De St. Jansberg tijdens WOII
17 september 1944 - 9 februari 1945
Een korte geschiedenis en de nu nog zichtbare sporen uit die periode
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De vele schuttersputten op de St. jansberg: als open graven verspreid in de bossen.
Deze kuilen doen het relaas van de strijd. De schuttersputten zijn de meest
passende gedenktekenen voor de Amerikaanse en Duitse soldaat.
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Market Garden en de St. Jansberg
17 - 24 september 1944

The Hill
Aan de zuidkant van het luchtlandingsgebied rondom Groesbeek landt het 505e
Parachute Infantery Regiment (PIR) van de 82ste Airborne divisie. De strategische
weg Mook-Gennep moet worden afgesloten om te voorkomen dat Duitse troepen
vanuit het oosten naar Nijmegen kunnen optrekken. De heuvel aan die weg,
tegenover Plasmolen (met daarop de molen van dokter Daan) wordt bezet en
veranderd in een stelling. Een wegversperring wordt aangelegd. Op de 20ste wordt
de wegversperring doorbroken door de Duitsers die Mook bezetten. De heuvel met
505th Co. B en C raken geïsoleerd. Op die dag wordt de Plasmolen zwaar
beschoten: ʻDe molen, die in de eerste dagen nog als uitkijkpost diende voor de
Amerikaanse artillerie, gaat als eerste in brand en het hotel volgt al gauwʼ1
Op donderdag de 21ste kijkt Huub Cox uit het raam vanuit een van de huizen aan de
Molenweg: ʻde molen is verdwenen.ʼ1
Wat nu nog te zien is zijn de restanten van de voet van de molen met daarnaast een
waterpomp en drie (water)keldergaten. De vlak daarbij gelegen betonnen watertank
vertoont vele inslagen. De smalle hevelrug, door de Amerikanen “the Hill” genoemd,
is nog steeds bezaaid met schuttersputjes.

Restanten van de molen op ʻthe Hillʼ

De watertank op de ʻthe Hillʼ

Waterpomp

Schuttersputje aan de rand van ʻthe Hillʼ
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24 - 29 september 1944
De eerste aanvallen op de “Kiekberg Woods”
De Amerikanen spraken over de “Kiekberg woods”, niet over de St. Jansberg. Op 24
september landen gliders van het 325ste Glider Infantry Regiment in Overasselt.
Onderdelen daarvan, het 2e bataljon, krijgen de opdracht om het 505e PIR af te
lossen bij Plasmolen, op ʻthe Hillʼ, en de opdracht om de bossen op de Kiekberg te
zuiveren van Duitsers. De aanval start op de 25ste sept. maar mislukt. De dag
daarna mislukken eveneens twee aanvallen die tot doel hadden om een ʻstrong pointʼ
te vestigen op de top van de Kiekberg (Hill 77.2). Generaal Gavin besluit die dag om
de bossen de 27ste aan te vallen met alle beschikbare troepen, vijf peletons. De
tegenstand is zwaar. Ver komen ze niet, ongeveer een kwart van de Kiekberg wordt
bezet en 37 Duitsers worden krijgsgevangen gemaakt. De daarop volgende aanval,
de 28ste, leverde een terreinwinst op van driekwart van de Kiekberg. De
belangrijkste bevoorradingsweg naar het bos, de Kiekbergsebaan, was in hun
handen en ook het hoogste punt met daarop de uitkijktoren was veroverd. Een
peleton maakte bedroevend weinig terreinwinst. De ʻKiekberg Woodsʼ had veel meer
troepen nodig om te kunnen veroveren.1

De hoofdaanval op de Kiekberg door werd ingezet vanuit het noorden

Het bos met zijn dichte onderbegroeiing en steile hellingen leverden veel problemen
op. In verslagen van de strijd om de ʻKiekberg woodsʼ wordt geproken van een
ʻjungleʼ. De Duitsers hebben zich goed ingegraven en gecamoufleerd. Langs paden,
kruispunten en andere strategische punten staan machinegeweren opgesteld. De
mannen van het 325ste kunnen niet in contact met elkaar blijven tijdens een aanval
en raken verspreid. Niemand wist hoe ver zijn buurman was gevorderd. Het resultaat
was dat er vele gewonden en slachtoffers waren. Het moraal was slecht en er waren
vermisten (MIAs= missing in action).4 Vrijdag 29 sept. zijn er weinig militaire
activiteiten. Die dag worden er plannen gemaakt om de vijand definitief uit de
ʻKiekberg Woodsʼ te verdrijven.

