pagina 10:

ooggetuigen Market garden

pagina 13:

terug naar 1944: cafe van lin

75 JAAR MARKET GARDEN IN OVERASSELT
De Amerikaanse Generaal Gavin, met parachute geland bij Overasselt
(=Market), ontmoet de Britse generaal Browning die over land (=Garden)
vanuit het zuiden daar aankwam.
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Jubileum 75 jaar Operatie
Market Garden en bevrijding
De oorlogsjaren waren
voor vrijwel alle Nederlanders
en dus ook de inwoners van
Overasselt en Nederasselt een
hachelijke periode. Het optreden van de bezetters werd
steeds harder en de toestand
was voor menigeen ondragelijk.
Des te blijer was iedereen met
de bevrijders. De geallieerden
zorgden er voor, dat de gehate
Duitse troepen het hazenpad
moesten kiezen. Tot op de dag
van vandaag zijn we de geallieerden daar dankbaar voor.
Maar inmiddels zijn we
75 jaar verder en is de wereld
enorm veranderd. Het kost de
wereld grote moeite om de vrede te bewaren. Sommige landen
worden al jaren geteisterd door
oorlogen. Je kunt iedere dag vaststellen, dat er ergens op de wereld
een nieuwe oorlog wordt gestart,
die veel mensen in een vergelijkbare situatie brengt. Oorlog
brengt niets goeds voort. Wij
moeten blij zijn, dat de meesten
van ons sedertdien geen oorlog
meer meegemaakt hebben! Wij
leven in vrijheid en dat is een
groot goed. Dat besef geldt niet
alleen voor de ouderen onder ons,
maar is iets voor alle leeftijden.

Stichting
Bevrijdingscomité Overasselt-Nederasselt
heeft voor september 2019 een
heel programma rond Market
Garden samengesteld, zowel om
te herdenken als om de vrijheid
te vieren. Een belangrijk voordeel
was, dat enkele leden ook actief
waren bij het vorige jubileum. Ik
herinner mij, dat dat jubileum
een geweldig succes was, dat wij
graag minstens willen evenaren.
Er zijn ook verschillen met vijf
jaar geleden. U kunt het allemaal
zelf ervaren! Het gevarieerde programma voor jong en oud wordt
verder uit de doeken gedaan in de
fraaie Dorpskrant die voor u ligt.
We hebben al een prachtige start gemaakt met de vertelmiddagen van de werkgroep
Woord en Beeld, met de logowedstrijd op basisschool De Zilverberg en de fantastische publiciteit
die we kregen in diverse media.

Het winnende logo van Markus
van Hoorn en Twan Verploegen
en andere tekeningen van leerlingen van De Zilverbergschool ziet
u in dit blad terugkomen.
Dankzij de welwillende
opstelling van de gemeente die materieel heeft ondersteund door het
beschikbaar stellen van de benodigde financiën is dit alles mogelijk in onze mooie dorpen. Zonder
de tomeloze inzet van tientallen
vrijwilligers zou dit alles echter
niet mogelijk zijn geweest. Wij zijn
als comité erg dankbaar dat zovelen vrijwel zonder aansporing zoveel uren beschikbaar wilden zijn.
Wij nodigen alle inwoners van
onze dorpen en daarbuiten van
harte uit om dit mee te maken en
deel te nemen en zo de bevrijding
samen te herdenken en te vieren.
- Paul Mengde
Voorzitter Bevrijdingscomité

Foto: Bart Nijs

COLOFON
De Dorpskrant Overasselt is via
internet en email gratis beschikbaar.
Geef uw mailadres op bij:
info@overasselt.info
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Heeft u kopij voor de dorpskrant?
Heel graag! Mail uw verhaal naar:

Tegen aantrekkelijke tarieven kunt
u uw advertentie in de Dorpskrant
plaatsen. Die komt dan zowel op de
papieren versie als op de digitale versie. Voor tarieven informeert u via:

redactie@overasselt.info

redactie@overasselt.info

Aanlevervoorwaarden:
Tekst: Word/.docx- bestand
Foto’s: jpg, max 300 dpi
Gelieve een eventuele foto apart van
de tekst te mailen.

Redactie: Fons Gerrits, Hinta Gravestein, Lène Creemers, Judith van
Beukering, Alex Kops en
Wim Cousijn.
Vormgeving: Max de Visser
Druk: Printservice Overasselt

Het verloop van market garden
Tegen het einde van de
Tweede Wereldoorlog ontstond
het ambitieuze plan om in een
combinatie van een luchtlandingsoperatie (Market) en een
grondoffensief (Garden) het
hele Duitse hoofdfront vanuit het noorden te omvatten
door de grote rivieren in Nederland over te gaan. De wens
was om de oorlog nog vóór
kerst 1944 te beëindigen.
De operatie werd gekenmerkt door de ruime inzet van
luchtlandingstroepen, die strategische bruggen op Nederlands
grondgebied moesten veroveren.
Grondtroepen zouden over deze
bruggen snel kunnen doorstoten
naar het IJsselmeer. Daardoor
zouden de Duitse troepen in het
westen van Nederland afgesneden worden, waarna men naar
het oosten zou oprukken tot in
het Ruhrgebied, het industriële
hart van Duitsland. Op die manier kon men de gevreesde Siegfriedlinie omzeilen, de gordel van
versterkingen tussen Frankrijk en
Duitsland. Deze aaneenschakeling van bunkers, betonnen tankversperringen,
prikkeldraadversperringen en mijnenvelden
liep van Kleef, langs de Duitse grens tot in Zwitserland.
Uiteindelijk
mislukte
Market Garden, omdat de cruciale brug bij Arnhem niet behouden kon worden. Bij de geallieerde overwinning in de Slag
om Normandië was een groot
deel van het Duitse westfront
vernietigd. Pantsereenheden van
het Britse leger maakten gebruik
van deze situatie, door pijlsnel
door te stoten naar het noorden.

Op 3 september 1944
werd bijna zonder tegenstand
Brussel ingenomen, en op 4 september werd Antwerpen bevrijd.
Dit voordat de Duitsers de havens hadden kunnen vernietigen.
Op die manier
naderde begin
september de Britse 21ste legergroep onder leiding van veldmaarschalk
Montgomery
de
Belgisch-Nederlandse grens. En
generaal Omar Bradley was met
zijn Amerikaanse 12de legergroep ten zuiden van de Ardennen
niet ver meer van de Duitse grens.
De opmars begon vaart
te verliezen, omdat de bevoorrading een probleem werd door
de lange aanvoerroute. Bovendien begonnen de Duitsers, nu
de geallieerden zo dichtbij kwamen, flink tegenstand te bieden.
Montgomery’s idee was na
het Ruhrgebied te hebben veroverd
in één keer door te stoten naar Berlijn, terwijl de Amerikaanse generaal

George Patton in het Saarland een
snelle doorbraak wilde forceren:
ze vonden beiden dat de vluchtende Duitsers niet de tijd mochten krijgen om zich te herstellen.
Bevelhebber Dwight Eisenhower was het daar niet mee eens
en wilde langzamer over een breed
front optrekken. Hij vond het te
riskant om voor één grote doorstoot te gaan. Hij dacht dat op die
manier ook het bevoorradingsprobleem te ondervangen was: nadat
de troepen herbevoorraad zouden zijn, zou dat brede front een
succesvolle eindstrijd garanderen.
Na het dramatische en onjuiste bericht dat Londen getroffen was door
V2-aanvallen en op het punt stond
geëvacueerd te worden wist Montgomery Eisenhower over te halen
zijn plannen uit te voeren en daarbij
luchtlandingsoperaties te gebruiken om de bruggen op de route voor
de grondtroepen veilig te stellen.

