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NIJMEGEN – Archeologen staan
steeds vaker stil bij de Tweede
Wereldoorlog. Ze willen de spo-
ren van die oorlog vastleggen en
bewaren. Ter gelegenheid van 70
jaar Market Garden staat de werk-
groep Archeologie Tweede We-
reldoorlog van AWN op 12 sep-
tember stil bij recente opgravin-

gen. Onder meer op de Duivels-
berg zijn oude stellingen onder-
zocht. Op dit symposium in hotel
Sionshof spreken diverse deskun-
digen. Ook aanwezig zijn Staats-
bosbeheer en Gelders Landschap.

Op de opiniepagina (pagina 32) een
bijdrage over dit onderwerp

door Rob Jaspers

NIJMEGEN – Ontwikkelaar Slokker
start nog dit jaar een verkoopactie
voor de woningen die in het voor-
malige klooster en onderwijscom-
plex aan de Groesbeeksweg in Nij-
megen-Oost gepland zijn.
In de afgelopen nieuwjaarsnacht
brandde dit karakteristieke ge-
bouw, destijds tijdelijk in gebruik
als wooncomplex, deels uit. Tien-
tallen bewoners kwamen hier-
door op straat te staan. Sinds ja-
nuari staat er een groot hek om
het gebouw en zijn alle ramen
dichtgetimmerd.
Ondanks de forse schade aan het
complex gaat Slokker het gebouw
dat op de monumentenlijst staat,
niet afbreken. Volgens Gérard van

Gorp van Projects&Development
die het project namens Slokker be-
geleidt, blijft de oudbouw over-
eind. Dat was en is ook de wens
van de gemeente. Het complex da-
teert uit de jaren 1923-1924.
In het kloostergebouw zijn wonin-
gen met drie verdiepingen ge-
pland. Het worden grote wonin-
gen met een oppervlakte van 150
tot 200 vierkante meter. De ver-
koopprijs is nog niet bepaald,
„maar het gaat om woningen aan
de bovenkant van de markt, dus
in de duurdere prijsklasse”, zegt
Van Gorp.
De start van de bouw is afhanke-
lijk van het succes van de verkoop-
acties. Volgens Van Gorp zal het
bouwproject in twee fasen wor-
den gerealiseerd. De inzet is om

eerst aan de slag te gaan met
nieuwbouw in het bestaande
klooster. Gedacht wordt aan zes
tot tien woningen/appartemen-
ten in de eerste fase.
Uiteindelijk komen er ook wonin-
gen, herenhuizen aan de achterzij-
de van het klooster. Die passen
qua ontwerp bij het wijkje dat de
afgelopen jaren aan de achterzijde
van het klooster is gebouwd.
Volgens Van Gorp is er al overleg
geweest met de commissie Beeld-
kwaliteit.
Ook heeft hij diverse malen met
de gemeente gesproken. Dat is no-
dig omdat de oude plannen voor
het klooster uitgingen van 51 ap-
partementen. Ook is er al vaker
overlegd met de buurtgroep over
de nieuwe aanpak.

NIJMEGEN – De eerste inzendingen
voor de Nijmeegse Literatuurprijs
zijn binnen. Wie mee wil doen
kan nog tot en met vrijdag 31 okto-
ber inzenden. De uitreikings-
avond is vrijdag 12 december in
de bibliotheek aan de Mariën-
burg.
Dekker v.d. Vegt is de hoofdspon-
sor van de Nijmeegse Literatuur-
prijs. De Nijmeegse boekhandel
heeft een overeenkomst getekend
voor drie jaar. Andere sponsors
van de eerste editie zijn huiska-
mercafé Tati en De Gelderlander.
Monique Kauffman, directeur en
mede-eigenaar van Dekker v.d.
Vegt: „Het was geen moeilijk be-
sluit om mee te doen. Het is een
goed initiatief voor Nijmegen als
literatuurstad. Toen het misging
met Polare, zijn we enorm gehol-
pen met crowdfunding, nu kun-
nen we iets teruggeven aan de
stad.”
Deze week zijn de twee Nijmeeg-
se schrijvers Hanneke Hendrix en
Jaap Robben in de top 10 van best
verkochte boeken bij Dekker v.d.
Vegt. Kauffman: „Er zijn zo veel
talenten in Nijmegen.”
Bij Tati worden in samenwerking
met tijdschrift Op Ruwe Planken
drie literaire avonden gehouden
rond de literatuurprijs.
Die zijn op de donderdagavonden
9 oktober, 6 november en 18 de-