30 sept. - 1 okt. 1944
De tweede grote aanval op de “Kiekberg Woods”
Aan de aanval op de 30ste ging een 7 minuten durende artillerie beschieting vooraf.
Felle gevechten. In de nabijheid van de top van de Kiekberg treffen Amerikaanse en
Duitse soldaten elkaar op korte afstand zonder op elkaar te vuren. Elke partij zegt
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tegen de andere dat ze zich moeten overgeven en dat ze omsingeld zijn. Uiteindelijk
besluiten beide partijen tot een 1 uurs staakt-het-vuren. De Duitsers salueren en
vertrekken.4,5 Een uur later barst het geweld weer uit. Verder optrekken was
onmogelijk. De aanval werd afgebroken, er werden schuttersputten gegraven en
werd een verdedigingslinie gevormd. Gemaakte vorderingen: 400-700 meter.
De volgende dag, rond middernacht, starten de Duitsers een tegenaanval in de
bossen op en rond de Kiekberg. De aanval wordt afgeslagen met vele slachtoffers
aan beide kanten. De 325th krijgt te horen dat ze afgelost zullen worden door het
505e regiment. Frontlinies worden rechtgetrokken. Engelse troepen lossen
naderhand de Amerikanen af. Op 8 november worden zij afgelost door Canadese
troepen, de Cameron Highlanders.

Frontlijnen Kiekberg 17 - 16 oktober 1944

Gesneuveld
Gesneuveld op of vlakbij de St. Jansberg en op ʻthe Hillʼ in de periode van
17 sept. - 2 oktober: 505th, 325th (inclusief het 401th dat toegevoegd was aan het
325th): in totaal ca. 90 man.6

Op het landgoed
De Plasmolen
Aan het eind van de middag op 17 sept. krijgt de Molenaarsfamilie Verouden
ʻbezoekʼ van Amerikaanse parachutisten. Ze vragen om water. De familie krijkt
chocolade en sigaretten uitgedeeld. Er ontstaat een gevecht tussen de Amerikanen
en Duitse militairen die zich later overgeven. De familie vertrekt naar de buren om in
hun kelder te slapen. Dhr. Verouden blijft in zijn huis, die de volgende dag toch maar
zijn bed in de molen zet. De 20e krijgt de Plasmolen bezoek van vier Duitsers. Baron
van Verschuer kijkt even door het keldergat en zegt: ʻWe zijn verloren, de moffen zijn
er weerʼ.1,2
In de gevelmuur van de molen zijn vele beschadigingen te zien ten gevolge van de
gevechten.
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Molendal 1945

Rondom de villa
Het is prachtig mooi weer op 21 september. De bewoners van de villa herbergt een
grote groep vluchtelingen die schuilen in de kelders, waaronder de nu nog bestaande
ijskelder. Granaten blijven komen en een daarvan komt terecht in het koetshuis van
de baron.1 Dertig Duitse soldaten komen overnachten in de villa. ʻDe hele nacht
hebben we niet geslapen, een leven als een hel boven ons hoofd.ʼ2 De villa raakt
beschadigd. Donderdag 28 sept. moeten de bewoners op last van de Duitsers
vertrekken. Op 29 sept. wordt er rondom de villa erg gevochten, waarbij het torentje
eraf wordt geschoten.2 De familie van Verschuer werd via Duitsland naar Friesland
geëvacueerd,
In het verdere verloop van de oorlog wordt het herenhuis zwaar beschadigd. Zo ook
boerderijen, watermolen met molenaarswoning [ten dele], rentmeesterwoning,
herberg en boerderij de Plasmolense Hof. Het hout uit het bos met granaatscherven
was onverkoopbaar geworden.3
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Operation Veritable: 8 februari 1945

Ter voorbereiding van Operation Veritable werden alle bekende Duitse stellingen in kaart gebracht. De
posities zijn in deze kaart op een huidige topografische kaart gelegd. De rode boogjes (ʻnʼ) stellen de
posities van mijnen voor.

De organisatie voor dit grootste geallieerde offensief sinds de landing in Normandië
was geweldig in zijn omvang. In en rondom Nijmegen lagen 50 duizend
manschappen gereed voor Operation Veritable. In de vroege ochtend barstte ruim
1000 stuks geschut los.7

De strijd om de Plasmolen
De uitstekende posities die de Duitsers hadden op de St. Jansberg, maakte het dat
de geallieerden vanuit het oosten en noordoosten, via Breedeweg, de Duitsers in de
rug aanvielen.