Eisenhower (links) en Mongomery (rechts) in gesprek.
Wordt vervolgd op pagina 4...
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Foto: G Duighuijsen

Het verloop van market garden
De plannen bestonden
eruit, dat het Britse 30e Legerkorps, onder leiding van luitenant-generaal Brian Horrocks,
vanuit het noorden van België
oprukkend binnen drie dagen
Arnhem zou bereiken, waarbij
alle tussengelegen bruggen onbeschadigd in geallieerde handen
moesten vallen. De Amerikaanse
101e Luchtlandingsdivisie, onder leiding van generaal-majoor
Maxwell D. Taylor, had de taak
de bruggen tussen Eindhoven en
Veghel veilig te stellen. De andere
Amerikaanse luchtlandingsdivisie, de 82e Luchtlandingsdivisie
onder leiding van brigade-generaal James Gavin, kreeg de
opdracht om de bruggen tussen
Grave en Nijmegen te veroveren.
De Britse 1e Luchtlandingsdivisie, onder leiding van generaal-majoor Roy Urquhart, moest
de bruggen over de Nederrijn bij
Arnhem innemen. De Poolse 1e
Onafhankelijke Parachutistenbrigade, onder leiding van generaal-majoor Stanisław Sosabowski, ondersteunde uiteindelijk de
Britten bij Oosterbeek, van de
zuidoever van de Nederrijn uit.

Gliders onderweg naar Overasselt
Op zondag 17 september vlogen de eerste vliegtuigen
vanuit Engeland richting Nederland. Ze vlogen naar Nijmegen, Arnhem en Eindhoven.
Er zouden die dag en de dagen
erna duizenden parachutisten
gedropt worden rond Nijmegen.
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De 82ste luchtlandingsdivisie moest op weg naar Nijmegen
over een groot deel van Nederland vliegen, en daarbij stortte een
Amerikaans zweefvliegtuig neer.
Een verkenningseenheid van de
Duitsers vond in de borstzakken
van een dode officier het complete
plan voor Operatie Market Garden,
waardoor het Duitse opperbevel
binnen de kortste keren op de hoogte was van de geallieerde plannen.
De landing van deze divisie
verliep vrij succesvol. Even ten noorden van Overasselt kwamen de ongeveer 3000 man van het 504de Parachute Infantry Regiment terecht.
Onder leiding van luitenant John S.
Thompson kwam de Graafse brug
na een kort maar hevig gevecht in
Amerikaanse handen. Ook de brug
over het Maas-Waal-kanaal bij Heumen werd onbeschadigd veroverd.
Het innemen van de Waalbrug bij
Nijmegen echter werd door generaal
James Gavin uitgesteld, ondanks
dat hij nauwelijks verdedigd werd
door de Duitsers. Dit had later grote gevolgen voor de hele operatie.
De landing bij Eindhoven
werd beschouwd als succesvol, en
in Arnhem was er in eerste instantie
niet veel weerstand. Daar had men
echter te kampen met ernstige communicatieproblemen: de radioapparatuur deed het niet goed en de radiotelegrafisten hadden de grootste
moeite om contact te krijgen met de
uitgestuurde bataljons, laat staan met
het opperbevel in Groot-Brittannië.
Operatie Market Garden
besloeg in totaal 10 dagen, waarin zich afwisselend successen en
nederlagen voordeden. Op dag 3
leek het de goede kant op te gaan,
maar de Britten, die over een door
de genie gebouwde noodbrug bij
de Sonse Brug doorreden naar Nijmegen, merkten tot hun verbijstering dat de Waalbrug bij Nijmegen
nog steeds niet ingenomen was.

Die werd bijvoorbeeld pas
op dag 4 veroverd, en in Arnhem
ontbrak op die dag radiocontact,
waardoor effectieve luchtsteun
onmogelijk was. In Arnhem verliep dag 3 catastrofaal omdat de
Britten in een hinderlaag liepen.
Materieel en afgeworpen voorraden vielen in Duitse handen.
Uiteindelijk
strandde
eind september de operatie in
de Betuwe, die voor een groot
deel ondergelopen was, omdat
de Duitsers de Rijndijk hadden
opgeblazen. Het vastlopen van
het front bood de Duitsers de gelegenheid reserves op te bouwen
voor het Ardennenoffensief. Voor
Nederland hadden de operatie
alsook de mislukking ervan grote
gevolgen: veel burgerdoden door
gevechtshandelingen en omdat
na de Spoorwegstaking Duitsland als straf de voedselvoorziening van West-Nederland staakte, kreeg dat deel van het land
te maken met de Hongerwinter
die 30.000 slachtoffers maakte.
Tegenwoordig wordt de
mislukking van Operatie Market Garden geweten aan het
slecht opgezette plan. Doordat de
luchtlandingstroepen ver van de
bruggen landden, verdween elk
verassingseffect. Terwijl dat juist
het grootste voordeel is van de
inzet van parachutisten. De Britse historicus Antony Beevor stelt
dat Market Garden fout liep omdat het inging tegen de militaire
logica: er werd geen rekening gehouden met dat er iets mis kon
gaan, en evenmin met de aannemelijke reactie van de vijand.
(bron: Wikipedia, De Gelderlander)
- Hinta Gravestein

Uitvoering Mass for the Oppressed
Zondag 15 september
wordt er een bijzondere Heilige Mis opgedragen in de Anthonius Abtkerk in Overasselt.
De zondagsviering staat dan in
het teken van 75 jaar bevrijding
WOII en het St. Caeciliakoor zal
daarin, ondersteund door enkele projectzangers, de ‘Mass for
the Oppressed’ ten gehore brengen. Deze klassiek-moderne mis
is gecomponeerd door hun dirigent Fred Weijers en de teksten
zijn van de hand van diens partner, schrijver Anja Ligtenberg.
De ‘Mass for the Oppressed’, oftewel ‘Mis voor de Onderdrukten’, is opgedragen aan
de miljoenen wereldburgers die
nog altijd het slachtoffer zijn
van onderdrukking, oorlog en
sociaal onrecht. De teksten die
Anja over dit onderwerp schreef,
verklankte Fred tot deze mis.
Fred studeerde, naast zijn
werk, koordirectie en volgde na
zijn vroegpensioen in 2006 nog
een opleiding componeren en arrangeren aan het conservatorium
in Arnhem. Het eerste gezamenlijke muziekstuk van Fred en Anja
was een ‘goodwill project’ voor
Rob Dijkstra. Dijkstra, tot voor
kort huisarts hier in Overasselt,
werkte voorheen in Tanzania.
Met het geld dat opgehaald
werd via uitvoeringen in Oss
en Reek kon men in Tanzania een waterput aanleggen.

Advertentie

Hartverwarmende reacties van
de mensen daar volgden per
mail en dit was voor Fred en
Anja een drijfveer om nog een
project voor Tanzania te doen.
Dit werd de ‘Mass for the
Oppressed’. Fred en Anja kozen
voor de vorm van een mis zodat
het stuk of delen hiervan, later bij
verschillende gelegenheden zou
kunnen worden uitgevoerd. Fred:
“de misgezangen kun je eigenlijk altijd zingen, de andere liederen zijn
afhankelijk van het onderwerp.”
Kyrie, Sanctus, Benedictus
en Agnus Dei worden in het Latijn
gezongen en het Pater Noster is in
Gregoriaanse stijl gecomponeerd.

Voor de overige delen is gekozen voor
de Nederlandse, Engelse en Duitse
taal in verband met het internationale karakter van deze mis. Oorspronkelijk gecomponeerd voor vijfstemmig koor, heeft Fred het stuk speciaal
voor het St. Caeciliakoor en de kerkdienst van 15 september herschreven
naar driestemmig koor en orgelpartij.
Een aardige bijkomstigheid
is dat Fred Weijers dit jaar veertig
jaar werkzaam is als dirigent. Hij
vindt het bijzonder leuk om zijn jubileum met dit koorproject te mogen vieren. Samen met het St. Caeciliakoor repeteert hij al een tijdje
intensief voor deze uitvoering. Fred:
“en nou maar hopen dat de kerk
vol zit. Dat zou helemaal mooi zijn!

Aanvang kerkdienst zondag 15 september is om 11.00 uur.

Fred Weijers staat
op de onderste rij
uiterst links met
blauwe bril, naast
hem organist Henk
van Elferen. Anja
van Ligtenberg onbreekt op deze foto.

Foto: Peter Sanders

OPPAS GEZOCHT!