cember.
De heroprichting van de Nijmeeg-
se Literatuurprijs is een initiatief
van Bibliotheek Gelderland-Zuid,
literair tijdschrift Op Ruwe Plan-
ken en De Gelderlander. In een
werkgroep zitten vertegenwoordi-
gers van deze partijen plus twee
schrijvers.
De organisatie valt onder SLAN,
Stichting Literaire Activiteiten
Nijmegen, waarin alle partijen uit
de stad die werkzaam zijn in de
literatuur verenigd zijn. De prijs
bestond eerder, maar werd in
2008 opgeheven wegens geldge-
brek.
De jury voor de eerste editie is ge-
vormd (zie hiernaast), die bestaat
uit schrijver Hanneke Hendrix,
hoogleraar Nederlands Jos Joos-
ten en boekverkoper Toine Susijn
van Dekker v.d. Vegt.

door Bianca Govers

A ls hij door Maas en Waal
liep, kon hij zijn hand om-
hoog houden. Als voorma-

lig eigenaar van een transportbe-
drijf kende Harry Klarenbeek er
bijna iedereen.
Zijn hele leven woonde Harry in
Druten. Hij groeide op in een ge-
zin van acht kinderen. Tilly, zijn
oudste zus, overleed toen ze 20
was. Dit was een groot gemis.
Toch probeerden zijn ouders er
het beste van te maken. Ze had-
den met een boerderij, café en
transportbedrijf een druk leven.
Zelf ging Harry na de land- en
tuinbouwschool en de slagersvak-
school als slager aan de slag in Nij-
megen. Zijn vakmanschap bleef
daar niet onopgemerkt, want hij
werd zelfs benaderd om keur-
meester te worden. Maar hij was
in Druten, op het transportbe-
drijf, nodig. Omdat hij veel van
zijn ouders hield, zei Harry zijn
baan op en kwam hij naar huis.
Samen met zijn vader, en later
met jongere broer Jan, runde hij
vervolgens Klarenbeek Transport.
Ze bezorgden voor Van Gend en
Loos pakketjes in het Land van
Maas en Waal. Harry deed het
werk met plezier. Maar hij hield
ook van gezelligheid. Aan het
eind van de week werd er daarom
altijd met de chauffeurs een bier-
tje gedronken aan de keukentafel.
In café De Pelikaan in Beneden-
Leeuwen, waar hij ook wel eens
naar toe ging, leerde hij kasteleins-
dochter Corry Toebast kennen.

Voor het versjouwen van wat fus-
ten bier mocht hij een keer met
haar uit. En van het een kwam
het ander. Ze trouwden en kregen
twee dochters. Conny en Maud
wilde hij net zo’n warm thuis ge-
ven als hij zelf had gekregen. Hoe-
wel Harry het vaak druk had met
werk, was hij er voor hen. Ze kon-
den altijd bij hem terecht voor ad-
vies. Welke beslissing ze uiteinde-
lijk maakten, hij stond achter
hen.
Soms hielpen de meiden ook een
handje mee in het bedrijf. Niet
om geld te verdienen, maar ge-
woon om even bij hun vader te
zijn. Toen hij vanwege een hernia
minder moest gaan werken, viel
hem dat zwaar. Met zijn Chrysler
bracht hij daarom nog geregeld be-
stellingen weg, samen met een
van zijn kleinzonen. In 2001 be-
sloot hij helemaal uit het bedrijf
te stappen. Hierdoor kreeg hij
weer meer tijd voor zijn Corry.
Aan hun fijne leven samen werd
afgelopen maandag, na een ziek-
bed van vier weken, een einde ge-
maakt. Het is goed zo, zei Harry.

