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Editie februari 2018 

 
    PRIKBORD        

   

Lezing wo 14 februari ‘Geallieerde 
luchtfoto-spionage boven Nederland tijdens 
de Tweede Wereldoorlog en in het 
bijzonder bij Operatie Market Garden’ door: 
Drs. Robert Voskuil; locatie Depot, Hazenkamp 66, 

6836 BA Arnhem aanvang 20.00 u 
 
Met groet  Het bestuur. 
 

 
 
Nieuwjaarsreceptie woensdag 10 januari 2018 
 

Op woensdagavond 
10 januari is AWN, 
afdeling 17 het jaar 
goed begonnen met 
drie lezingen en een 
nieuwjaarsborrel.   
De eerste spreker 
was Hans Roem van 

de Archeologische werkgroep Bergh. 
Hij hield een boeiende uiteenzetting over de vondsten in en om Montferland en speciaal uit 
’s-Heerenberg.  Vooral het beeldje dat ridder op paard voorstelde hield ons bezig. Is het een kopie 
van een schaakstuk uit de oudheid of toch niet? Wat is het dan wel? 
Rob Nijsse van de 
Werkgroep Tweede 
Wereldoorlog 
bracht een helder 
verhaal over de 
loopgraven en een 
Kochbunker in de 
buurt van de 



Utrechtseweg en het verloop van de Tweede Wereldoorlog rondom Arnhem. Mocht er nog iemand 
zijn die dacht dat archeologie zich alleen moet bezighouden met de prehistorie dan is die wel door 
Rob op andere gedachten gebracht. 
Hans Dobbe van de Archeologische werkgroep Wageningen vertelde over de vele activiteiten van 
zijn werkgroep. Hij schetste hoe een enthousiaste groep vrijwilligers naar sporen uit het verleden 
zocht en daarbij soms op “verboden terrein” kwam. Resten van een oud kerkje,  gebruiksvoorwerpen 
uit een voornaam landhuis en vele andere vondsten geven een indruk van vroegere bewoners. 
De avond werd afgerond met toespraak van onze voorzitter Jan Verhagen waarna de aanwezigen 
elkaar bijpraatten. Deze avond verdient zeker navolging. Hopelijk zullen er volgend jaar, na het horen 
over deze nieuwjaarsborrel, meer leden aanwezig zijn. 
 
 
Lezing woensdag 14 februari ‘Geallieerde luchtfoto-spionage boven Nederland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en in het bijzonder bij Operatie Market Garden’ door: Drs. Robert Voskuil; 
Aanvang 20.00 u, Depot, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem 
 
Gedurende de Tweede Wereldoorlog was één van de belangrijkste manieren om informatie over de 
tegenstander te verzamelen, het gebruik van spionage uit de lucht. De Geallieerden ontwikkelden 
tussen 1940 en 1945 een zeer efficiënte organisatie op dit gebied. Zo werden de militaire activiteiten 
van de Duitsers in het bezette Europa van dag tot dag gevolgd door speciale verkenningsvliegtuigen, 
die waren uitgerust met grote luchtfoto-camera’s. Ook Nederland werd met grote regelmaat vanuit de 
lucht gefotografeerd. 

In de lezing zal met behulp van een groot aantal 
voorbeelden worden ingegaan op de rol van de 
luchtfoto’s bij de spionage boven Nederland. De 
nadruk zal daarbij liggen op het gebruik van de foto’s 
bij de planning en uitvoering van de militaire operaties 
tussen september 1944 en mei 1945. Vooral voor, 
tijdens en na Operatie Market Garden werden vanuit 
de lucht enorme aantallen foto’s gemaakt van 
Nederland. Zij vormen nu een belangrijke en kostbare 
bron van informatie voor de studie van die zeer 
ingrijpende periode uit de Nederlandse geschiedenis.  
 
 

Biografie  Drs. R.P.G.A. Voskuil 
Robert Voskuil (1946) studeerde Fysische Geografie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Na zijn 
studie werkte hij achtereenvolgens bij de Gadjah Mada Universiteit in Yogyakarta, Indonesië en bij 
het Internationaal Instituut voor Lucht- en Ruimtekartering (ITC) in Enschede.  
Hij is gespecialiseerd in de studie van luchtfoto’s en satellietbeelden voor geomorfologische terrein-
analyse.  
In zijn vrije tijd heeft hij zich verdiept in de geschiedenis van het gebruik van luchtfoto’s tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, en in het bijzonder in de periode van Operatie Market Garden en de daarop 
volgende periode, waarin de frontlinie dwars door Nederland liep.    
 