Voor twee kinderen ben ik op zoek naar een oppas. Het
betreft brengen en halen van school in Malden en af en
toe ‘s avonds thuis. Uiteraard in overleg. Graag in bezit
van auto. Wij wonen in Overasselt.
Voor meer informatie:
5
0633694902 of marieke@autistici.org

batlles for freedom
Het comité dat de 75
jarige herdenking van Operatie Market Garden organiseert,
wil dat ook jongeren daarin een
plek krijgen. Voorzitter Paul
Mengde stapte dus op de Overasseltse Filou Peters (16 jaar) af
met de vraag of zij “iets” wilde organiseren waar jongeren
blij mee zouden zijn. De datum
en de plek lagen al vast: zaterdag 14 september 2019 in het
Verenigingsgebouw in Overasselt, een deel van de middag
en de hele avond. Én een budget waarmee je wat kunt doen.
Filou heeft zeker wel ideeën!
Maar om dat nu allemaal alleen te doen is natuurlijk lastig. Dus zijn Thijs Marijnissen,
Annet Mengde en vader van
Filou: Stefan er bij gehaald.
Inmiddels is er een voor
jongeren zeer aantrekkelijk programma ontstaan. En daar wordt
door Filou reclame voor gemaakt
bij scholen (VO) in de omgeving.
Centraal staat dat je vrij bent
en dat je je in vrijheid mag uiten en ontwikkelen. Iets dat niet
zondermeer vanzelfsprekend is!

Het feest (want dát zal ’t zeker worden) begint ‘s middags met twee
workshops waarin onder andere de
bekende danser Reis Fernando aan
jongeren een dance-class zal geven
met mooie moves. Jongeren kunnen kiezen voor een van de twee
workshops. Er zal uiteraard ook iets
lekkers te eten zijn voor de jongeren. Vervolgens start de TALENTENJACHT en een DANCE-BATTLE, compleet met een heuse jury.

Op de foto: ShinShan
En SHINSHAN (winnaar van
Holland’s got Talent 2019) een
dans optreden verzorgen, met
voor de winnaar van de talentenjacht een Meet & Greet.
De
avond
wordt
afgesloten met heerlijk vrij dansen op de muziek van een DJ.
De toegang is gratis! “

Dorpskrant financieel onafhankelijk
Misschien zijn we al bij u langs
geweest om u te vragen een
formulier voor een automatische incasso te ondertekenen. Daarmee geeft u toestemming aan de dorpskrant om
jaarlijks een vast bedrag voor
die dorpskrant af te schrijven.
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Een bedrag tussen de 5 en 25 euro.
Daar krijgt u dan zeker 6 nummers
voor van minimaal 16 pagina’s. Hiermee kunnen we de wens van veel
dorpelingen vervullen om in gedrukte vorm te blijven verschijnen.
We hopen dat ook u meedoet.

Stuur een mail naar de redactie!

redactie@overasselt.info
En wij zorgen dat er een
formulier naar u toe komt.

een nieuwe market garden wandeling:
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De Historische werkgroep “Heerlijkheden
Overasselt” heeft een
vierde route uitgezet.
Zie de gele bolletjes.
De wandeling gaat
vooral langs Market-Garden plekken.

De werkgroep Heer42
43
lijkheden Overasselt heeft een
wandeling uitgezet langs deBoskant
41
historisch gezien interessan45
44
te plekken in en rond ons dorp.
De wandeling kent drie delen
39
(rood, groen en blauw) en het
40
Overasseltse Vennen
looptraject bedraagt samen 30
Valenberg
46
km. Op een vijftal plekken langs
47
48
de route zijn informatiepanelen
Heumense Bos
20
geplaatst:de locaties oude gemeentehuis, kasteel Schoonen19
34
burg, havezaat Sleeburg, het Ki35
18
33
vietshofdijkje en de oude kerk.Molenhoek
17
32
21
Ook zijn er zgn. QR-codeplaat31
Worsum
Agrarisch
16
Sleeburg
15
Museum 38
36
jes langs de route aangebracht,
30
37 1
waarmee op eenvoudige wijze
14
22
2
Overasselt
toegang wordt gekregen tot de
Vogelzang 29
23
3
informatie in woord en beeld
12
4 24
10
28
Ewijk
25
van de website (www.erfgoed13
5
heumen.nl/de
wandeling).
26
11
27
6
De Zomp
7
Via die QR-codes kun je luisteMaas
250 m
9
8
ren naar mooie verhalen (Wim
Smids) en gedichten (dorpsdichter Marjolein Pieks en Mirjam
van Oort). De vernieuwde bro- De eerder genoemde aanvullende informatie op de website is bij de betrokken
chure kun je gratis afhalen bij informatiepunten flink uitgebreid met foto’s uit de periode van Market Garden.
de bekende distributiepunten. Zo worden tijdens de wandeling oude beelden weer levend gemaakt, w.o.:
Naar aanleiding van
De landing van gliders ,parachutisten en in het Overasseltse Broek.
de 75jarige viering van Market
Het uitladen, oplappen en weer de lucht in trekken van de gliders in de
Garden is een speciale wandeuiterwaarden van Mevrouws Wei.
ling van 5 km uitgezet die loopt
De weggeleiding van gevangen genomen Duitse soldaten.
langs de voor dit thema belangDe samenkomst van verschillende legerondelen w.o de ontmoeting van
rijke plekken in het dorp waarde Amerikaanse generaal Gavin en zijn Britse collega Browning.
onder natuurlijk ook het lokale
Het oude gemeentehuis als tijdelijke commandopost en het huis van de
deel van de zgn. Liberation-rougemeentesecretaris ( Schoonenburgsweg 26 ) tijdelijk ingericht als noodlazaret.
te. zie routekaart hierboven.
De vrolijke doortocht van tanks en legervoertuigen in het dorp.
Café van Lin als plek van verstrooiing voor burgers en militairen met
wereldartiesten als Josephine Baker en natuurlijk ook Sinterklaas.
De herdenkingsplekken voor de militaire en burgerslachtoffers uit Overasselt
in WO2.
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MarijnBosma.nl

HO ND E N

Op 15 September is er twee keer gelegenheid om de Market Gardenroute onder leiding van een gids te lopen. Het vertrek vanuit De Buurderij is gepland om 15:00 en 16:00. Wanneer u de wandeling op basis van beamerbeelden ( virtueel) wilt meemaken dan kunt u terecht in
de Veldschuur waar om 12.30u en 14:00u een presentatie wordt verzorgd.
- Hans van Lanen
werkgroep Heerlijkheden Overasselt
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Tentoonstelling Market Garden
in buurderij de lage hof
Op en rond de akkers en
weilanden tussen Nederasselt en
Overasselt is na Operation Market
Garden veel materiaal achtergebleven. De mensen in de omgeving
hebben deze spullen destijds verzameld, soms als souvenir, maar
meestal zijn ze hergebruikt voor
onder andere reparaties aan huizen,
afzetting van hun terrein of om er
gereedschap van te maken. In de
Buurderij wordt een aantal van deze
objecten uit de oorlog tentoongesteld, materiaal dat afkomstig is uit
de directe omgeving evenals uit omliggende gemeenten en dat door de
jaren heen is bijeengebracht door
een aantal WOII- verzamelaars.
Een van deze verzamelaars
is Theo Groeneveld uit Nederasselt.
Theo woont in een modern woonhuis en in één van zijn kamers, ongeveer ter grootte van een ruime
garage, heeft hij zijn verzameling
ondergebracht. Het contrast met
zijn huis is groot, je stapt letterlijk in
een andere wereld: die van de militaire geschiedenis. Een indrukwekkend uitstalling van munitie neemt
ongeveer de helft van de wanden
in beslag. Theo vertelt dat hij vooral munitiespecialist is. Hij legt uit
waarvoor de verschillende munitie
gebruikt werd, welke doelen ermee
geraakt konden worden: mensen,
vliegtuigen en voertuigen zoals
tanks. Een paar zijn doorgesneden
zodat je de binnenkant kunt zien.
Je kunt je goed voorstellen dat de
schade enorm kan zijn als een mens
of object hierdoor geraakt wordt. De
verzameling van Theo Groeneveld
is naast het munitieonderdeel best
breed, met zowel objecten van de
geallieerden als de Duitsers. Sommige zaken zijn wel wat luguber
zoals een kartonnen schietschijfje
met een hakenkruis. Hiermee konden Duitse kinderen leren schieten.
8

