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Deze brochure werd samengesteld voor de tentoonstelling
“Calling Sunray” — Verbindingen tijdens de Slag om Arnhem —

in het Airborne Museum “ Hartenstein “ in Oosterbeek
(22 maart t/m 22 april 1991).

De vormgeving van de tentoonstelling was in handen van
W.Boersma en B.de Reus. VERBINDINGEN TIJDENS DE SLAG OM ARNHEM
De technische uitvoering werd verzorgd door W.Boersma,
J.B.Bodifee, B. de Reus, J.C.M.van der Riet en E.Vellinga
en het fotowerk door W.T.B. de Ruyter.
Het geëxposeerde verbindingsmaterieel is voor het merendeel
afkomstig van de Stichting Signals Collection ‘40 — ‘45 te
Deventer. door

Medewerking werd verleend door:
Museum of Royal Corps of Signals, Blandford, Engeland.
Royal Air Force Museum, Hendon, Engeland.
Museum Verbindingsdienst, Ede. W.Boersma
Vereniging Experimenteel Radio Onderzoek Nederland, (VERON).
L. Buist, Oosterbeek.
E.van den Dam, Oosterbeek.
H. Deerenberg, Oosterbeek.
R.M.Gerritsen, Duiven.
A. Groeneweg, Doorwerth.
H.A.Leydecker, Oosterbeek.
T. Oosterhaar, Arnhem.
C.van Roekel, Oosterbeek.
J . W. Sieperman, Wageningen.
R. Sigmond, Renkuju.
J.W.van Slooten, Oosterbeek.
D.van Veelen, Oosterbeek.
H.van de Velde, Renkum.
E . Wi inhoud, Arnhem.

Uitgave van het Airborne Museum te Oosterbeek
ter gelegenheid van de expositie “CALLING SUNRAY”

Maart 1991

Ontwerp omslag: H.van Veelen— van Grootheest, Oosterbeek.
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Inleiding.

Tijdens iedere veldslag wil een commandant zo goed mogelijk
geïnformeerd worden over zijn eenheden. Hiertoe zijn goede
verbindingen onontbeerlijk.
Als één van de oorzaken voor de slechte afloop van de operatie
Market Garden, met name van de gevechten om de Rijnbrug bij
Arnhem (17 tot 25 september 1944), werd al spoedig het slecht
funktioneren van de verbindingen genoemd.
Veertig jaar later, in 1984, toonde kapitein Lewis L. Golden,
die als adjudant bij de le Airborne Divisional Signals deelnam
aan de Slag om Arnhem, in zijn boek “ Echoes from Arnhem “ aan
dat dit niet kwam door het falen van de Britse verbindingsdienst.
Tijdens eerdere oefeningen was al gebleken dat de verbindings—
dienst met de beschikbare middelen niet onder alle omstandigheden
een goede verbinding kon garanderen. Door de staf van de divisie
werd dit, zij het node, geaccepteerd.
Tijdens de Slag om Arnhem zorgde een samenloop van omstandighe
den, waarbij de verbindingen slechts één van de factoren was, er
voor dat commandanten niet altijd op tijd een juist inzicht
hadden in het verloop van de strijd.

Algemeen.

Het Royal Corps of Signals was binnen de le Britse Airborne
Divisie verantwoordelijk voor de verbindingen van het divisie—,
het brigade- en het Royal Artillery hoofdkwartier. Verder stelde
zij personeel beschikbaar aan andere eenheden zoals bijvoorbeeld
aan de War Reporting Unit en de 21e Independent Parachute
Company.
De overige eenheden zoals de bataljons en compagnieên, de Royal
Engineers, het Royal Army Service Corps, het Reconnaissance
Squadron, de overige regimenten van de Royal Artillery, de Air
Support teams, het General Headquarters Liaison Regiment
(Phantom) en de Light Warning Set Units (Radar and Radio) waren
verantwoordelijk voor hun eigen verbindingen.

De verbindingsmiddelen van een Britse parachutistendivisie
verschilden niet veel van de middelen die een infanteriedivisie
ter beschikking had. Dit waren in de eerste plaats radio’s.
Parachutisten konden echter alleen kleine, lichte en toch sterke
radiotoestellen gebruiken. Alles moest immers door de lucht
vervoerd en eventueel per parachute gedropt kunnen worden.
Hiervoor kwamen de draagbare radiosets no 38, ScR 536A, no 18,
no 68P, no 68R, SCR 300 in aanmerking. De zwaardere radio’s, de
no 22, no 19 High Power, S~R 193, SCR 542, no 76, en de ontvanger
no Rl09 moesten in jeeps en dus met zweefvliegtuigen vervoerd
worden. Voor de telefoonverbindingen maakte men gebruik van de
bestaande veldtelefoons D Mk V, telefoon “ L” en telefoon Sound
Power, de telefooncentrales UC 6 en UC 10 en veidkabel DR 8.
Andere verbindingsmiddelen die men ter beschikking had waren
onder meer: grondseinlappen, seinlampen, lichtkogels, gekleurde
rook, postduiven, en motorordonnansen.
Voor het vercijferen van radiotelegrafie—berichten werd de slidex
gebruik.
De parachutisten hadden verder voor de grond—luchtverbindingen
tijdens de landingen de beschikking over Eureka en Rebecca
radiobakens. Deze werden door een speciale eenheid bediend.

p~~i~borne Divisional Siqnals.