Aanval op de Jansberg en de Plasmolen
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Het bataljon 1st Gordons, 153 Brigade heeft als opdracht om het zuidwestelijke deel
van het Reichswald te veroveren en vandaar uit in westelijke richting op te trekken
naar de Plasmolen. Daar zullen zij dan contact maken met de Canadezen die even
ten westen van de Plasmolen gelegerd zijn. ʻDe Helʼ (op de kaart ʻDel Helʼ) wordt op
9 februari genomen. Evenwijdig aan de Helbeek rukt ʻs nachts een compagnie op
naar het westen (op kaart: vanaf S-L = start line). Bij het dichtstbijzijnde huis
(boswachtershuis van van Burkum? - als dat nog bestond?) zaten nog Duitsers. Ze
krijgen hun portie. Een daarvan roept ʻKameradʼ, en een groep moffen, 71 in getal,
kwam naar buiten lopen met hun handen omhoog. Het voorste peleton klom verder
over ingestortte muren met daar tussen door een heel netwerk van loopgraven om
vervolgens in een mijnenveld verstrikt te raken.8 De mijnen leverde een aantal
zwaargewonden op bij de Gordons. Uiteindelijk werd er contact gemaakt met de
Canadezen. De Plasmolen was bevrijd.1
Alleen een granaatscherf in een beuk en enkele beschadigde beuken bij de Helweg
herinnert ons aan de strijd die daar gevoerd is.

Luchtfoto 16-3-1945. De weg naar Gennep bij Plasmolen met colonne militaire voertuigen.
Geel omcirkeld is de watertank op ʻthe Hillʼ. Goed te zien zijn de vele granaatinslagen
in de akkers.

Mijnenvelden
Direkt na het beëidigen van de vijandelijkheden in mei 1945 werd een begin gemaakt
van het in kaart brengen van de mijnenvelden in Nederland. In de periode 17 sept.
1944 tot 7 februari 1945 hadden de Duitsers de gelegenheid om een uitgebreid
mijnenveld aan te leggen dat zij nauwkeurig karteerden. Ook de geallieerden legden
hun mijnen maar maakten daar slechte aantekeningen van. Vaak werden hun mijnen
gelegd tijdens nachtelijke patrouilles. Hun gegevens waren nooit helemaal te
vertrouwen. De gevaarlijkste terreinen waren die, waar Duitse en geallieerde
mijnenvelden elkaar overlapten.9
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Geallieerde kaart waarop de mijnenvelden staan genoteerd (zwarte vlakjes)

Vrijdag 27 april 1945
ʻGa naar de Kiekberg; tel een 20 dode, half vergane soldaten. Alom loopgraven,
mijnen en munitie; onder de stromende regen terugʼ.10

Dodelijk ongeluk
Op 31 oktober 1945 vind bij de Plasmolen aan de rijksweg een dodelijk ongeluk
plaats ten gevolge van een anti-tankmijn. Het gebied waar het ongeluk plaats vond
was niet onderzocht door de Mijn Opruimings Dienst. De dag erna worden nog twee
mijnen gevonden in de buurt van het dodelijk ongeluk.11
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Sporen uit de Tweede Wereldoorlog in het landschap
Sporen in het landschap
De provincie Gelderland is z waar getroffen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In
september 1944 speelde een van de grootste luchtlandingsoperaties uit de oorlog,
operatie Market Garden, zich voor een groot deel af op Gelders grondgebied. Ook de
laatste fase van de bevrijding van West-Europa werd in februari 1945 vanuit
Gelderland ingezet met de operatie Veritable.
De in het landschap zichtbare sporen vormen als relicten een tastbare herinnering
aan de oorlog. Een groot deel van de sporen ligt echter onzichtbaar verborgen in de
bodem, bijvoorbeeld in de vorm van uitrustingstukken die zijn achtergelaten in
stellingen. De onder- en bovengrondse sporen zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden; zo kunnen kazematten niet los worden gezien van de loopgraven
waardoor ze waren verbonden. De zichtbare en onzichtbare sporen in het landschap
kunnen worden gerekend tot het erfgoed van de oorlog en dienen ook als zodanig te
worden behandeld.
In de bodem bewaard gebleven resten worden door archeologen aangeduid als het
bodemarchief. Het bodemarchief en historische bronnen zijn verschillende soorten
bronnenmateriaal met hun eigen mogelijkheden en beperkingen. Bodemvondsten
kunnen een bevestiging bieden van op historische bronnen gebaseerde
veronderstellingen, andersom kunnen bodemvondsten ook richting geven aan
historisch onderzoek.12
Onderzoek van de fysieke resten kan dan ook aanvullende gegevens opleveren ten
opzichte van historisch onderzoek. Behoud van deze authentieke sporen is
bovendien van belang voor het zichtbaar en beleefbaar maken van de gebeurtenissen
die zich in de Tweede Wereldoorlog op een bepaalde plaats hebben afgespeeld.
Voor het veilig stellen van oorlogssporen in het landschap is de belangrijkste opgave
dus de bekende sporen in kaart te brengen. Een mooi voorbeeld is de digitale kaart
met sporen in de provincie Drenthe: www.sporenvandeoorlog.nl
De in kaart gebrachte sporen behoort ten dienste te staan van de terreinbeheerders
van het gebied: zij kunnen er rekening mee houden wanneer er bijvoorbeeld houtkap
plaats vindt in het gebied met oorlogssporen. Zo heeft er onlangs op de Kiekberg
houtkap plaats gevonden in opdracht van Natuurmonumenten waarbij geen rekening
is gehouden met het militair erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog (schuttersputjes en
stellingen), met alle gevolgen van dien.
Het is dan ook de hoogste tijd dat het verborgen erfgoed uit WOII de aandacht krijgt
die het verdiend, voordat de (kwetbare) sporen in het landschap verdwijnen.