Mensen spelen met parachutes
In zijn verzameling heeft
Theo parachutes afkomstig van de
luchtlandingen. De parachutes hebben verschillende kleuren: blauw,
wit, geel, rood en groen. Theo: “op
17 september 1944 landden eerst de
militairen, die hadden parachutes
in camouflagekleuren. De dag erna
kwamen de bevoorradingsparachutes in allerlei kleuren.” De kleur
was afhankelijk van wat er gedropt
werd, zoals voedsel, medicijnen of
wapens. Theo vertelt dat hij er trots
op is dat hij alle kleuren parachutes bijeen heeft weten te brengen.
“Alhoewel, de oude Henny van Lin
beweerde dat er ook nog zwart-witte parachutes naar beneden zijn gekomen waar kleine voertuigen aan
hingen. Helaas kunnen we dat niet
meer bij hem navragen, want hij
is nog niet zo lang geleden overleden.” Het is toch wel bijzonder dat
de stoffen van de parachutes 75 jaar
na dato zo goed behouden zijn.
Theo: “een tijdje terug zijn er in
Groesbeek camouflageparachutes

Foto: G Duighuijsen
opgegraven en deze waren helemaal intact gebleven in de bodem,
op wat roestvlekken na. De meeste beschadigingen aan de stoffen
zijn tijdens de oorlog ontstaan zoals prikkeldraadscheuren. De militairen sneden ook altijd de lijnen
af omdat ze deze zo snel mogelijk
los wilden maken, zeker in Groesbeek waar ze beschoten werden.”
Verschillende van Theo’s
parachutes zullen op de tentoonstelling te zien zijn. “We laten nu
een heel hoge, wand vullende vitrine maken waarin de parachutes
opgehangen worden. Dat maakt
het allemaal heel tastbaar.” De tentoonstelling wordt officieel geopend
op zondag 15 september om 14.00
uur. Maar waarschijnlijk staat de
tentoonstelling al voor een groot
deel het weekend ervoor, wanneer
de Buurderij op zaterdag 7 september superstop is voor de ‘Freedom
Tour’, de Nijmeegse fiets-tweedaagse. Dus wie niet kan wachten, kan
dan al een kijkje komen nemen!

Voorbeeld parachutes

Vervaardiging van parachutes ten
tijde van WOII, in dit geval door
de firma Reading Air Chutes, Inc.
Er waren ongeveer 20 merken
parachutes, hier in de omgeving zijn vooral parachutes van
het merk Hightstown gevonden.

Parachutes met lijnen. Stoffen
waren schaars ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog. De witte
Foto:
Sanders waren bijzonen
gelePeter
parachutes
der in trek want daar maakte men
graag kleding van, onder andere
bruidsjurken. Deze kleuren parachutes zijn daarom vrij zeldzaam.

- Theo Groeneveld en Judith van Beukering
Advertentie

Vrijdheid kwam uit de lucht vallen
vrijheid kwam uit de lucht vallen
er landden mensen
in de armen van
het Maasland
de lucht droeg een parelketting
die brak onder de wolken

Hulpparachute voor een noodparachute. De para’s maakten geen
vrije val maar hun parachutes gingen met behulp van een haak in
het vliegtuig meteen open. Gebeurde dat niet, dan kon met deze
kleine hulpparachute de noodparachute in werking worden gezet.

en nu, terwijl we vrede verkopen
aan de vrije markt
schrukt in onze schoot
het kind van duizend oorlogen
twee minuten geven we
onhoorbaar adem
aan een vredeslichaam
dat huilt
- Marjolein Pieks
Dorpsdichter Gemeente Heumen
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Ooggetuigen Market Garden
Daar zitten ze dan in het
huiskamercafé van de Buurderij,
vijf heren op leeftijd: Jan Dinnissen, Henk van Hout, Toon van
Hout, Ardi Jakobs en Sjef Klabbers. In september 1944 waren zij
tussen de zeven en veertien jaar
oud. Ze waren ooggetuigen van
de luchtlandingen en 75 jaar later
vertellen ze nog éénmaal over hun
ervaringen. Hoe hebben zij de dagen van Market Garden beleefd?
Die zondagochtend van
17 september begon al tamelijk
onrustig. De jongens waren zoals het in die dagen de gewoonte
was, naar de kerk geweest, naar
de vroege kindermis of de latere Hoogmis. Plotseling verschenen er jachtvliegtuigen boven
de molen en er klonk een luid
geknal. Henk van Hout die onderweg naar huis was, werd door
mensen in de Hoogstraat naar
binnen gehaald om te schuilen.
Sjef Klabbers hoorde het tumult
terwijl hij in de kerk zat. Van
zijn vader moest hij blijven zitten terwijl heel veel mensen de
kerk verlieten. De reden was de
herrie van de aanval op de brug
van Grave. Bij Ardi Jakobs thuis
op de Munnikhof viel er op dat
moment een reservetank net
bij hen in de wei. Deze kunststof tank brandde compleet
uit, op de koppelstukken na.
Vroeg in de middag verschenen de eerste vliegtuigen
met parachutisten. Henk van
Hout stond met zijn vader buiten. “Toen zagen we twee vliegtuigen heel laag aankomen, recht
op ons af. We stonden achter
het huis daar. Uit de vliegtuigen
sprongen mensen en er ontvouwden zich schermen. Ik dacht dat
die mensen aan paraplu’s hingen.
Ik wist van parachutes niks af.
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De vliegtuigen waren
nauwelijks aan de grond of
daar kwam een armada van
vliegtuigen. Je kon ze niet tellen als kind van zeven jaar.
Dan denk je toch dat de lucht
helemaal dicht zit hè. Het leek
net of er geen ruimte meer
was. En die vliegtuigen lieten
parachutisten los. We moesten
van ons moeder onmiddellijk
de kelder in, want dat moesten
we altijd als er gevaar dreigde. Dus ik heb een heel stuk
vanuit het kader van het kelderraampje zo omhoog gekeken. Ja, en toen leek de lucht
eigenlijk nog voller. Ik zag
parachutes in allerlei kleuren,
zoals een parachute met een
rood kruis erop. Later toen de
vliegtuigen weg waren, mochten
we de kelder uit.” Sjef Klabbers
hoorde als eerste een monotoon
geluid, dat leek op het geluid
van een bommenwerper. “Wij
gingen naar buiten en zagen tot
onze schrik er iets uit vallen en
toen nog een en nog een. Het
werd ons wel duidelijk dat het
geen bommen maar parachutisten waren, iets wat we
nog nooit gezien hadden. De
hele lucht was vol met vliegtuigen waaruit parachutisten
sprongen. Wij woonden op
de hoek van de Zilverbergweg, de Valkstraat en de Tempelstraat, waar toen ook de
school gevestigd was. Wij zagen ze afdrijven en de meeste
neerkomen in het Broek.” Ardi
Jakobs zag hoog in de lucht
twee grote vliegtuigen aankomen, waar een parachute uit
kwam rollen: “We zagen vuur,
blauw of oranje vuur en rookbommen. Even later kwam de
hoofdmacht. Allemaal vliegtuigen en we stonden op een
mooi punt om alles te zien.”

Foto: L Ha
In de verschillende verhalen komt terug dat de jongens erg nieuwsgierig
zijn naar wat er in het Broek te zien
is. Ze gaan op verkenning en worden
daarbij vaak op sleeptouw genomen
door oudere kameraden. De jongens
treffen er allerlei interessante dingen
aan als parachutes en munitiekisten
en ze hebben indrukwekkende ontmoetingen met geallieerde soldaten.