Eind 1941 werd in Bulford de le Britse Airborne Divisie gefor
meerd. In het voorjaar van 1942 werd voor deze divisie een
verbindingseenheid, de le Airborne Divisional Signals, samenge
steld. Op 9 maart 1943 was de eenheid compleet.
De commandant was luitenant—kolonel T.G.V.StephenSofl.
De sterkte van de le Airborne Divisional Signals was tijdens de
Slag om Arnhem 18 officieren en 330 overige militairen. Hiervan
zijn 27 man gesneuveld onder wie 2 officieren.

Men maakte gebruik van de bestaande leger radio— en telefoonappa
ratuur. Deze bleek tijdens oefeningen vaak te zwaar, niet bestand
tegen het droppen aan parachutes en niet betrouwbaar genoeg voor
grote afstanden. Toch werden er geen speciale verbindingsnLiddelen
voor parachutisten ontworpen.

Vanuit het divisiehoofdkwartier werd een groot aantal radiover—
bindingen uitgebracht. De verschillende radiostations waren
samengevoegd in z.g. radionetten die elk een eigen radiofrequen—
tie toegewezen kregen. De radiostations van het hoofdkwartier
hadden meestal de leiding over de netten. Bij de operatie Market
Garden waren voor het hoofdkwartier de volgende radionetten
gepland:
Het divisieconlaandO—net met de le en 4e parachutisten Brigade, de
le Airlanding Brigade en de divisie commandant.
Het verkennings—flet met het ReconnaisSaflCe Squadron.
Het genie-rapportage-net met het detachement Royal Engineers.
Het verzorgings—net met het Royal Army Service Corps.
Het Air Support-net met de Air Support Signal Unit.
Een verbinding met de le Polish Independent Parachute Brigade.
Een verbinding met de Guards Armoured Divisie van het 30e Corps.
Een verbinding met het Airborne Corps in Engeland.
Een verbinding met het Airborne Corps bij Nijmegen.

Verder was de eenheid belast met het leggen en onderhouden van
telefoonverbindingen, het inzetten van (motor)ordOnnanSen, en het
verci jferen van radiotelegrafieberiChten.
Er zijn een aantal oorzaken aan te wijzen waarom de geplande
verbindingen gedurende de gevechten niet altijd gerealiseerd
konden worden.

1. De afstanden tussen de eenheden waren door onvoorziene om
standigheden groter geworden dan het maximale zendbereik
van de beschikbare radiotoestellen.

2. Het terrein ten westen van Arnhem was door zijn bebossing
en bebouwing minder geschikt voor radioverbindiflgen.

3. De veelheid van zenders, die ook nog vaak dicht bij elkaar
opgesteld stonden, zorgde voor onderlinge storing.

4. VerbindingsperSOneel sneuvelde of raakte gewond.
5. Apparatuur raakte onklaar, accu’s konden niet meer

opgeladen worden en telefoonlijnen werden stukgeschoten.
6. De afgeworpen aanvullingen bereikten de parachutisten niet.

Reserve materiaal was niet of nauwelijks aanwezig.
7. De planning en voorbereiding waren door tijdgebrek niet

altijd zorgvuldig geweest. De toegewezen frequenties waren
bijvoorbeeld niet uitgetest. Van eenheden van het 30e corps
waren de frequenties en roepnamen niet altijd bekend.
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Teneinde na de landing op 17 september zo mobiel mogelijk te zijn
was besloten dat er eerst alleen verbinding gemaakt zou worden
met de draagbare radiosets no 68. Deze vormden het z.g. Para
Report Centre.
Om 16.07 uur zag deze verbinding er als volgt uit:

HQ (TAC)

1 A L Bde 21 md Para Coy

De gebruikte frequentie was 2096 En. Het maximum afstandsbereik
met de WS no 68 was 5 kin.
Het divisiehoofdkwartier bevond zich in de bossen direct ten
oosten van landingszone “ Z “. Het hoofdkwartier en de le
Airlanding Brigade had na het uitladen van de zweefvliegtuigen
een sterker radiozender no 22 ingezet. Hierdoor was hun
afstandsbereik uitgebreid tot 10 kin. De radio van de divisiecom—
mandant, generaal—majoor Urquhart, meldde zich ook in het net.
Later werd deze verbinding verbroken. Nadat de duisternis
ingevallen was verplaatste het divisiehoofdkwartier zich naar
één van de verlaten zweefvliegtuigen op landingszone “ Z “. Er
konden nu lange draadantennes uitgebracht worden. De verwachting
was dat de verbindingen beter zouden worden. Dit viel echter
tegen. Om 24.00 uur zagen de verbindingen van het hoofdkwartier
er als volgt uit:
Voor het divisiecominando—net 1, dat op radiotelefonie werkte

1 PARA BDE geen verbinding
1 AL BOE vanaf 23.00 uur geen verbinding meer
21 md Para Coy vanaf 23.00 uur geen verbinding meer
Divisiecommandant geen verbinding.

Het divisiecominando—net 2 (radiotelegrafie) had geen enkele
verbinding. De verbinding naar Engeland was om 21.45 uur even in
geweest maar daarna weer verbroken.