 
Veldverkenning Ginkel Heijdenstadt; zaterdag 
27 januari aanvang 10 u 
 
Op zaterdag 27 januari gaan we een 
archeologische gebiedsverkenning doen op de 
Ginkelse Heide bij Ede. De aanleiding hiervoor is 
een kaart uit 1632, gekopieerd in 1731, waarop bij 
het oude buurtschap Ginkel een plek staat 
aangegeven als Heijdenstadt. Hiervan is verder 



niets bekend, maar in andere regio's komen soms ook wel van dit soort aanduidingen voor, 
bijvoorbeeld "Heijdense plaats". Vaak is er dan iets te zien in het landschap, dat men indertijd niet 
kon verklaren, zoals bijvoorbeeld een celtic field. 
In dit kleine project willen we proberen de Heijden stadt te lokaliseren en vast te stellen of we 
aanwijzingen kunnen vinden voor de aard van de plek. We zijn momenteel bezig om de oude kaart te 
geo-refereren (pas maken d.m.v. schalen en draaien) op de huidige kaart. Omdat veel oude wegen 
niet meer bestaan, maken we daarvoor een tussenstap m.b.v. de oudste kadastrale kaarten van 
omstreeks 1830. Zo proberen we het te onderzoeken gebied in te kaderen. 
Het onderzoek vindt plaats in een gebied met heide en bos. We zullen met behulp van GPS steeds 
bepalen waar we op dat moment zijn. Ook willen we via een tablet met internetverbinding direct op 
de AHN-kaart kijken wat het reliëf in de omgeving is. Zodat we dat kunnen koppelen aan onze eigen 
visuele waarnemingen. Van specifieke waarnemingen en vondsten of objecten leggen we dan de 
coördinaten vast. De verkenning heeft ook een cursuskarakter, met name het leren herkennen van 
de verschillende aspecten van het landschap en deze te duiden. 
We starten op 27 januari om 10.00 uur; opgeven bij Jan Verhagen jangmverhagen@planet.nl. 
 
 
Ledenvergadering Woensdag 14 maart: 19.30u en Korte lezing 21-22 u Harrie Vens, Romeinse 
tempels in Elst 
 
Onder de vloer van de huidige Grote Kerk bevinden 
zich unieke restanten van twee tempels. In de nieuwe 
wijk Westeraam werden in 2002 resten gevonden van 
een derde tempel. 
Voordracht door drs. Harrie Vens zal zich primair 
richten op deze vondsten. De heer Vens is al vele 
jaren medewerker en rondleider in het 
Tempel|Kerkmuseum te Elst 
Daarnaast is hij voorzitter van Museum Ceuclum in 
Cuijk en rondleider in Limburgs Museum in Venlo. 
 
 

 
Facebook 
adres: Awn-archeo Afd. 17 Gelderland is in de lucht, meld je weer aan als vriend !  
 

 



Jaaragenda  
 
   
Woensdag 14 februari: 20.00 u Lezing  Robert Voskuil, Geallieerde luchtfoto-spionage boven 
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder bij Operatie Market Garden. Depot 
Arnhem, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem 
   
Woensdag 14 maart: 19.30u Ledenvergadering 21-22 u Harrie Vens, Romeinse tempels in Elst; 
Depot Arnhem, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem 
   
Woensdag 11 april: 20.00 u Lezing Frank Veldt, Paleiscomplex keizer Galerius in Griekenland, 
Depot Arnhem, Hazenkamp 66, 6836 BA Arnhem 
 
2 mei Romeinenweek: 20.00 u. Stijn Heeren. De laatste Romeinen en de eerste Franken van de 
Rijn tot de Schelde (3e-6e eeuw na Chr.). Verenigingsgebouw "De Schuur" Hannesstraatje 2-A, 6843 
NV Arnhem   
   
Woensdag 13 juni: 20.00 u Jan Verhagen, Romeinse Waterwerken. Depot Arnhem, Hazenkamp 66, 
6836 BA Arnhem 
 
Woensdag 12 september: Lezing   
 
Woensdag 10 oktober: Lezing  
   
27 of 28 oktober Dag van de Arnhemse geschiedenis. “Opstand van de dag” 
 
Woensdag 14 november: Lezing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


