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De Mustang in de Maas bij Gennep

Tijdens het zeer lage waterpeil van de Maas in de winter van 1997 ontdekte Han van Arensbergen aller-

lei metalen vliegtuigonderdelen op de stortstenen van het oevertalud bij Gennep. De stukken leken 

op vliegtuigonderdelen die waarschijnlijk van een vermist verkenningsvliegtuig uit de Tweede Wereld-

oorlog afkomstig waren. Joost van den Besselaar van de stichting Mergor in Mosam2 werd geatten-

deerd op deze vondsten en bij de eerste archeologische verkenningsduik (positie M in groene vlak, afb. 

1) was het meteen raak: de schone zandbodem van de Maas lag bezaaid met glinsterende slangenklem-

men, die later als vliegtuigonderdelen geïdentificeerd werden.3 Vervolg verkenningen lieten niet lang op 

zich wachten en er werden talloze lichte en zware onderdelen los op de bodem gevonden, waaronder 

een propellerblad (afb. 2), boordkanonnen (afb. 3) en diverse motoronderdelen. De belangstelling was 

gewekt en samen met de lokale historicus Han van Arensbergen werd begonnen om het verhaal van dit 

vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog te achterhalen. 

Noten
1 Nick Warmerdam is junior projectmedewerker bij RAAP Archeologisch Adviesbureau (regio West) en master 

student archeologie aan de Universiteit Leiden. Hij dankt hierbij Ruurd Kok en de Heer C.N.J. Neisingh voor het 
kritisch doornemen van de geschreven tekst.

2 McNab 2014, 138, 152.
3 Militair-technisch bewees de Atlantikwall wel zijn nut, o.a. door vrijspelen van militairen voor andere fronten.
4 Rolf 1983, 31.
5 Ambachtsheer 1996, 50-51; Rolf 2005, 11.
6 Rolf 2005, 11.
7 Ambachtsheer 1996, 16; en tevens titel boek Rolf 1983.
8 Zie o.a. discussie op het fortificatieforum, n.a.v. het symposium Redefining the Atlantikwall; http://www.fortifi-

catieforum.nl/viewtopic.php?f=33&t=1700&start=45.
9 Rolf 1983, 32-33.
10 Rolf 2005, 11.
11 Zie Baufortschrittskarte Freie Küste Zandvoort-Katwijk opgetekend door de marine Festungspioniere op 25-3-1945, 

Blatt 20; collectie C.N.J. Neisingh.
12 Verzameling van Widerstandsnester en Stützpunkte, geheel omgeven en afgesloten door passieve verdedigings-

middelen en steunpunten (Landfront) (Rolf & Sakkers 2005, 13).
13 Rolf & Sakkers 2005, 13.
14 Zie o.a. Netwerk Atlantikwall Zuid-holland; www.atlantikwall.nl; www.atlantikwallplatform.eu; atlantikwall.paul-

dijkstra.nl; www.bunkerpictures.nl en www.bunkerbehoud.com.
15 De Vries 2007; Stichting Menno van Coehoorn/ Stuurgroep Atlantikwall, 2003.
16 Duitse Baufortschrittskarte en overige tekeningen waaronder die van Bureau Registratie Verdedigingswerken, 

geven niet-versteende loopgraven en schuttersposities met hoge uitzondering weer. Voor het BRV geldt dat en-
kel gebouwde werken in kaart werden gebracht met het oog op mogelijk toekomstig hergebruik en het afkijken 
van bouwtechnische gegevens. 

17 Warmerdam 2013. 
18 Enkele korte alinea’s als in Sakkers & Houterman 2000, 82 en Rolf 1983, geen overzichtswerken.
19 Sakkers & Houterman 2000, 82.
20 O.a. Nationaal Archief, Den Haag; Nationaal Instituut voor Militaire Historie; Stichting Menno van Coehoorn; 

en Militär Archiv Freiburg. 
21 Ambachtsheer 1996, 16-17.
22 Mondelinge communicatie C.N.J. Neisingh 2013; Ambachtsheer 1996, 49.
23 Dijkstra 2014 (in press).
24 Deze kanalen waren in de 19e en het begin van de 20e eeuw aangelegd voor de waterwinning in het duingebied.
25 Met subsidie van de provincie Zuid-Holland voerde RAAP Archeologisch Adviesbureau in de winter van 2013-