Toen het licht werd verplaatste het hoofdkwartier zich weer naar
de bosrand. Om 08.00 uur vertrok men richting Arnhem.
Het nieuwe hoofdkwartier werd aan de Utrechtseweg in Huize
Hillock ingericht. Nadat de antennes opgezet waren werden de
verbindingen om half tien weer geopend maar men kreeg alleen
contact met de le Airlanding Brigade en de 21e Independent
Parachute Company. Toen het 2e bataljon “The South Staf fordshire
Regiment” opdracht kreeg de le Parachutisten Brigade te verster
ken kwamen ze met een extra WS no 68P in het divisiecoinmando—net.

Er werd een liaison officier met een WS no 22 naar de brug ge
stuurd om de verbroken verbinding met de le Parachutisten Brigade
te herstellen maar dat mislukte. Hij kwam halverwege de plaats
vervangend commandant van de le Airborne Divisional Signals,
majoor A.J. Deane—Drummond, tegen die ook de le Parachutisten
Brigade probeerde te bereiken. Deze raakte in gevangenschap en
heeft geen verdere rol in de operatie gespeeld. De verbinding met
het Airborne Corps kwam om 13.35 tot stand. De overige verbindin
gen kwamen niet in.
Toen Om 14.15 uurde 2e lift landde kwam ook de 4e Parachutisten
Brigade in het djvisjecommando-net. Rond drie uur kreeg het
Phantom—net verbinding met het 30e Corps.

De ingang van Huize Hartenstein met de commandant van de le
Britse Airborne Divisie generaal—majoor Urquhart. De wit—blauwe
vlag rechts op de trap geeft aan dat er een verbindingspoSt
gevestigd is.

Om 16.30 uur verplaatste het hoofdkwartier zich nogmaals, nu
naar Huize Hartenstein. Dit zou tot 25 september het hoofd
kwartier blijven. De verbindingen werden om 17.40 uur weer
geopend. Ook werden er nu telefoonlijnen aangelegd onder meer
voor de Royal Artillery. Er was nog steeds geen bericht van
generaal Urquhart. Deze kwam woensdagochtend voor het eerst weer
op zijn hoofdkwartier. De verbindingen zagen er toen als volgt
uit:

Divisiecommando—net 1 (radiotelefonie): 4e Parachutisten Brigade,
le Airlanding Brigade, 21e Independent Parachute Company, 2e
bataljon “ The South Staf fordshire Reginient”, lie Parachutisten
Bataljon.
Divisiecoflimando—net 2 (radiotelegraf ie): 4e Parachutisten
Brigade, le Airlanding Brigade.
Een slechte verbinding met Engeland en het Airborne Corps.
Public Relation net: verbinding met het War 0ff ice in London.
Phantom— en ReconnaissanCe—net: goede verbindingen.

Gedurende de overige dagen bleven de verbindingen nagenoeg
gelijk. De in loopgraven opgestelde radio’s werden door Duitse
sluipschutters beschoten. RadioapparatUUr raakte onklaar,
verbindingspersofleel sneuvelde of raakte gewond.
Op woensdag 20 september om 07.20 uur kwam er voor het eerst een
bevredigende verbinding met Engeland tot stand.
Dezelfde dag werd er over het commando—net voor het eerst
contact gemaakt met het 2e Parachutisten Bataljon bij de
Rijnbrug. Deze verbinding bleef werken tot het 2e Parachutisten
Bataljon zich ‘s avonds moest overgeven.

1 Para Ede
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In de middag van 21 september gaf de divisiecomniandant opdracht
alle bureaus naar de kelders van Hartenstein te verplaatsen. Het
verbindingskantoor en de telefooncentrale was daar om 15.30 weer
in bedrijf. In de kelder waren toen de volgende radiotoestellen
opgesteld:

2 sets voor het divisiecommando—net.
1 set voor het verkennings—net.
1 set voor de verbinding met Engeland.
1 set voor de verbinding met de Polen bij Driel.

De overige radio’s waren in de tuin in loopgraven geplaatst.
De telefoonlijnen werden vierdubbel gelegd.
Hoewel de Polen al op 21 september bij Driel geland waren kwam de
eerste verbinding pas de 22e om 09.00 uur tot stand, Op 24
september kwam een ander 22 set in de verbinding met de Polen.
Dit station bracht daarna ook de verbinding tot stand met de 130e
Infanterie Brigade in de Betuwe. Toen op vrijdag een aantal
aggregaten uitviel werd het moeilijk de accu’s voor de radio’s
weer op te laden. Alle accu’s uit de kapotte jeeps werden verza
meld en gebruikt. Toen zaterdag ook nog een aantal monteurs
gewond raakten werd besloten de niet werkende radionetten met het
Airborne Corps en de Guards Divisie te sluiten.
De lijnwerkers waren voortdurend bezig de lijnen te repareren die
tijdens de gevechten kapotgeschoten waren.
Het verbindingspersoneel werd buiten zijn verbindingstaak nu ook
ingezet als infanterie. Verder verzamelden ze voorraden en evacu—
eerden gewonden.
Voor de evacuatie in de nacht van 25 op 26 september 1944 werd al
het verbindingsmateriaal vernietigd. Alleen twee radiotoestellen
voor de verbinding met Engeland en de 130e Infanterie Brigade
bleven werken. Ze werden bediend door gewonde verbindingsmensen
die achterbleven. Hun laatste bericht werd de volgende morgen om
03.30 uur ontvangen. Dat was vijf uur nadat het divisiehoofdkwar—
tier verlaten was.