Foto: L Ha

auptfleish
Jan Dinnissen beleefde de landingen als “een onbegrijpelijk aanschouwen. Wij snapten het niet.
Maar ik had een kameraad, die
was een stuk ouder als ik en ook
brutaler. Dus die parachutisten
vielen en wij het Broek in.” Er kwamen ook munitiekisten en voedselpakketten naar beneden. Jan:
“Toen we bij Jan de Lange in de

auptfleish

wei waren, viel daar ook zo’n
kist. En hier had je een bewakingsdienst, zij hadden
zo’n blauwe overall aan en
een oranje band om, en die
verbood ons, Thé Verheggen
en mij, om aan die kist te komen. Maar meteen vielen er
twee parachutisten vlak bij
ons. En de een was een neger
en die was zeker twee meter
groot die man. Hij pakte zijn
sten en richtte op die twee
van de bewakingsdienst en
zij doken zo de sloot in. En
die Amerikaan, die neger,
pakt de kist zo op zijn nek
en pakt mij bij de hand. Hij
zei: “ cigarettes voor pappa
en chocolates voor mamma.”
Toen gingen wij onze
winkel binnen en ik zie mijn
moeder nog staan. Die mond
ging los en die kon ook niet meer
dicht! Want zij had ook nooit een
neger gezien. Deze mannen zijn
later bij Verheggen gestationeerd
geweest. Van daaruit zijn ze naar
het Ardennenoffensief gegaan.
En die neger is daar gesneuveld.“
Ook Henk van Hout zag vanaf
de Kasteelsestraat voor het
eerst parachutisten in levende lijve. “Nou, dat maakte
ontzettend veel indruk. In
ieder geval mocht ik op een
gegeven moment met de
grote jongens van Derks die
hier woonden mee het Broek
in, het landingsterrein op. Ik
had al gedacht, dat als ik op
het terrein daar ergens een
keer een helm tegenkom,
die moet ik hebben! We liepen verder en er lagen overal verspreid parachutes, uitrustingsstukken en van alles.
Allemaal voor het grijpen en
dat werd dan ook gedaan.

Ik zag een helm met een parachute liggen en voor dat de anderen het in de gaten hadden, dóók
ik er bovenop. En ik had hem en
ik was helemaal gelukkig!” Sjef
Klabbers vertelt dat hun buurman Toon Peters een parachute
had meegenomen uit het Broek:
“Dit was iets wat wij nog nooit
gezien hadden. Dus dat ding
uitgespreid en plat op de grond
gelegd. Het was een groot ding
maar er was daar nogal ruimte
omdat er verschillende wegen
bij elkaar komen. Wij kinderen
dansten eromheen totdat mijn
vader het verbood. Hij was bang
dat er een Duitse jager overheen
zou komen en dit zou zien. Dan
was het een gemakkelijk doel.
Dus de parachute werd opgevouwen en naar binnen gebracht.
Wij gingen toen natuurlijk met
een hele groep ook naar het
Broek want daar was het te doen.
Een paar van ons groepje vonden een rugtas en deze werden
vol gestouwd met allerlei spullen.
Toen we tegen schemering het
Broek via het Hutsestraatje wilden verlaten, werden we staande gehouden door volgens mij
de hulppolitie. Alles moesten we
inleveren en zonder iets trokken
we huiswaarts.” Ook Ardi Jakobs
nam een parachute mee vanuit
het Broek naar huis, een reserveparachute. “We trokken aan
een pin en het ding ging open.
Maar opvouwen kon niet meer,
want het ding was net als water. Het liep gewoon uit elkaar.”
Wordt vervolgd op pagina 12...

11

12

een voedselpakket dwars door
de achterdeur naar binnen toe.
Dus die was helemaal vernield
en een paar van die peppels
weg. We hebben nog geluk gehad ook en die mensen ook!”
Toon van Hout, de jongere
broer van Henk, maakte de luchtlandingen niet mee. Vlak ervoor
had hij een ongeval. Tijdens een
ritje met een bok en een karretje
kantelde dit om bij een slootrand.

Voor de inwoners in
Overasselt was de periode van
Market Garden een bijzondere tijd. Zoals Sjef Klabbers het
verwoordt: “toen werd het voor
ons een feest omdat tijdens de
mobilisatie en de oorlog tot
dan toe eigenlijk maar een saaie
periode was geweest. Nu was
er sensatie, in ieder geval een
groot spektakel in het dorp en
van alles te zien en te beleven.”

‘‘Ik zag een helm met een
parachute liggen en voor dat de
anderen het in de gaten
hadden, dóók ik er bovenop.
En ik had hem en ik was
helemaal gelukkig!’’
Toon brak daarbij zijn arm en
hij moest naar Nijmegen voor
een operatie. “Het ziekenhuis
was prop en propvol. Gelukkig
kreeg ik een bed want door het
bombardement van Nijmegen lagen overal tot op de gangen toe
gewonde mensen. Aan mijn arm
was een gewicht gehangen om
hem te rekken. Na een paar dagen
hoorden we een verschrikkelijke
bons, wat later bleek dat de Hatertsebrug werd opgeblazen. Er
brak een paniek uit en iedereen
die boven in de kamers lag, moest
toen naar de kelder wat een hele
consternatie was. Iedereen lag op
de grond zodat de doctoren over
de mensen moesten heenstappen. Dit betekende echter ook
dat mijn ouders niet meer op visite konden komen.” Toen Toon
na twee weken thuis kwam, lagen
er tot zijn verrassing overal militairen rond het huis. “Van hen
kreeg ik mijn eerste chocolade.”

Nieuwsgierig naar nog meer
verhalen over Market Garden?
Woord en Beeld organiseert op
vrijdag 13 september van 10.0012.00 uur een Vertelochtend in
de Buurderij. Toegang is gratis.

Foto: G Duighuijsen

Op maandag 18 september werd de bevolking in de kerk
opgeroepen om alle naar huis
meegenomen spullen weer in te
leveren. Sjef Klabbers vertelt: “de
dag erna waren we ‘s morgens
in de kerk en de pastoor gebood
dat iedereen de meegenomen
spullen moest inleveren bij Toon
Gijsbers. Daar werden de spullen opgeslagen en de parachutes
werden door Duitse krijgsgevangenen opgevouwen. Jan Dinnissen ging met de oproep van
de pastoor op zijn eigen manier
om. Hij kroop door de heg naar
de opslag waar parachutes lagen.
“Heel Overasselt, tenminste het
vrouwelijke Overasselt, was helemaal gek op die witte parachutes met dat rode kruis. (Daar zaten geneesmiddelen en verband
aan, red.) Dan jatte ik daar een
paar parachutes en die deelde ik
dan weer uit. Maar je had ook
goudkleurige en daar maakten
ze trouwjurken van. Een prachtige kleur was dat. En zo werd
ik steeds opgeroepen om zoiets
te halen. Dus mijn vader zei: “Jij
groeit op voor galg en rad.” Henk
van Hout ging weer met dezelfde
vrienden het landingsterrein op.
“Toen waren er al zwevers geland
maar die hadden wij niet gezien.
Wij daar naartoe en toen kregen
wij van de Amerikanen te horen
dat we zo snel mogelijk onder de
vleugels van die zwevers moesten
want er kwamen vliegtuigen aan
en die gooiden van alles eruit. Er
kwam van alles naar beneden:
fietsen, scootertjes, allerlei soorten pakken. We wisten niet wat
het allemaal was. Dat het niet allemaal op een goede plaats terecht
kwam dat bleek wel bij ons thuis,
achter bij Jenniskens. Dat huis
staat dus met de grote staldeuren
naar de weg toe en daar knalde

Hauptfleish: kapitein van het Amerikaanse 504e parachute-infanterieregiment.

- Theo Dinnissen
en Judith van Beukering

Terug naar 1944: Cafe van lin
Het bedrijf van Monica
Zeegers is gevestigd in het voormalige café van Lin aan de Hoogstraat. Aanvankelijk wist Monica
niet dat ze op een historische plek
in Overasselt was beland. Later is ze
zich gaan verdiepen in de geschiedenis van het pand, en raakte meteen gefascineerd door Josephine
Baker, die hier na de bevrijding in
september 1944 heeft opgetreden
voor de in de regio gestationeerde
troepen. Deze zomer heeft ze zelfs
het kasteel des Milandes in de Dordogne bezocht, de laatste woonplek
van Josephine Baker. Tegenwoordig is het een aan haar leven gewijd
museum, met een kleine afdeling
over haar werk voor het Franse
verzet in de Tweede Wereldoorlog.
In het kader van de 75ste herdenking van Operatie Market Garden en de bevrijding van Overasselt
wil Monica een eerbetoon brengen
aan café van Lin en Josephine Baker.
Het is de bedoeling dat het café in de
oorspronkelijke staat teruggebracht
wordt, zoals het er in 1944 uitzag als
ontmoetingsplek voor de enorme
hoeveelheid manschappen die in
de wijde omgeving gelegerd waren.
Ze heeft hiervoor geput uit de grote
hoeveelheid verhalen van de familie
van Lin, die een prachtig beeld geven van het leven in een dorpscafé
in de geallieerde enclave die Overasselt op dat moment was. Heel
mooi zijn de verhalen van de broers
Henny en Martien over de optredens van Josephine Baker in het
café van hun ouders. Bijvoorbeeld
hoe zusje Joke een jurk aan kreeg
van Josephine en omdat die haar
te groot en te lang was, ze door Josephine op een barkruk werd gezet.

