

Afwijkend model Galgekade Oude Wetering; Julie 
en Koen Winkelman kijken toe; september 2008 

https://www.luchtwachttorens.nl/luchtwachttorens/
https://www.luchtwachttorens.nl/luchtwachttorens/
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Atlantikwall in Zuid-Holland 

Nog een fantastisch boek verscheen in de 
afgelopen periode. Over een onderwerp 
waarmee de belangstelling van uw redacteur 
voor verdedigingswerken begon, rond 1973: 
de Atlantikwall in Zuid-Holland.  
 

 

Restant van de antitankmuur in de duinen ten 
noorden van Noordwijk.  
Foto: 29 oktober 2011 

 
Arthur van Beveren en Jeroen Rijpsma 
schreven Atlantikwall in kaart – Bunkers en 
bezetting in Zuid-Holland. Het is daarmee 
geen atlas met alleen maar kaarten. 
Geschiedenis van gebruik van deze Duitse 

verdedigingslinie uit de Tweede Wereldoorlog 
worden uitgebreid beschreven. Dat gebeurt 
aan de hand van heel veel fraai 
kaartmateriaal. Niet alleen overzichtskaarten 
van gebieden, maar ook 
plattegronden/technische tekeningen van de 

bunkers die de Duitsers hier plaatsten. Een 
en ander verder verlevendigd met veel 
historische foto’s. Met 328 bladzijden iets 
dunner dan het boek over de 

luchtwachttorens, maar het formaat is net 
iets groter! Beide boeken hebben dezelfde 
prijs, en in beide gevallen vindt uw redacteur 

het boek de prijs waard!  
Rijpsma Drukkers ISBN 978-90-7801-209-2.  
 

 

 

1975: uw redacteur voor een geschutopstelling van 
de Duitse luchtsafweerbatterij ten zuiden van 

Katwijk; Stützpunkt XXXVI L.  

 

 
 
 

 

 

 

 
 