Veldinventarisatie St. Jansberg
Een van de aandachtspunten bij veldinventarisatie is het niveau waarop de sporen
het best beschreven kunnen worden.13 Schuttersputten zijn meestal in onderling
verband aangelegd op één locatie (zie volgende afbeelding) maar ook stellingen
onderling, soms kilometers uit elkaar, hebben zoʼn strategische verbinding. Artillerie
schiet kilometers over de linies heen op de vijand. Op al deze lagen zijn verbanden
aan te duiden. Verder is ook het verloop van de strijd -de bewegingen van de
troepen- een mogelijk gegeven voor de interpretatie van de sporen.
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Een Amerikaanse peletonsstelling in de Ardennen 1944.
De losse punten vormen een samenhangend stelsel en de hele stelling
heeft weer verbanden met andere peletonsstellingen nabij.//

Methode
• Bureauondezoek naar lokale geschiedenis in literatuur, archieven, bij
heemkundekringen, lokale historici, oral history
• Terreinonderzoek en inventarisatie

Bureauonderzoek
A.h.v. militaire rapporten leverden exacte lokaties op voor de St. Jansberg, waar
sporen te verwachten waren. In het journaal van de 325th GIR (58 paginaʼs) staan
alle aanvallen en troepenverplaatsingen op en rondom de St. Jansberg beschreven
in de periode 24 sept - 4 oktober 1944 van het 325st maar ook die van het 505th.
Met de vele opgegeven (US) militaire coördinaten en de militaire kaart (Holland
series: Groesbeek) van het gebied is vrij nauwkeurig te bepalen waar gevochten is of
waar troepen zich hebben ingegraven.

Terreinonderzoek en inventarisatie
De vele schuttersputten en stellingen zijn voor de St. Jansberg in kaart gebracht.
Sommige gebieden zijn niet onderzocht vanwege de moeilijke toegankelijkheid door
dichte begroeing van braamstruiken, struikgewas, omgevallen bomen,etc. Dit betreft
met name het gebied in het uiterste noorden van de St. Jansberg waar vele
omgewaaide bomen liggen. Naast de lokaties die werden onderzocht a.h.v. het
journaal zijn alle, tot nu toe bekende, strategische plekken bezocht, zoals
kruispunten van wegen/paden, heuveltoppen en uitzichtpunten.

Omvang
Op de St. Jansberg zijn ruim honderd schuttersputjes (eenmans kuilen) en grote
kuilen (ruimte voor meerdere soldaten) geteld.
Op drie lokaties zijn restanten van zgn. ʻstrongpointsʼ, bestaande uit dicht op elkaar
gelegen grote kuilen, al dan niet met elkaar verbonden aangetroffen.
In dit rapport zijn de in kaartgebrachte schuttersputten en stellingen niet opgenomen.
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Opgraving van een schuttersput?
Een nog niet verstoorde schutterput - de meeste zijn ʻbezochtʼ door ʻpiepersʼ - kan
interessant materiaal opleveren. Wellicht is het een idee voor de terreinbeheerder om
over een opgraving te gaan denken van een kuil met een hoge verwachtingswaarde
op vondsten. Dit uiteraard uitgevoerd door een professionele archeologische dienst.
Tegelijk kan er gedacht worden over hoe je het publiek opmerkzaam kan maken op
een geschikte schuttersput en over hoe het verhaal daarbij beleefbaar gemaakt kan
worden.

Voorbeelden van diverse typen kuilen

Grote kuil in de noordwestelijke hoek van de Kiekberg
In de beuk, op schootsafstand van deze kuil, zijn kogelinslagen zichtbaar

Schuttersput met nog duidelijk herkenbare diepte

Schuttersput met weinig diepte. Goed herkenbaar aan het opgeworpen zandheuveltje
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Door ʻpiepersʼ opgegraven Jerrycan, gedumpt in kuil

Schutterput, zuidzijde St Jansberg

Strongpoint

Restanten van putjes met weinig diepte zijn moeilijk op een foto zichtbaar te maken

Grote kuil op strategische plek op de Kiekberg
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Restant mortiergranaat en scherpe Duitse patronen, te voorschijn gekomen bij werkzaamheden

Springkuil
Eind 2011 heeft de explosieven opruimingsdienst een granaat doen ontploffen in een
dal even ten oosten van de top van de Kiekberg. De granaat was tijdens
werkzaamheden (houtkap) te voorschijn gekomen.14
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