Privé collectie familie van Lin: Café van Lin in 1944
En ook mocht Henny een keer mee
met de militairen, toen er bier gehaald
moest worden bij Bavaria in Liessel.
Later heeft Henny ervoor gezorgd dat er in het kader van de
Liberation Route een luistersteen
over Josephine Baker voor de
deur van het café werd geplaatst.
Toen Monica het pand
kocht, stonden daar van de originele inventaris nog slechts vier cafétafeltjes. De families van Lin en Berlie
hebben nog het een en ander bewaard, en de rest van het meubilair
moet bij elkaar gezocht worden via
marktplaats en kringloopwinkels.
Op grond van oude foto’s is ze op
speurtocht naar oude lampen, kleedjes en zelfs bestek en glazen. Verder
zoekt ze nog oud reclamemateriaal
en heeft ze de brouwerij waar het
bier destijds vandaan kwam en de likeurleverancier daarvoor benaderd.
Ook van het oude biljart is er alleen nog een foto, dus er moet
een ander vooroorlogs biljart gevonden worden dat erop lijkt.

Café van Lin tegenwoordig
In het café wordt een kleine
expositie over Josephine Baker ingericht. Ze was namelijk veel meer dan
een nachtclubdanseres: ze heeft heel
actief informatie verzameld voor het
Franse verzet. Doordat ze door veel
hooggeplaatste mensen op feestjes en recepties werd uitgenodigd,
had ze toegang tot die informatie.
Na de oorlog heeft ze zich ingezet
voor de burgerrechtenbeweging,
en heeft ze twaalf kinderen uit alle
delen van de wereld geadopteerd.
Het project rond café van Lin
zal nog doorgaan tot in mei 2020 en
is virtueel te bezoeken via de website.
Aanvullingen zijn van harte welkom en als er mensen zijn die foto’s en verhalen of zelfs spullen
hebben uit die tijd, neem contact
op via de website. Alvast bedankt!
- Hinta Gravestein

cafevanlin44

https://in1944.nl/
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filmcafe overasselt: darkest hour
Hoofdrolspeler
Gary
Oldman moest voor zijn rol als
Churchill een totale metamorfose
ondergaan. Hij werkte hiervoor samen met de beroemde Japanse make-up artiest Kazuhiro Tsuji. Deze
maakte een sterk gelijkend masker
waarmee Oldman ook nog genoeg
ruimte had om te kunnen acteren.
Voorhoofd en lippen bleven vrij zodat je alle emoties goed kon zien.
Het resultaat was zo goed, dat de
camera heel dicht in kon zoomen
zonder dat er iets van het masker te
zien was. Tijdens het draaien van de
film werkte Gary Oldman achttien
tot twintig uur per dag op de set.

Hij arriveerde om drie uur ’s morgens, om zeven uur begonnen de
opnames en hij moest ’s avonds
weer twee uur afgeschminkt worden. De samenwerking met Kazuhiro wierp zijn vruchten af want
Darkest Hour kreeg onder andere
een Oscar voor ‘beste acteur’ en
een Oscar ‘beste grime en haar’.

Wat: Darkest Hour
waar: Verenigingsgebouw
Wanneer: 21-09-19 20:15
Speelduur: 114 minuten
Tickets: € 7 (Sponsoren € 5)
reserveren:

https://filmcafeoverasselt.nl/reserveren

Bron: https://variety.com

Evenals vorig jaar heeft het
Filmcafé in samenspraak met het
Bevrijdingscomité een film uitgekozen die goed past bij de herdenking
van Market Garden. In 2018 was het
de spannende film Dunkirk, over
de evacuatie in 1940 van geallieerde soldaten die door het Duitse leger vastgehouden werden op het
strand en in de haven van Duinkerken. Dit jaar staat het meesterbrein
achter de bevrijding uit Duinkerken centraal: sir Winston Churchill.
De film Darkest Hour werpt
een blik op het leven van Churchill.
Binnen enkele dagen nadat hij de
premier van Groot-Brittannië is
geworden, staat hij voor een lastige opgave: een vredesverdrag
afsluiten met Nazi-Duitsland of
vechten voor de idealen en vrijheid van een natie. Wanneer de
Duitsers bezig zijn West-Europa
te bezetten, doet Churchill, ondanks weerstand van zijn eigen
partij, een poging de loop van de
wereldgeschiedenis te veranderen.

Foto make-up artiest Kazihiro Tsuji aan de slag met Gary Oldman

Tour of Freedom in Concert
Tijdens de concertreeks
‘Tour of Freedom in Concert’ uitgevoerd door de Fanfare ‘Bereden
Wapens’ uit Vught wordt stilgestaan bij de offers die zijn gebracht
door veteranen om onze vrijheid te
verkrijgen.
Tevens
waardeert
en eert de Koninklijke Landmacht in dit programma de
veteranen die in de afgelopen 75
jaar zich hebben ingezet om onze
vrijheid te waarborgen. Het belooft donderdag 19 september een
zeer gevarieerd concert te worden.
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Muziek die rechtstreeks verwijst
naar de meidagen van 1945, van
marsmuziek tot popmuziek, allerlei genres passeren de revue.
Het veelzijdige orkest krijgt
ondersteuning van drie fantastische
zangeressen: “ Les Chouettes” en de
muziek wordt begeleid met passende
beelden en teksten geschreven door
Jan Beuving. Met dit programma
bieden de Koninklijke Landmacht
en de Fanfare ‘Bereden Wapens’ in
het bijzonder de gemeente Heumen
en omgeving een unieke gelegenheid om samen de vrijheid te vieren!

Wat:Tour of freedom in concert
Waar: Sporthal overasselt
Wanneer: 19-09-19 20:00
Tickets: € 12,50
reserveren:
https://www.ticketkantoor.nl/shop/Anjerconcert

Meer info:
https://www.sporthaloverasselt.nl

officiele herdenking
Operatie Market Garden
zal in ons dorp officieel op zondag 15 september worden herdacht. Het kan best druk worden
die dag, want het is dan ook Open
Monumentendag. We zetten voor
u de diverse activiteiten op een rij:
Begonnen wordt om 11.00
uur met de zondagsviering in de
Antonius Abt Kerk aan de Hoogstraat in Overasselt. Daarin zal het
koor St. Caecilia de “Mis voor de
Onderdrukten” ten gehore brengen. Het Overasselts kerkkoor is
voor deze gelegenheid met een
aantal projectzangers uitgebreid.
Dirigent Fred Weijers maakte de
muziek en zijn partner, schrijfster
Anja Ligtenberg schreef de teksten. Zie pagina 5 deze Dorpskrant.

Direct na deze mis vanuit de
kerk een tocht naar het bevrijdingsmonument aan de Schoonenburgseweg. Dáár vindt dan om 13.00 uur
de officiële herdenking plaats met
kranslegging, een enkele toespraak
en muzikale omlijsting. Het onlangs
heropgerichte gilde Sint Antonius
is hierbij ook van de partij. Mogelijk wordt een plaquette onthuld
met de namen van Nederasseltse en
Overasseltse inwoners die als gevolg
van het oorlogsgeweld zijn overleden. Maar dat is nog niet zeker…
Aansluitend
op
de
plechtigheid bij het bevrijdingsmonument
wordt
in
Buurderij de Lage Hof een tentoonstelling geopend over Market Garden. Dit zal rond 14.00 uur. Zie pag 8.

Tenslotte start om 15.00 en
om 16.00 uur vanuit de Buurderij
een wandeling met gids langs plekken die onder meer te maken hebben met Market Garden. Dit is tevens een activiteit in het kader van
Open Monumentendag. Zie pag 7.
Kortom een programma:
“Voor Elck Wat Wils”! U bent van
harte uitgenodigd om aan het hele
programma deelnemen of een gedeelte ervan. Aanmelden is niet nodig.