De verbindingen van de Royal Artillerv.

Om vuursteun te kunnen geven aan de parachutisten was het
noodzakelijk dat bij de voorste troepen waarnemers ingedeeld
werden. Deze konden per radio de posiie van de Duitsers doorgeven
aan de artillerie. Goede radioverbindingen waren daarbij onont
beerlijk. De le en 4e Parachutisten Brigade hadden 4, de 1 Air-
landing Brigade 6 waarnemingsteams onder bevel. Elk team bestond
uit tenminste één officier met 2 verbindingsmensen. Ze waren af
komstig van het No 1 Forward Observation Unit (Airborne). Zeven
teams waren uitgerust met een WS no 68R. De overige beschikten
over een jeep met een WS no 22.
Voor haar noodzakelijk verbindingen moest de Royal Artillery
tijdens de Slag om Arnhem een aantal radionetten uitbrengen van
haar hoofdkwartier naar de volgende onderdelen:

a. Een vuursteun—net naar het Light Regiment R.A. en commandant
R.A.

b. Een vuuraanvraag—net naar de le en 4e Parachutisten Brigade
en de le Airlanding Brigade.

c. Een vuuraanvraag—net naar de le en 2e Airlanding Batterij.
d. Een vuuraanvraag—net naar het 30e Corps.
e. Een luchtsteun—aanvraag—net naar Air Support Control.

Verder droeg ze zorg voor een aantal andere radionetten die voor
de artilleriesteun nodig waren. Dit waren:

a. vuuraanvraag—fletten van de Parachutisten Brigades en de le
Airlandiflg Brigade naar de Forward Observation Officieren.

b. Een commando—net van het Light Regiment naar de 3 batterijen.
c. Commandoflettefl van de 3 batterijen van het Light Regiluent.

zweefvliegtUigefl met materiaal van het hoofdkwartier van de Royal
Artillery zijn op 17 september aangekomen op landingszofle X “.

Door gebrek aan vliegtuigen kon slechts een deel van de Royal
Artillery op 17 september bij Arnhem landen. Na het uitladen van
de zweefvliegtUigefl had de commandant van de Royal Artillery
spoedig verbinding met zijn eenheden; de commandant van het Light
Regiment R.A., de le en 2e Batterij Lt Regt en de le Anti-tank
Batterij.
Op 18 september verplaatste de commandant R.A. zich met het
divisie—hoofdkWartier naar oosterbeek. Om 18.40 uur werden daar
de verbindingen weer geopend. Als netcontrolestation werd nu een
WS no 19 High Power gebruikt. Om verbinding te kunnen maken met
de Forward Observation 0fficers werd een 10 meter hoge draadan—
tenne gespannen. Toen deze verbinding nog niet mogelijk bleek
werd de volgende dag de radio naar de zolder van Hartenstein
verplaatst. Door het hevig wordende mortier— en granaatvuur moest
de zender echter de 20e al weer naar ben~den gehaald worden. Hij
werd daarna in de tuin ingegraven.
Majoor D.S.MunfOrd, commandant van de 3e Airlanding Light
Battery was op 17 september met het hoofdkwartier van de le
Parachutisten Brigade mee opgerukt en ‘s avonds bij de Rijnbrug
aangekomen. Daar bleek dat hij geen verbinding had met zijn
batterij. Samen met één van zijn ondercommandanten, kapitein •..~

C.A.HarriSOfl ging hij naar Oosterbeek terug.
-‘- ..~
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Daar liet hij zijn 75 mm Pack howitzers bij de kerk in Ooster—
beek—Laag opstellen. Met twee radiosets, een no 22 en een no 68P
ging hij weer terug naar de brug. Er konden nu twee verbindingen
tot stand gebracht worden die tot de avond van 20 september goed
gewerkt hebben.

