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Scherven brengen geluk

Mireille Peters, Huis van de Nijmeegse Geschiedenis:

Vorig jaar heeft de Mariënburgkapel, thuisbasis van het Huis van de
Nijmeegse Geschiedenis een opknapbeurt gekregen. Op 21 september,
het was precies 72 jaar geleden dat Nijmegen werd bevrijd werd ik
gebeld door de uitvoerder, hij had iets bijzonders gevonden.
Nieuwsgierig beklom ik de steiger tot
aan het torentje en toen zag ik het...
granaatscherven die met flinke snelheid en kracht ingeslagen moesten zijn,
want ze zaten muurvast in het loden
beslag van de toren.
Het gaf een bijzonder gevoel om op de
dag dat Nijmegen bevrijd was te zien
dat er nog steeds resten van WOII te
vinden zijn in onze stad. Maar waar
kwamen deze scherven vandaan? In
1998, toen het Mariënburgplein verbouwd werd is bij archeologisch onderzoek een kuil gevonden gevuld met

materiaal uit WOII. Bij nader onderzoek
bleek dat het ging om onderdelen van
tenminste één militair voertuig dat,
te zien aan een aantal verwrongen
fragmenten met grote kracht geëxplodeerd moest zijn. De EOD bevestigde
dat het om Engels materiaal ging en
het Airborne Museum dat het ging
om onderdelen van een DUKW-amfibievoertuig van de geallieerden. Kort
daarna werd een Duitse anti-tank- granaat (blindganger) gevonden en nu kon
er in de literatuur worden gezocht naar
wat er precies met dit amfibievoertuig
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op de Mariënburg was gebeurd.
Rond 17.00 uur op 22 september 1944,
dus vlak nadat Nijmegen was bevrijd
sloeg een granaat in op het Mariënburgplein bij de Nederlandse Bank.
Hierbij werd een Engelse munitiewagen
geraakt, die explodeerde. Rondom het
Mariënburg zijn daarbij veel gebouwen
vernield. Wat een geluk dat de Mariënburgkapel onbeschadigd is gebleven, op
die granaatinslagen na dan.