Foto: Elles Voermans

Overasselt, 05-07-2019
Er is een tijd van komen en een tijd voor verandering
In 1985 zijn wij in Overasselt komen wonen en gaan nu na 35 jaar weer
terug naar onze bakermat Twente.
Vanwege mijn werk destijds bij Digital Equipment zijn wij eigenlijk bij
toeval in Overasselt terecht gekomen. We kenden het dorp in het geheel
niet maar er stond een prachtig nieuw huis kennelijk op ons te wachten.
Wij hebben met erg veel plezier in Overasselt gewoond. Onze 3 kinderen
zijn hier naar school gegaan, hebben in alle vrijheid veilig buiten kunnen
spelen, en zijn actief geweest bij OVB en ONA.
Overasselt is een dorp dat je bij anderen aanbeveelt om te gaan wonen. De gemeenschap, voorzieningen, goede middenstand, activiteiten,
natuur, rust, en ruimte zijn allemaal top.
Via deze weg willen wij iedereen dag zeggen, een mooie toekomst wensen, en enorm bedanken voor de prachtige jaren in Overasselt.
Jacques & Jikke Titulaer en onze hond Tommie
De Kruiskamp 51
6611AK Overasselt
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Verhaal over vluchten: de familiegeschiedenis
“De geschiedenis is soms
net een dubbeltje op zijn kant”,
zegt Teresa Fogelberg. “Want
bij de herdenking van 75 jaar
Operation Market Garden, dan
denken we hier in Overasselt en
Nederasselt natuurlijk aan de
parachutisten die ons de bevrijding hebben gebracht. Maar 10
kilometer verderop is het mislukt. Elders in Nederland kreeg
men te maken met hongersnood.
En hier kwamen vluchtelingen
uit Noord-Limburg en Groesbeek en er waren natuurlijk ook
nog de Joodse vluchtelingen die
ondergedoken zaten.” Teresa
Fogelberg vertelt over haar familiegeschiedenis, haar wortels
liggen in Zweden en Finland. Ze
ziet verrassende parallellen met
de geschiedenis van Overasselt.
Teresa Fogelberg kwam
al zo’n 17 jaar in Overasselt in de
weekends, maar sinds vier jaar
is ze hier officieel komen wonen. Dit jaar is ze met pensioen
gegaan. Teresa: “dus ik heb veel
meer tijd om me hier te verdiepen
in de streek, om mensen te leren
kennen maar ook vooral om me
in de geschiedenis te verdiepen.
Ik woon schuin tegenover het bevrijdingsmonument dus ik vind
dat bijzonder boeiend. Ik heb
vijf jaar geleden natuurlijk ook
de zeventig jaar van Market Garden meegemaakt. En ik heb toch
met een bepaalde bril daarnaar
gekeken, omdat ik mij altijd in
geschiedenis heb verdiept. Ik heb
antropologie gestudeerd en dan
stel je vragen als: hoe zit de samenleving in elkaar? Hoe werken
mensen samen? Waarom voeren
ze oorlog? Dat soort vragen.”
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Bron: het Nationale Oorlogsarchief Finland. Afbeelding van een
loopgraaf met soldaten op het schiereiland Hanko.

“Hoewel ik in Nederland ben opgegroeid, komt
mijn moeder uit Finland
en mijn vader uit Zweden.
Ik ben geboren uit een moeder
die toen zij 14 jaar oud was, heeft
moeten vluchten. Het was op 30
november 1939 en ze was aan het
spijbelen. Op die dag heeft Stalin,
die toen de baas was van Rusland,
een verrassingsoverval gepleegd
op Helsinki en heeft daar heel
wat bommen gedropt. Twee kinderen uit mijn moeders klas zijn
gedood. Zij was alleen thuis dus
toen is haar vader gekomen en die
was eigenlijk al heel erg bang voor
de Russen, de communisten. Hij
was bang dat Finland overgenomen zou worden door Rusland.

Voor de Russische Revolutie van
1917 hoorde Finland nog bij Rusland. Mijn grootvader is niet over
één nacht ijs gaan en hij heeft dezelfde avond nog mijn moeder
en haar zus in een geblindeerde
auto gezet. Het was november en
in Finland is dan pikkedonker.
En ze hebben toen 200 kilometer
gereden en ze zijn op de laatste
boot naar Stockholm gegaan. In
Zweden is mijn moeder ondergebracht bij bevriende families en
ze heeft daar op een kostschool
gezeten. Haar jonge leven is door
het vluchten toch wel getekend.
Overigens is zij in Zweden blijven plakken. Ze heeft daar een
opleiding gevolgd en mijn vader
ontmoet, die als piloot door de
KLM is gerekruteerd. Zo zijn wij
in Nederland terecht gekomen.”

van Teresa Fogelberg
‘‘Toen ik jong was, gebruikten we
die loopgraven om ons huisvuil in
te storten.’’
“Maar ook mijn grootmoeder en stiefgrootmoeder
hebben moeten vluchten uit het
gebied waar zij woonden. Mijn
grootmoeder woonde op een
schiereiland, op 100 kilometer
afstand van Helsinki. Dat schiereiland Hanko was militair strategisch zo interessant dat het in
de oorlog een paar keer heen en
weer is gegaan tussen Rusland
en Finland. De bevolking van
zo’n 6000 mensen moest in 1939
vluchten. Ze vertrokken met het
idee nooit terug te keren. Na anderhalf jaar mochten ze gelukkig
terugkeren en op 17 september
1944, dat is toevallig dezelfde datum waarop de parachutes van de
geallieerden hier landden, op die
dag is de oorlog beëindigd tussen
Rusland en Finland. Maar om het
samen te vatten, mijn moeder en
ik zelf, wij zijn altijd opgegroeid
met het idee van, je bent nooit
veilig waar je zit. Er kan opnieuw
een oorlog ontstaan dus je moet
altijd op je op je qui vive zijn.”

“Maar je moet ook zorgen
voor diegenen die de pech hebben
dat ze niet terug kunnen naar een
gebied of als er mensen plotseling
moeten vluchten. En als we dan
kijken naar de parallel in Overasselt dan hebben wij hier ook best
veel met vluchtelingen te maken
gehad. En de inwoners van Overasselt en Nederasselt zijn heel gastvrij
geweest. Het was hier economisch
gezien niet altijd even bloeiend. Je
moest zomaar families aan boord
nemen en zorgen dat er slaapplaatsen kwamen, dat mensen mee
mochten eten aan tafel. En die verhalen ken ik natuurlijk ook uit Finland en hoe belangrijk het dan is
om op dat moment heel ruiterlijk te
zijn, en heel sportief. In tijden van
nood moet je er gewoon zijn voor
elkaar en dat is hier ook gebeurd.
Dat mag wel eens genoemd worden. De geschiedenis is als een dubbeltje op zijn kant, je weet nooit hoe
het uitrolt. Je kunt aan de verkeerde kant terechtkomen. Maar het
kan ook altijd weer goedkomen.”
- Teresa Fogelberg en Judith van Beukering

EERSTE OVERASSELTSE BEVRIJDINGSFEEST
In de zomer van 1946 werd op
de Hoogstraat, ter hoogte van het
huidige Dorpsplein, een feestelijke herdenking gehouden van
de bevrijding. Tal van mooi versierde wagens reden in een optocht door de straten. En natuurlijk was Operatie Market Garden
een fantastische inspiratiebron!