Drie artillerie regimenten van het 30e Corps waren bestemd om
extra vuursteun aan de le Airborne Divisie te geven. Ze moesten
bij Nijmegen opgesteld worden om Arnhem te kunnen bereiken.
De radiosets van de 3 Forward Observation 0ff icers bij de
hoofdkwartieren van de beide Parachutisten Brigades en de Airlan—
ding Brigade waren afgestemd op het artilleriecommando—net van de
le Airborne Divisie. Ze waren echter snel over te zetten op de
radionetten van de artillerie regimenten van het 30e Corps.
Vier teams van de Forward Observation Unit, die bij het 30e Corps
ingedeeld waren, konden snel afstemmen op het artilleriecommando—
net van de le Airborne Divisie. Op 21 september om 9.30 uur kreeg
de F00 van de le Airlanding Brigade voor het eerst contact met
het 64e Medium Regiment Royal Artillery dat toen bij Nijmegen was
aangekomen.
Deze verbinding werd mogelijk gemaakt door sergeant Norman Patten
die zijn radiozender, waarschijnlijk een WS no 68R, op de schoor
steen van de wasserij van Van Hofwegen in Oosterbeek plaatste.
Toen hij verbinding kreeg werd een WS no 22 ingezet. Doordat men
de wederzijdse identificatie—gegevens niet had, was er een
persoonlijk gesprek nodig tussen de commandant van het 64e Medium
Regiment R.A.,luitenant kolonel H.S.Hunt, en de commandant van de
le Airborne Divisie Artillerie, luitenant—kolonel R.Loder—
Syiuonds. Bij het hoofdkwartier van de divisieartillerie bij Huize
Hartenstein werd daarna een sterke radiozender no 19 High Power
ingezet. Later zorgde een doorzendstation op de zuidelijke
Rijnoever voor een nog betere verbinding. De parachutisten konden
nu rechtstreeks steun aanvragen aan de artillerie van het 30e
Corps bij Nijmegen. Deze artilleriesteun is in ruime mate met
succes gegeven.
De verbinding van de teams van 4 FOU bij het 30e Corps was over
het algemeen slecht. Slechts één dag werd hiermee artillerievuur
geleid. Op 24 september lukte het een van de F00’s van het 121e
Field Regiment R.A. met de Dorsets over de Rijn te komen. Hij was
uitgerust met een WS no 68 maar kreeg een WS no 22 van de
commandant Light Regiment R.A. Hiermee verzorgde hij een directe
verbinding met de artillerie van de 43e Infanterie Divisie.

De Air Support teams.

In september 1944 beschikte het le Allied Airborne Corps nog niet
over eigen Air Support Signal Units. Daarom werden er ten behoeve
van de operatie Market 8 Amerikaanse Air Support teams samenge
steld, elk bestaande uit 1 officier en 4 onderofficieren en
soldaten. De officieren waren afkomstig van de 101 (US) Airborne
Divisie. Het overige personeel bestond uit vrijwilligers van het
4Oth Mobile Communication Squadron US Air Force. Dit waren ge
trainde verbindingsmensen maar ze hadden geen gevechtservaring.
Twee van de teams werden bij de Britise le Airborne Divisie
ingedeeld.

De leden van deze teams waren: de luitenants Johnson en Geddes
van de 101e (US) Airborne Divisie, sergeant Jones en de soldaten
Paul S.Benton, Albert A.Dunn, Dale Thatcher, James Leu, Milton
Ostern, Gino Berardino en Robert Evans.
Elk team was uitgerust met een veep en een jeep. Een veep,
bekend onder de naam AN/VRC—l, is een jeep uitgerust met een
high—frekwentie radio set SCR 193 en een very—high—frekwentie
radio set SCR 542.
Een team werd in twee Waco zweefvliegtuigen vervoerd. De Waco’s
behoorden tot de “ X “ flight van het B squadron van het Glider
Pilot Regiment bestaande uit 10 gliders onder commando van Lt
‘Peggy’ Clarke. Deze flight was eerder ingezet voor het droppen
van mensen en materiaal voor het Franse verzet. De thuisbasis
was het vliegveld Tarrant Rushton. Op 16 september werden ze
geïnstrueerd voor de operatie Market waarna ze op de 17e naar het
vliegveld Manston vertrokken voor de over-tocht naar Nederland.

a‘~1 —~
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Eén van de Waco zweefvliegtuigen, hier gefotografeerd op het
landingsterrein “ X “. Op de achtergrond de Sinderhoeve.
De neus is omhooggeklapt om een jeep te kunnen uitladen.
Bij het uitladen werd één van de jeeps licht beschadigd doordat
de draad waarmee de neus van de Waco opgetrokken werd, brak.

Op 17 september landden met de eerste lift de 2 teams met 4
WACO’s op landingszone “ X “ en “ Z bij Wolfheze. De opdracht
was: Het maken van grond—lucht verbindingen t.b.v. de tactische
luchtsteun en het maken van verbinding met de parachutisteneenhe—
den in Nijmegen en Eindhoven.
Na de landing verplaatsten de teams zich naar het hoofdkwartier
in Huize Hartenstein.
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Bij HartenStein probeerde men met de SCR 193 contact te maken met
het Britise Airborne Corps, de 82e en de 101e (US) Airborne Divi
sie. Op de eerste toegewezen frequentie, 2968 kc, kon het radio—
set niet afgestemd worden. De SCR 193 werkt niet beneden 3000 kc.
Op de tweede frequentie, 3968 kc, kreeg men geen contact.
Met het VHF set SCR 542 gelukte het niet een verbinding met de
vliegtuigen tot stand te brengen. Op vooraf bepaalde tijden werd
op afgesproken frequenties uitge uisterd en gezonden. Hoewel deze
frequenties juist gehanteerd werden en er voortdurend opgeroepen
werd, kreeg men geen verbinding met de overvliegende vliegtuigen.
Het is mogelijk dat men niet de juiste frequenties meegekregen
had. Tot nu toe is dit echter niet uit de bestaande rapporten
gebleken.
In de middag van 19 september kreeg men steun van de Amerikaanse
luitenant Bruce E.Davis die als vrijwilliger meegegaan was met
één van de Light Warning Set Units van R.A.F. Tevens riep men
hulp in van een VIIF radioexpert van de R.A.F, soldaat Eden.
Tijdens één van de beschietingen raakte Eden zwaar gewond en één
van de twee veep’s beschadigd. Hoewel slechts 2 van de 8 radioka—
nalen nog werkten zag men kans contact te maken met een Spitfire
maar door het lawaai van explosies was men niet te verstaan. Even
later werd de radio onherstelbaar beschadigd door een treffer.
De radiosets konden niet in een loopqraaf geplaatst worden omdat
ze niet uit de jeep uit te bouwen waren. Voor de voeding moest
gebruik gemaakt worden van de motor van de jeep en de bekabeling
was te kort om anders dan vanuit de jeep te kunnen werken.
Met de tweede radioinstallatie werd ondanks alle inspanningen ook
geen verbinding tot stand gebracht. Tot donderdag 21 september is
dit set in bedrijf geweest waarna het ook uitgeschakeld werd.
Het Amerikaanse personeel werd op 26 september bijna in zijn
geheel krijgsgevangefl genomen en heeft de rest van de oorlog
onder andere in de krijgsgevangeflkamPefl Stalag 3e (Aldrewitsz) en
Stalag 7a (Moosberg) doorgebracht.