Het is een goed initiatief
voor Nijmegen als
literatuurstad
Monique Kauffman
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Harry Klarenbeek

Dit jaar start de verkoop van huizen in afgebrand klooster

� De Nijmeegse Literatuurprijs staat
open voor iedereen die woont,
werkt of studeert in Nijmegen of
directe omgeving (de gemeenten
Beuningen, Druten, Groesbeek,
Heumen, Mook en Middelaar, Nij-
megen, Overbetuwe, Ubbergen,
West Maas en Waal en Wijchen).

� Alle genres, van verhalen tot ge-
dichten, van columns tot songtek-
sten, zijn toegestaan.

� Iedereen mag maar één keer inzen-
den. Een inzending bestaat uit een
tekst van maximaal 2.014 woor-
den, of uit drie gedichten.

� Er worden geldprijzen uitgereikt
aan de drie beste inzendingen
(500, 250 en 150 euro).
De tien beste bijdragen, de short-
list, maken kans op publicatie in
Op Ruwe Planken en literair ka-
tern De Ruwe Gelderlander. De
winnende auteur wordt uitgeno-
digd om op te treden op het Nij-
meegs Boekenfeest en krijgt een
workshop.

� Inzendingen zijn welkom van
1 september tot en met 31 okto-
ber 2014. De feestelijke uitreiking
van de prijzen vindt plaats op 12
december 2014, in Bibliotheek De
Mariënburg in Nijmegen.

� Volledig reglement op:
nijmeegseliteratuurprijs.nl

Symposium archeologie en oorlog

NIJMEEGSE LITERATUURPRIJS

Boekhandel Dekker v.d. Vegt,
huiskamercafé Tati en De
Gelderlander sponsoren.

Altijd maakte Harry
tijd vrij voor een ander

Merel Dado
door

merel.dado@gelderlander.nl

“

� Het door brand getroffen kloostercomplex is al maanden afgeschermd
door hekken en de ramen zijn dichtgetimmerd. foto Do Visser/DG

INZENDEN DOE JE ZO

DE GELDERLANDER ZATERDAG 6 SEPTEMBER 2014 NIJMEGEN EN OMGEVING 29

NIJMEGEN – Met een reeks speciale
Waaltochten staat redacteur Rob
Jaspers van De Gelderlander op
19, 20 en 21 september onder
meer stil bij de Waaloversteek
van de Amerikanen van 20 sep-
tember 1944. Een actie die de be-
vrijding van Nijmegen inleidde.
Jaspers blikt op de Pannenkoeken-
boot terug op wat er gebeurde op
en rond de Waal, niet alleen op
die 20e september, maar ook in
hele oorlogsperiode 1940-1945 en
de periode van de mobilisatie.
Wie weet nog van de antitankstel-
lingen op de Waalbrug om de op-
mars van de Duitsers te vertra-
gen? Vanaf augustus 1939 lager er
ook kanonneerboten bij Nijme-
gen. Op 10 mei 1940 vielen de
Duitsers ons land binnen. De

Waalbrug en spoorbrug bij Nijme-
gen werden door het Nederlands
leger opgeblazen om de opmars
te hinderen.
Het afgelopen jaar hield Jaspers
op de Waal al vele vaarten met uit-
leg over de actuele projecten op
en rond de rivier, zoals de aanleg
van de nevengeul. Dit laatste
komt op deze ‘oorlogsvaart’ min-
der aan bod.

De oversteek van de Amerikanen
over de Waal was een unieke ac-
tie. De inzet leidde tot een snelle
verovering van de spoor- en ver-
keersbrug. Er vielen bij die strijd
vele doden, aan Amerikaanse en
Duitse kant. Na de bevrijding
kwamen Nijmegen en de polders
tijdens de frontstadperiode maan-
den onder vuur van de Duitsers
te liggen. Honderden stadsbewo-

ners en polderbewoners kwamen
in de periode om het leven.
De Ooijpolder bleef deels in Duit-
se handen, de polder werd zelfs
gedeeltelijk onder water gezet.
Ook in de Betuwe lieten de Duit-
sers dijken springen. De bevol-
king werd in beide polders ge-
dwongen te vertrekken.
Op 19, 20 en 21 september neemt
Rob Jaspers opvarenden van de
Pannenkoekenboot mee naar die
oorlogsjaren. Deelnemers krijgen
ook nog een wandelboekje met
een route in Nijmegen langs de
brandhaarden van de bevrijding.
Deelname aan deze speciale tocht
kost 12,50 euro.
Op donderdag 11 en zaterdag 13
september zijn er ook nog ‘gewo-
ne’ Waalvaarten met Rob Jaspers.