Viering van de bevrijding in Overasselt

Bron: Bart Nijs
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Herbeleving market garden
Herbeleving ‘Market’
met parachutisten
Op 17 september 1944
landden er duizenden parachutisten in het Broek. Voor de Overasseltse en Nederasseltse bevolking
was dat een spectaculaire gebeurtenis. Om zo’n groot aantal parachutisten opnieuw te laten springen,
is organisatorisch niet mogelijk.
Dinsdag 17 september zullen er
wel maar liefst zestig tot tachtig parachutisten gedropt worden, in navolging van de 82e Airborne divisie
en het 504e regiment. Een dergelijk
aantal parachutesprongen tegelijk
wordt niet vaak uitgevoerd. Voor
wie een indruk wil krijgen van
wat men in onze dorpen ervaren
moet hebben, is het bijwonen van
de sprongen zeker een aanrader!
De para’s landen op 17 september rond 16.00 uur op hetzelfde
terrein tussen Overasselt en Nederasselt als in 1944, in het gebied
tussen de Hutsestraat en de Kasteelsestraat. De parachutesprongen
worden uitgevoerd door de Commemorative Airborne Foundation
Europe, een non-profit stichting,
met deelnemers uit Europa en
de Verenigde Staten. Op het landingsterrein zullen zogenaamde
re-enactors van de 82e divisie aanwezig zijn die de parachutisten met
voertuigen assisteren. Re-enactors
zijn een soort acteurs die in historische kostuums gebeurtenissen
uit het verleden naspelen of uitbeelden. Na de landingen brengen
de deelnemers een bezoek aan het
Bevrijdingsmonument voor een
kranslegging en na afloop daarvan is er een ‘meet and greet’ in
Buurderij De Lage Hof. Iedereen
is welkom om de parachutisten
en re-enactors daar te ontmoeten.
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Herbeleving ‘Garden’
met doorkomsten militaire voertuigen en re-enactors
Op woensdag 18 september zullen
er WO2 voertuigen van de Engelse Liberation Task Force en de Koninklijke Landmacht door Overasselt trekken. Ongeveer
75 voertuigen stoppen aan de Hoogstraat,
in het gebied tussen de kerk en de Kasteelsestraat. (De rest van de colonne rijdt direct door naar Groesbeek.) De militairen
houden een ‘static show’, dat wil zeggen
dat het publiek de gelegenheid krijgt om
al het militaire materieel en de tanks van
dichtbij te bekijken. Deze show is echter
lang niet alles. Er zal muziek klinken uit de
oorlogsjaren en ook met re-enactors wordt
geprobeerd om de sfeer van die tijd op te
roepen. Met de militaire voertuigen in historische modellen komen re-enactors mee
en ook zullen er re-enactors tussen het publiek staan in de kleding van toen. Zij beelden de militairen uit die op 17 september
1944 met de luchtlandingen in Overasselt
waren gedropt en daarna de route moesten openhouden voor de 82e airborne divisie. Zij staan bij verschillende kruisingen
om de Engelse Liberation Task Force en
de Koninklijke Landmacht te verwelkomen. Daarnaast zijn er re-enactors die de
evacuees uitbeelden, waarmee Overasselt in die dagen mee te maken kreeg. Dit
waren vluchtelingen die door de Duitsers
verdreven werden uit Noord-Limburg,

uit plaatsen als Milsbeek en Mook,
en Groesbeek. Twee toneelgroepen,
Exodus uit Huissen en Lèvesloop
uit omgeving Ottersum, brengen
ook dit donkere randje van de geschiedenis tot leven. Regisseur Bia
Sarton van Lèvesloop vertelt dat zij
met haar groep een toneelstuk aan
het repeteren is over de gedwongen
evacuaties van 1944: ‘Lèvesloop…
en trug’. Dit toneelstuk wordt in
oktober van dit jaar opgevoerd in
Roepaen te Ottersum. Delen van
dit stuk zullen zij op 18 september al spelen en ook schrijven zij
speciaal voor deze dag een lied dat
met een koor wordt gezongen. Met
spel en muziek wordt weliswaar
teruggekeken op de barre tochten
van de evacuees, maar het accent
zal toch liggen op het feest van de
bevrijding. Wanneer de militaire voertuigen precies arriveren in
Overasselt kan niet van te voren
worden aangegeven. Ze komen in
het tijdsblok tussen 16.00 en 18.00
uur en rijden in groepen van ongeveer 25 voertuigen. Drie groepen
zullen halthouden in het centrum.
- Henk van lin
en Judith van Beukering

Bron: Bart Nijs

Henny van Lin: zestien in de oorlog
Henny van Lin was
een markante inwoner uit
Overasselt. Geboren in 1927
maakt hij als zestienjarige
de bevrijding van het dorp mee.
Zijn moeder runde het dorpscafé en zijn vader had annex een
kleermakerij. In die kleermakerij start Henny later een slagerij.
“Van achter de toog ben ik
opgevoed door Moetje van Lin, mijn
moeder. Een kleine kordate vrouw,
voor de duvel niet bang. Mijn vader is kleermaker; hij houdt niet
van zatlappen. Mijn moeder bestiert het café. ‘Ga jij maar naar
achter’, bromt ze als hij binnenkomt, ‘zat zijn het de beste klanten.’
Tijdens de mobilisatie, gedurende
de Duitse bezetting en nu we net
bevrijd zijn: mijn moeder windt ze
allemaal om haar vinger. Als je tegenwerkt verdien je niks. Er hangt
altijd een ranzige lucht van bier.
Ik struin rond met broer
Frans en Huub Schiks. Wij helpen de geallieerden. Er worden
nog steeds droppingen uitgevoerd boven de weilanden. Aan
de kleur van de parachutes kun
je zien wat er in de pakketten zit.

Rood voor de munitie, blauw voor de We kijken elkaar aan. Een voor een
levensmiddelen. ‘Boys, only de red lopen de soldaten langs ons. ‘Hij zit
ones’, en zo sjouwen wij met kogels er niet bij’, kunnen we nog net uiten granaten voor het goede doel. De brengen. Voor straf moeten we blijven
Amerikanen halen de vleugels van de en mogen niet terug naar het dorp.
zweefvliegtuigen en slepen ze vloe- Wat hangt ons boven het hoofd?
kend en zuchtend naar mevrouws Zien wel hoe mooi de zwevers opgewei in de uiterwaarden. Daar worden pikt worden. Spectaculair! ‘Donder
ze domweg weer in elkaar gezet. Er is maar op’, zegt de officier even later.
ruimte nodig om ze weer op te trekken.
Moetje heeft ons nog wel even
Waarom zijn ze daar dan niet geland? gezocht om mee bier op te halen in
Gisterenavond was er een Lieshout. De Amerikanen hebben haar
feestje in het café. De Amerikanen geholpen met een stengun losjes in
blij omdat de Engelsen teruggesla- de hand. Dan weet je zeker dat je volgen zijn bij Arnhem. Toch niet voor doende vaatjes meekrijgt. Vanavond
te stellen. ‘De Tommy’s kunnen niet weer feest van the Salvation Army
vechten; hadden ze ons maar moe- met Josephine Baker zeggen ze. Mooie
ten sturen’, brullen ze door de kroeg. griet volgens Frans. ‘Good boy’ noeOp een gegeven moment hoor ik dat men de soldiers mij. Vanavond kruip
er om vier uur Dakota’s zullen landen ik tussen ze in en kan ik haar misom de zweefvliegtuigen op te halen. schien aanraken. Mooi dat er tegenMet Frans vertrek ik om tijdig paraat over de grote houten bar een geschikt
te zijn voor het grote schouwspel. podium is. Wij komen niets tekort.”
Bij een legertent vragen we
wanneer de Dakota’s komen. ‘Er komt
- Wim Smids
hier niks’, roept een officier. ‘Jawel’, zeg
ik, ‘Frans heeft het ook gehoord.’ Voor
we het weten worden we de tent ingesleurd. ‘Oorlogsverraad’, buldert de
officier. Aanwijzen welke soldaat heeft
zitten kleppen. Het zweet breekt ons uit.
Henny van Lin

Superstop buurderij de lage hof
Op zaterdag 7 september
is Buurderij De Lage Hof een Superstop tijdens de fietstweedaagse
‘Freedom Tour’. Deze fietstocht op
zaterdag 7 en zondag 8 september is bedoeld voor jong en oud.
De tocht voert langs tal van historische plekken in het Rijk van
Nijmegen. Plekken waar de deelnemers de bevrijding, Market Garden en alles daaromheen kunnen
proeven, horen, zien en voelen.

Dat de organisatie van de ‘Freedom Tour’ voor de Buurderij als Superstop heeft gekozen is niet verwonderlijk. De Buurderij is al jarenlang
een geliefde pleisterplaats voor fietsers
en wandelaars. De landelijke sfeer in
en rond de herenboerderij, een gezellig
terras en de gastvrije bediening, zorgen
ervoor dat je je hier snel thuis voelt.
Mensen met een e-bike kunnen er
hun accu opladen. Naast de vaste collectie van het Agrarisch Museum is er

op 7 september een tentoonstelling
over Market Garden te bezichtigen,
met interessante objecten afkomstig uit het luchtlandingsgebied van
september 1944. Het zang- en gitaarduo VanAsselt zorgt deze middag voor de muzikale omlijsting.
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