RadioVerbindiflaefl en hun invloed on de Slaa bil Arnhem.

De radioverbindingen met de le Parachutisten Brigade.

Na de landing op 17 september ging het gerucht dat het Reconnais—
sance Squadron zijn taak, een snelle verovering van de Rijnbrug,
niet kon uitvoeren omdat, volgens een volstrekt onjuist bericht,
niet alle jeeps zouden zijn aangekomen. Op weg naar de le
parachutisten Brigade probeerde generaal Urquhart zijn radio af
te laten stemmen op het commandonet van het Recce Squadron ten
einde het gerucht te controleren. Het Recce Squadron was niet
opgenomen in het commandonet van de divisie. De divisiecommandant
had nu echter geen verbinding meer met de overige divisie—eenhe
den. Toen even later zijn jeep met radio vernield werd was deze
verbinding ook niet meer te herstellen.
omdat hij op de hoogte wilde blijven van het verloop van de
opmars bleef Urquhart bij de le Parachutisten Brigade. In Arnhem
raakte hij afgesneden van zijn eigen troepen. Pas op 19 september
keerde generaal Urquhart bij zijn hoofdkwartier terug. De divisie
had toen bijna twee dagen onder commando van brigadegeneraal
P.H.W.HickS, commandant van de le Airlanding Brigade, gestaan.

De commandant van de le Parachutisten Brigade, brigadier
Lathbury, besloot zo snel mogelijk naar de Rijnbrug op te rukken.
Er werd niet gewacht tot de jeeps met de WS no 22 set uitgeladen
waren. Hierdoor kon de verbinding alleen met de draagbare radio
no 68 onderhouden worden. Tussen de bebouwing bleek deze zender
onbruikbaar. Het afstandsbereik was slechts 5 km.
De verbinding op het divisiecommando—net was spoedig verbroken.
Een frequentiewisseling op het divisiecommando—net heeft de
brigade niet bereikt. De divisiestaf kreeg nu geen gegevens meer
van de le Parachutisten Brigade.
Van de jeeps met no 22 sets voor de le Parachutisten Brigade
bleken na de landing op 17 september slechts 2 inzetbaar.
Besloten werd één no 22 set in te zetten in het brigadecommando—
net. De tweede radio werd door brigadier Lathbury gebruikt.
Hierdoor was er geen sterke zender meer beschikbaar om de
verbinding met de divisie te herstellen.

Voor de verbinding met de 82e US Airborne Divisie bij Nijmegen
waren met de le Parachutisten Brigade 2 draagbare Amerikaanse
FM zend—ontvangers S~R 300 in legbags gedropt. Tijdens de landing
werd er één beschadigd omdat het touw waarmee de legbag aan de
parachutist vastzat, brak. De andere is meegenomen naar de brug.
Volgens het verslag van de Royal Signals heeft men op 17
september om 16.00 uur verbinding met de Amerikanen gehad.
Volgens het verslag van de le Parachutisten Brigade heeft men tot
de morgen van 19 september zonder succes geprobeerd met het set
te werken. De SCR 300 stond aanvankelijk op de zolder van het
Brigade hoofdkwartier bij de Rijnbrug opgesteld maar hij moest op
19 september naar de kelder verplaatst worden. Daarbij is de
radio door vallend puin vernield.

De verbindingen met het 2e bataljon bij de Rijnbrug.

Toen de verbinding van de le Parachutisten Brigade met de
divisiestaf op 17 september verbroken was, kon de divisiestaf ook
niet bericht worden dat de noordelijke oprit van de Rijnbrug in
Britse handen was. Het bericht van een frequentiewisseling op het
divisiecommando—net op de avond van de 17e heeft de brigade nooit
bereikt. Pas op 20 september om 10.00 uur kreeg men, bij toeval,
op dit net weer verbinding met het hoofdkwartier dat zich toen in
Oosterbeek in Huize Hartenstein bevond. Deze verbinding is tot de
avond van de 20e in gebruik geweest. Daarna eindigden de
gevechten bij de brug.