EWIJK/BEUNINGEN – In de nacht
van donderdag op vrijdag is in
Ewijk en Beuningen negen maal
brand gesticht. De politie heeft
twee mannen aangehouden, een
20-jarige Beuningenaar en een
22-jarige Ewijkenaar. Ze zouden
verantwoordelijk zijn voor de
branden in vuilnisbakken, in vuil-
containers, houten terrasstoelen
en vuilniszakken. De brandweer
heeft bij de derde brandmelding
de politie ingeschakeld. Na de
achtste brand heeft de politie het
duo aangehouden toen ze een
vuilnisbak op de Hadrianussingel
aanstaken. Na hun aanhouding is
nog een negende brand ontdekt.

NIJMEGEN/BEUNINGEN – Drie maan-
den niet rijden en een boete van
duizend euro. Dat is de straf die
een 69-jarige man uit Beuningen
gisteren opgelegd kreeg van de
rechtbank in Arnhem voor het
veroorzaken van een ernstig ver-
keersongeval op de Energieweg in
Nijmegen.
In september vorig jaar reed hij
vanaf de Wolfskuilseweg de Ener-
gieweg op. Daar botste hij tegen
een bromfietser. Net als een 66-ja-
rige Nijmegenaar was ook hij in
de war door de veranderde ver-

keerssituatie met nieuwe roton-
des en fietspaden. Doordat hij
naar de rotonde aan het kijken
was en links van hem een vracht-
wagen reed, zag hij het rode stop-
licht niet. Achter de vrachtwagen
kwam een bromfietser vandaan,
die hij aanreed.
De bromfietser is inmiddels her-
steld van z’n klaplong en de drie
gebroken ribben, die hij opliep
door het ongeluk.
De Beuningenaar is een rijontzeg-
ging van zes maanden opgelegd,
waarvan drie voorwaardelijk.

door Harm Graat

NIJMEGEN – De crash van een vlieg-
tuig dat zeventig jaar vermist is
geweest, wordt op 25 september
op grootse wijze herdacht in
Hees, het voormalige dorp (en nu
een wijk) in Nijmegen.
De herdenkingsdienst vindt
plaats in de Petruskerk, op een
steenworp afstand van de plek
waar het toestel op 25 september
1944 neerstortte. „Het gaat om
een Britse bommenwerper, een
Mitchell”, zegt Everard Bakker uit
Eemnes. „De drie inzittenden en
vier burgers kwamen daarbij
om.”
Lang is aangenomen dat het neer-
gestorte vliegtuig een Spitfire be-
trof. Er bestaan filmopnames van
het brandende huis dat werd ge-
troffen. Bakker, die bij defensie
werkt en in zijn vrije tijd onder-
zoek doet, zegt dat hij met hulp
van onder andere Britse nabe-
staanden inmiddels voldoende be-
wijs heeft gevonden voor zijn
Mitchell-theorie.
„Ik heb eerder onderzoek gedaan
naar een Mitchell die tot hetzelf-
de 320 squadron behoorde en, na
luchtgevechten boven Schaarsber-
gen, in Arnhem-Zuid is neerge-
stort. Bekend was dat er kort daar-
na een tweede Mitchell was neer-
gehaald. Twee weken geleden von-
den we in Australische archieven

de laatste puzzelstukjes. In de in
Hees neergestorte Mitchell zat
ook een Australische waarnemer.
In diens dodenakte wordt verwe-
zen naar Hees.”
Henk Termeer, historicus en lid
van zowel de Vereniging Dorpsbe-
lang Hees als de Werkgroep Oor-
logsdoden Nijmegen, is overtuigd
door het onderzoek van Bakker.
„Deskundigen die de filmbeelden
van de brand hebben bekeken,
concludeerden ook al dat het om
een veel groter vliegtuig moest
gaan dan een Spitfire. Blijft de
vraag: waar is die Spitfire dan wél
neergestort? Ooggetuigen hebben
een Spitfire naar beneden zien ko-
men, maar de inslag niet gezien.
Het mysterie is dus nog niet hele-
maal opgelost.”
Het is 25 september voor het eerst
dat officieel wordt stilgestaan bij
de vliegtuigcrash. Dat gebeurt vol-
gens Bakker in aanwezigheid van
onder andere de laatste drie nog
levende Nederlandse deelnemers
van het 320 squadron, zeven Brit-
se nabestaanden, schoolkinderen
uit Hees en burgemeester Bruls.