2014 een vervolg uit op dit onderzoek in het duingebied tussen Katwijk en Scheveningen (Kok en Warmerdam, 
in voorbereiding). 
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Een tragische vergissing
In het kader van de operatie ‘Market Gar-
den’ voerde de 29 jarige Royal Air Force 
Flight Lieutenant Frank Bolton van het 
168e eskader met zijn Mustang I P-51 
met identificatie nummer AM-101 (afb. 
4) op 26 september 1944 een fotoverken-
ningsvlucht boven de Maas bij Gennep 
uit. Om 18:15 uur krijgt een Amerikaan-
se USAAF jagerpiloot met een P-47 hem 
in het vizier. Hij ziet hem waarschijnlijk 
aan voor een Fokker Wulf en schiet de 
Mustang neer. Amerikanen hadden 
vaker problemen met het herkennen van 

dit type toestel.4 Volgens ooggetuigen5 

weet Bolton het vliegtuig nog over Gen-
nep te trekken en duikt westwaarts rich-
ting Maas. Bolton beseft dat het toestel 
al erg laag vliegt om zijn parachute vei-
lig te laten ontvouwen. De getuigen zien 
hem al op de rand van de cockpit zijn 
parachute trekken, maar het was al te 
laat…. De parachute ontvouwt zich 
onvoldoende en hij slaat te pletter. Een 
van de getuige6 snelt samen met een 
Duitse militair onmiddellijk naar de 
plaats des onheils op de Zandberg en 
treft Bolton dood aan. Hij wordt in eer-
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ste instantie begraven op de Martinus 
begraafplaats in Gennep en wordt later 
met militaire eer herbegraven op oor-
logskerkhof Jonkerbos in Nijmegen. 

Het archeologisch onderzoek
Het doel van het archeologisch onder-
zoek is om de identiteit van het toestel 
te bevestigen en zo mogelijk de precie-
ze oorzaak van de crash vast te stellen. 
Hiervoor werden zoveel mogelijk onder-
delen verzameld, gedetermineerd en 
onderzocht op afwijkingen die de brand 
in het vliegtuig veroorzaakt konden heb-
ben. Van de honderden verzamelde 
voorwerpen van de site, vaak slechts 
fragmenten, konden er een aantal spe-
cifiek geïdentificeerd worden als onder-
delen van een Mustang I, waaronder de 
ophangbeugel van de camera. De Mus-
tang was een fotoverkenner waarbij de 
camera direct achter de piloot gemon-

teerd was. Sommige grotere onderdelen 
zouden nog een serienummer moeten 
hebben, maar complete serienummers 
zijn nog niet gevonden zodat een zeke-
re identificatie via de Royal Air Force, 
nog even op zich moet laten wachten. 
Aangezien er geen verdere meldingen 
van crashes van dit type jachtvliegtuig 
in deze regio bestaan, mag de identifi-
catie als zeker worden beschouwd. Het 
vaststellen van afwijkingen die de brand 
veroorzaakt hebben, wordt uiteraard 
bemoeilijkt door de enorme krachten 
waaraan het vliegtuig blootgestaan 
heeft. De vervorming van het boordka-
non (afb. 3) en het afbreken van de alu-
minium brandstofpomp (afb. 5) spre-
ken boekdelen over de kracht van inslag 
van het toestel. Tot nu toe zijn geen dui-
delijke afwijkingen geconstateerd die 
terug te voeren zijn op de confrontatie 
met de Amerikaanse P-47. Onderzoek 
naar de grootte van het gebied met 
behulp van metaaldetectoren leverde 
een forse afmeting van circa 20x30 m 
op7, waarbij opviel dat verreweg de 
meeste voorwerpen op het oppervlak 
lagen. Na berging van de losse voorwer-
pen werd heel vaak geen signaal meer 
gedetecteerd. Het vermoeden begon te 
rijzen dat de crashsite reeds verstoord is 
door andere processen dan verspoeling 
door de rivier. Een eerste aanwijzing 
vormde het feit dat de stortsteenlaag 
waarop de eerste vondsten werden 
gedaan naoorlogs bleek te zijn. Navraag 
bij Rijkswaterstaat leerde dat in de jaren 
tachtig de oever langs grote delen was 