De Royal Artillery zag op 18 september wel kans verbinding te
maken met het 2e Parachutisten Bataljon bij de Rijnbrug. Deze
verbinding werd gemaakt met het vuursteunaanv-raag—net van de le
Parachutisten Brigade. De divisiestaf was zodoende op de hoogte
van het verloop van de strijd bij de Rijnbrug.
Van de mogelijkheden die het Nederlandse verzet had om via het
PTT telefoonnet en de PGEZ4 lijnen een goede verbinding met de
eenheden bij de Rijnbrug en zelfs over de Rijn met de geallieerde
troepen bij Nijmegen te maken is geen gebruik gemaakt.
Overigens was het volgens de verbindingsinstructie van de le
Britse Airborne Divisie verboden het burgertelefoonnet te
gebruiken.
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De ~adioverbindiflgen met het le Airborfle Corps en Engeland.

Op 17 september werd ‘s avonds om 21.45 uur voor het eerst
contact gemaakt met het le Airborne Corps in Groesbeek. Deze
verbinding was echter al snel weer verbroken. Dezelfde nacht om
oo.l5 uur was er verbinding met het achtergebleven hoofdkwartier
van het Corps in Engeland. Deze verbinding bleek echter zo slecht
dat er geen berichten over verzonden kon worden. In de loop van
de middag van de 18e kwam er een betere verbinding met Engeland
tot stand. Men hoorde ook dat het hoofdkwartier in Groesbeek
berichten met Engeland wisselde. De verbinding Groesbeek —

oosterbeek was niet mogelijk. De afstand was te groot voor de
grondgolf en te klein voor de ruimtegolf.
op 23 september werd besloten alle berichtenverkeer tussen het
le AirbOrfle Corps en de le Airborfle Divisie via Engeland te laten
verlopen. Deze verbinding is tot de terugtocht op de 25e min of
meer regelmatig in bedrijf geweest.

De radio’s voor de verbindingen van de General Headquarters
LiaiSOfl Regiment (Phantom) en het 2e Leger werden bediend door
personeel van het Royal Corps of Siguals. Men maakte gebruik van
de zender No 76 met de ontvanger R 109.
Op 18 september maakte men om 13.35 uur contact met het 30e
Corps en vanaf de dinsdagmorgen de 19e ook met Engeland. Deze
verbinding is tot het einde van de slag in bedrijf geweest.
Ook de verbinding van de War Reporting Unit werd door personeel
van het Royal Corps of signals verzorgd. Op 19 september kwam
dit set goed in verbinding met het War 0ff ice in Londen. Deze
beide verbindingen werden gedurende de rest van de gevechten als
alternatieve verbindingen gebruikt voor het contact met Engeland.

Zowel het hoofdkwartier in Engeland als bij Groesbeek waren
geïnformeerd over het verloop van de Slag bij Arnhem. Ook is deze
verbinding gebruikt voor het aanvragen van luchtsteufl.

De radioverbifldiflcJefl met de troepen bij Driel.

Toen op 21 september de Polen bij Driel landden moesten ze zich
melden op het divisiecomfliafldo-net Aanvankelijk mislukte dit,
maar op 22 september kwam om 09.00 uur de verbinding over de Rijn
tot stand.
In de nacht van de 23e werd een extra jeep met een WS no 22 naar
de Rijnoever gestuurd om het contact t de Polen te verbeteren.
Deze zouden die nacht de Rijn over steken.
Op 24 september meldde de commandant van de 2e compagnie Airborne
Signals, George HoibroOk, zich in deze verbinding. Hij kwam
vanuit Nijmegen en werd met zijn 22 set naar de 130e Infanterie
Brigade gestuurd.
Mede door deze verbindingen met de troepen in de Betuwe was het
op 25 september mogelijk voldoende steun te leveren bij de
terugtocht over de Rijn.

De inzet van de Eureka en Rebecca radiobakens.

Om nauwkeurig de plaats van de droppings— of landingszone te
kunnen bepalen werd gebruik gemaakt van de Eureka / Rebecca
installaties. Het vliegtuig, uitgerust met een Rebecca zond een
impuls uit die door een Eureka—baken op de grond werd opgevangen.
Deze zond dan een retourinipuls naar het vliegtuig die door twee
antennes werd ontvangen. Op het scherm van de Rebecca werden nu
de impulsen zichtbaar gemaakt. Men kon dan zien hoe er gevlogen
werd ten opzichte van het grondbaken.
Het radiobaken dat bij Arnhem gebruikt werd had als officiële
benaming TR 3174 (TGRI 5509) “ Eureka Mk II”.
Dit baken gebruikte 5 kanalen met vaste frequenties.
Dit waren de kanalen : A B C D E
met als frequentie (MHz): 214 219 224 229 234
Voor iedere verbinding was een zend— en een ontvangstfrequentie
nodig. Voor de operatie Market waren dit:
voor de DZ/LZ: de kanalen:

K C A

B
A B

Xlelift A B
X 2e lift

Z D
De 21e Independent Parachute Company had als taak het markeren
van de droppings— en landingszones. Ook bediende ze de Eureka ba
kens. Als eerste eenheid vertrok ze onder commando van majoor Boy
Wilson van het vliegveld Fairford naar Arnhem.
Na de landingen is de 21e Independent Company verder in Ooster
beek als infanterie ingezet. Voor de evacuatie over de Rijn op 25
september zijn alle Eureka bakens vernield.