� De speciale oorlogs- en bevrij-
dingsvaarten zijn op vrijdag 19
september om 18.00 uur en op za-
terdag 20 september en zondag
21 september telkens om 9.30 uur

en 11.30 uur.
� Boeken kan via de site Pannenkoe-

kenboot.nl of via de telefoon
024-3601262 (werkdagen). De
tochten staan ook op dg.nl/dgclub

� Boekhandel Dekker v.d. Vegt heeft een tafel speciaal voor werken uit Nijmegen. foto’s Do Visser/De Gelderlander

Waalvaarten DG met uitleg over de bevrijding

Hanneke Hendrix (34) Jos Joosten (49) Toine Susijn (59)

ROND HERDENKINGSDAGEN VIJF SPECIALE TOCHTEN

Opleiding en expertise: verschillende
opleidingen, uiteindelijk schrijver en
hoorspelmaker geworden. Aardig
wat ervaring met het bouwen van
een plot en in het technisch kijken
naar de opbouw van een verhaal.
Als jurylid... ben ik nieuwsgierig naar
wat de nieuwe Nijmeegse schrijvers
bezighoudt op het gebied van verha-
len vertellen.
Ik zal beoordelen op... eigenheid, struc-
tuur en schrijfplezier, maar ook oog
voor de lezer.
Literatuur is... als ik het antwoord op
deze vraag ooit ontdek en dan ook
nog eens kan beschrijven, kan ik
met pensioen.
Gouden tip voor de deelnemers: schrijf
altijd een verhaal dat je zelf graag
wilt lezen. Omring je met mensen
die eerlijk zijn over wat je schrijft. Bij
voorkeur niet je ouders.

Beroep en expertise: afgestudeerd en
gepromoveerd in de Nederlandse
letterkunde, auteur van boeken
over letterkunde, sinds 2006 hoogle-
raar Nederlandse letterkunde aan
de Radboud Universiteit.
Als jurylid... wil ik graag een hoop
mooie teksten lezen.
Ik zal beoordelen op... de mate waarin
een tekst mij iets te zeggen heeft
wat ik nog niet wist, of iets wat ik
wel al wist op een zodanige manier
zegt dat ik het anders bekijk.
Literatuur is... wat we met zijn allen li-
teratuur vinden, en dan de mensen
met verstand van zaken een beetje
meer dan de rest.
Gouden tip voor de deelnemers: zorg
dat je het werk van minimaal 25 au-
teurs goed kent uit het genre waarin
jij een enkele tekst inlevert. Schrij-
ven is vooral een kwestie van lezen.

Beroep en expertise: sinds mijn 17e in
het boekenvak, ruim 41 jaar dus.
Verder fervent lezer van vooral ver-
taalde literatuur, breed geïnteres-
seerd, voorkeur voor moderne litera-
tuur.
Als jurylid wil ik... een bijdrage leveren
aan de bekendheid van jonge au-
teurs en proberen een objectief oor-
deel te geven over hun literaire pres-
taties.
Ik zal beoordelen op... stijl, sfeer, origi-
naliteit.
Literatuur is... Goeie vraag.
Ik heb een vrij lage drempel, ik wil
ontroerd, vermaakt, wakker ge-
schud worden en aan het denken
worden gezet.
Gouden tip voor de deelnemers: blijf
dicht bij je zelf, wees origineel, heb
geduld. Zoals Freek al zei: Schrijven
is schrappen.

Crash vermist
vliegtuig herdacht

Negen keer
brand gesticht in
anderhalf uur

Rijontzegging en boete
voor Beuningenaar


