
 
 

 

 
 
 
 

Woensdag 21 januari 2015 om 20:00 uur bij  De Diepen 
 
 
 

“Krieg am Niederrhein” 
de verborgen geschiedenis 

 
 

door 
 

Drs. W.P.H. (Wiel) Lenders 
 
 

Zowel in 2014 als in 2015 is er extra aandacht voor vrede en vrijheid. Het is immers zeventig 
jaar geleden dat er hevig gestreden werd om de vrede te bewerkstelligen. Ook deze regio 
heeft veel geleden en heeft vele offers moeten brengen. 
In december was Erik van den Dungen, directeur van het Oorlogsmuseum Overloon onze 
gastspreker, die een verhandeling heeft gehouden over de Slag bij Overloon. Op 21 januari 
zal Wiel Lenders, directeur van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek, 
de gevechtshandelingen rond het Reichswald en de omgeving uiteen zetten. 
 

 

 
Schmitty           

        
               Opmars 

 
 



 
Luitenant -generaal Brian Horrocks, commandant van het XXXste Legerkorps schreef het 
volgende: 
“Op 8 februari 1945 klom ik in mijn commandopost, een klein platform op halverhoogte in 
een boom. Van daaraf kon ik voor me een vredig dal zien met hier en daar kleine boerderijen. 
Aan de overkant ervan lag het geheimzinnige Reichswald. Door dit dal zou het XXXste 
Legerkorps spoedig ten aanval gaan. In zekere zin was het een opwindend moment. We 
waren van heel ver gekomen en nu waren we dan eindelijk in Duitsland zelf……..” 
 

“ ……In mijn gedachten zag ik de gespannen gezichten van de mannen. Zij vochten dag en 
nacht in de ijskoude regen en modder tegen enkele van de beste Duitse eenheden van de 
parachutisten en de pantserdivisies- en versloegen ze” (bron: Peter Elstob. De slag om het 
Reichswald.)  
      

 
Krijgsgevangenen 

    
Britse troepen laden een raketlanceerder 

 
Het werd echter een hel, de weersomstandigheden waren erbarmelijk. De bevroren grond 
veranderde in modder en tanks konden niet verder.  
Operation Veritable startte op 8 februari en op 22 februari viel Goch. 
 
Tijdens de lezing zullen beelden getoond worden uit de film ‘Krieg am Niederrhein’. De 
volledige versie zal in de maanden februari en maart in het Nationaal Bevrijdingsmuseum in 
Groesbeek te zien zijn. Voor actuele informatie kijk op www.bevrijdingsmuseum.nl . 
De toegangsprijs is € 10 p.p. en de Museumkaart is geldig. 
In de regio wordt de komende maanden 70 Jaar Bevrijding gevierd, zoals 7 en 8 februari in 
Milsbeek en Gennep, een Battlefield tour, Expositie Operation Veritable en Vrijheidsconcert, 
etc., actuele informatie is te vinden in diverse media. 
 
De voordracht is zeker geen herhaling van wat Dhr. van den Dungen ons vertelde, maar eerder een aanvulling 
waarbij de focus nu zal liggen op wat gebeurde in- letterlijk - onze achtertuinen" 

De lezing begint om 20:00 uur 

Inloop vanaf 19:30 uur 

http://www.bevrijdingsmuseum.nl/