versterkt met bodemmateriaal uit loka-
le ondieptes (met name ten zuiden van 
de Gennepse loskade) in de Maas.8 Bij 
deze actie zouden ook metalen delen in 
het opgebaggerde materiaal waargeno-
men zijn.9 Bovendien wist men te ver-
tellen dat het motorblok van het wrak 
reeds in de zestiger jaren door metaal-
handelaren was geborgen.10 Omdat het 
verplaatsen door Rijkswaterstaat niet 
gericht was op het verwijderen van het 
wrak, liggen er mogelijk nog resten op 
de oorspronkelijke crashsite. 

Op zoek naar de oorspronkelijke locatie 
van het wrak
Voor het opsporen van de oorspronkelij-
ke locatie moesten we teruggrijpen op 
ooggetuigenverslagen. Omdat, vooraf-
gaand aan de eerste verkenning nooit 
onderdelen op land gevonden zijn, kan 
het vliegtuig hooguit het oevertalud 
geraakt hebben, om vervolgens in de 
rivier te verdwijnen. Ook op Royal Air 
Force luchtfoto’s11 valt niets te ontdek-
ken. Afbeelding 6 geeft een mooi pano-
ramisch overzicht van het gebied waar 
het vliegtuig in de Maas is gestort, met 
een witte markering voor de meest 
waarschijnlijke positie. Een ooggetui-
ge12 beschrijft dat het reeds brandende 
vliegtuig op zeer lage hoogte vanaf de 
Niersbrug richting Maasbrug vloog, 
waarbij de piloot op de rand van de cock-
pit zijn parachute reeds getrokken had. 
Hij snelde naar de plaats waar de piloot 
neergekomen was, circa 100 m ten wes-
ten van het kleine Mariakapelletje aan 
de Zandberg (de latere Touwslagers-
groes). Afbeelding 1 geeft de posities 
van de Niersbrug (N in rood vlak) en de 
crashplaats van Bolton (B in rood vlak) 
aan. Er van uitgaande dat het toestel een 
min of meer rechte lijn gevolgd heeft13 
kan een mogelijk traject van het neer-
stortende vliegtuig gemaakt worden (M 
in rood vlak). Deze positie ligt zeer dicht 
bij de locatie van het vondstgebied (M in 
groen vlak). Een alternatieve locatie 
wordt vermeld door Rijkswaterstaat14 (M 
in oranje vlak) waarvan niet duidelijk is 
waar deze op gebaseerd is. Verkennin-

Afb. 2 
Een van de propel-
lerbladen, maat-
streep in decime-
ters. Foto: Peter 
Seinen.

Afb. 3 
De vervormde loop 
van een van de 
boordkanonnen, 
maatstreep in deci-
meters. Foto: Peter 
Seinen.

Afb. 1    
Overzichtskaart 
van Gennep en om-
geving. Tekening: 
Peter Seinen.

Afb. 4    De Mustang I van Bolton. Foto: RAF.15

Afb. 5 
Afgebroken alumi-
nium brandstof-
pomp, maatstreep 
in centimeters. 
Foto: Peter Seinen.
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Leen Bogers en Jobbe Wijnen1

Patroonhulzen in het voormalig Kamp 
Amersfoort 
Contemporaine munitievondsten in archeologische  
context

Een paar jaar geleden vond in concentratiekamp Amersfoort archeologisch onderzoek plaats. Het was het 

eerste onderzoek in een concentratiekamp in Nederland. Echter, in plaats van prikkeldraad en de sporen van 

gevangenschap die men er zou verwachten te vinden, vonden we heel wat anders: loopgraven, stellingen 

voor geschut en resten van veel verschillende typen munitie. Zoveel typen munitie zelfs dat het onderzoeks-

resultaat tot onze verrassing een vrij compleet overzicht geeft van de belangrijkste kleinkaliber munitie in de 

Tweede Wereldoorlog in Nederland. Daarom kunnen we het onderzoek als aanleiding gebruiken om muni-

tieresten als archeologische materiaalcategorie hier bij u te introduceren. 

Noten
1  P.A. Seinen, J.A. van den Besselaar en M. Pennings zijn respectievelijk secretaris, voorzitter en veldwerkcoördi-

nator van de stichting Mergor in Mosam (Haps). J.H. van Arensbergen is onderzoeker van de regionale krijgsge-
schiedenis.

2  De stichting Mergor in Mosam (Haps) voert onderwaterarcheologische verkenningen uit. 
3  Duikrapporten Werkgroep Onderwaterarcheologie Oostelijk Rivierengebied, 29 augustus 1999-21 september 

2003.
4  Shores & Thomas 2009, 306.
5  Jan van Arensberger, Jakob van Tankeren en Bart Helmond, inwoners van Gennep vertelden het meest complete 

verhaal. Twee andere inwoners bevestigden specifieke onderdelen van het verhaal van de hoofdgetuigen.
6  Jakob van Tankeren, inwoner van Gennep.
7 Duikrapporten Werkgroep Onderwaterarcheologie Oostelijk Rivierengebied, 29 augustus 1999-21 september 

2003.
8  Ippel Dredging BV, bron Joop Janssen (RWS Heumen).
9  Karel Janssen (RWS Heumen).
10  Karel Janssen (RWS Heumen).
11  Wageningen University Repository: RAF-0003 (8/2/1945), RAF-4229-31 (5/10/1944), RAF-4068 (13/12/1944), 

RAF-3062 (30/12/1944).
12  Jakob van Tankeren, inwoner van Gennep.
13  Het neerstortende vliegtuig was in het beperkte zicht van een nauwe steeg te zien.
14  Reker e.a. 2007, 13.
15  Listemann 2013, 1.
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gen en metingen met metaaldetectoren 
op en rond deze locatie leverden geen 
enkele vondst of aanwijzing op.

Het vervolg
Verder onderzoek zal zich gaan richten 
op het verder bergen van vrij gespoelde 
vondsten en het opsporen van de oor-
spronkelijke positie van de crashsite, in 

eerste instantie gericht op een gebied 
rond de huidige vindplaats. Een bonus 
zou de vondst van de camera van de foto-
verkenner zijn. In het gebied werden wel 
delen van de reeds vermelde ophangbeu-
gel gevonden en geborgen, maar van de 
camera geen spoor. De schat aan infor-
matie die dat op zou kunnen leveren 
maakt de verkenningen meer dan de 
moeite waard. Dus blijven we zoeken…

In het kader van de herdenking van ope-
ratie ‘Market Garden’ wordt in 2015 in 
Gennep een speciale tentoonstelling geor-
ganiseerd rond deze tragische gebeurte-
nis 70 jaar geleden. Hierbij worden alle 
onderdelen in de vorm van het grondplan 
van het vliegtuig tentoongesteld.

P.A. Seinen, seinen@iae.nl
J.A. van den Besselaar, ja.vd.besselaar@
home.nl
J.H. van Arensbergen, berg10@home.nl
M. Pennings, diamar@home.nl

Afb. 6 
Verkenningsfoto 
RAF-0003 van 8 
februari 1945, de 
witte pijl wijst naar 
de meest waar-
schijnlijk crash site. 
Foto: archief WUR.

Afb. 1
Kamp Amersfoort aan 
de (huidige) Loes van 
Overeemlaan. Lijn 1 
is globaal de buiten-
grens van het kamp, 
zoals die in het bu-
reauonderzoek werd 
aangetoond. Lijn 2 
is het gebied waar 
de barakken stonden 
(thans politieschool 
en herinneringscen-
trum). Gebied 3 is het 
stellinggebied en 4 is 
de schietbaan waar 
nu het monument 
voor de slachtoffers 
staat. Deze schiet-
baan verving vermoe-
delijk een kleinere 
schietbaan in het stel-
linggebied. Bron: Wij-
nen & Schute, 2010. 
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