De inzet van de Light Warninci Set Units (Radar and SignalsL

~
Het in augustus 1944 opgerichte le Allied Airborne Corps Wilde
per 1 september de beschikking hebben over vooruitgeschoven
radarposten ( Forward Director Posts) die in een zweefvliegtuig

- e te voeren waren.
Binnen 14 dagen werden 4 Light Warning Sets en Ground Control
Interception eenheden samengesteld. Het personeel was afkomstig
van het hoofdkwartier van de no 60 Group RAP die ook de training
verzorgde. Twee eenheden werden ingedeeld bij de 38 Group RAP. De
andere twee kwamen bij de 9e USAAF.
De Light Warning Set Units werden uitgerust met Amerikaanse appa-. -

ratuur. Deze bestond uit een AN/TPS 3, een lichtgewicht radarset.
voor middelgrote afstanden (120 mijl) bestemd voor het waarschuw—
en tegen vijandelijke vliegtuigen. Het toestel had een antenne
van 3 meter doorsnede en werd in een tent geplaatst. Voor het
leveren van de benodigde stroom werd een aggregaat CG 50/TPS 3
gebruikt. Met het bijbehorende peilstation SCR 634 kon de
vliegrichting van een vliegtuig bepaald worden. Deze installat1~.
woog ongeveer 400 kg.
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Verder hoorde er nog een~SCR 624 bij de
uitrusting. Deze woog met antenne en aggregaat ongeveer 700 kg.
Hiermee kon, in combinatie met de SCR 634, een vliegtuig in staat
gesteld worden onder alle ~~~~somstandighedefl en bij duisternis
veilig te landen. Een ~~diozend~.ofltVanger SCR 118 of SCR 188
maakte het geheel compleet. Alles was verpakt in kisten. Zonder
transport was het materieel nauwelijks te vervoeren.

op 15 september werd tijdens een bijeenkomst op Bently Priory
meegedeeld dat de radareenheden niet nodig waren voor de operatie
Market. Na een onderhoud van hun commandant, Wing Commander
L.ClareflCe Browfl, met de commandant van het le Allied Airborne
CorpS, generaal Browniflg, werd op 16 september alsnog besloten
gebruik te maken van deze eenheden.
Omdat het War 0ff ice na verkregen informatie bang was voor de
aanwezigheid van J 88 vliegtuigen in de omgeving van Arnhem werd
besloten om een vliegveld voor Beaufighter nacht~îliegtUigefl in
te richten op landingSZOfle “ L “. Hier moesten op 19 september
ook 35 Horsa’s met materieel voor de Polen landen. Op 18
september zouden 4 Horsa ~weefvliegtUigefl met de Light Warning
Units fl0 6080 en no 6341 op landingzOfle “ x “ landen. De beide
eenheden telden totaal 4 officieren en 20 onderofficieren en
manschappen van de RAF. Een Amerikaanse luitenant, Bruce E.DaviS,
ging nog extra mee als vrijwilliger.
De volgende dag zouden Waco zweefvliegtU1~gen met bouwmateriaal en
genieperSofleel ingevlogen worden.
op 17 september in de namiddag werden op het vliegveld Harwell 4
bemanningen van “ A “ Squadron The Glider Pilot Regiment en het
personeel van de 2 Light Warning Set Units geïnstrueerd over hun
taak bij Arnhem. Ze vertrokken met de tweede lift op 18 september
vanaf het vliegveld Harweil. Het zweefvliegtUig met gliderpiloOt
Culumings maakte een noodlanding bij Zetten. Vijf minuten voor de
landing moest de tweede glider bestuurd door een nog onbekende
piloot met als co—piloot sergeant Jimmy Mclnnes ook een noodlan
ding maken. De overige 2 zweefvliegtUigen landden op de juiste
plaats. Het zweefvliegtUig van piloot Teddy Edwards en co—piloot
Jock FerguSon kwam na de landing onder hevig vijandelijk vuur te
liggen en vloog in brand. De bemanning van het zweefvliegtUig van
“Teddy” Kennedy met co—piloot “Wag” Watson kwam tot de conclusie
dat hun taak niet meer uit te voeren was. Ze laadden het water en
de benzine uit. Daarna werd de apparatuur vernield en het
zweefvliegtUig in brand gestoken.
Na het mislukken van de inzet van hun apparatuur ging ook de
geplande landing van de Waco 5weefvliegtUigefl met genietrOePefl
niet door. Het RAF personeel heeft verder zoveel als mogelijk
als infanteriSt dienst gedaan hoewel ze hiervoor totaal geen
opleiding gehad hadden. Van de 24 RAF litairen sneuvelden er 9,
11 werden krijgsgeVanclefl gemaakt en slechts 4 zijn op 25
september over de Rijn teruggekomen.

De Amerikaanse luitenants J.E.Bice en Bruce E.DaviS waren voor
de operatie Market aangewezen als Ground controlled Interception
controllers bij Arnhem. Ze waren afkomstig van het 306e Fighter
Control squadron in Frankrijk. Omdat de air support en de night
fighterS alle van de RAF afkomstig zouden zijn waren ze niet
meer nodig. Luitenant Davis ging toen als vrijwilliger mee om,
wanneer er eventueel toch Amerikaanse luchtsteun ingezet zou
worden, een offensief Fighter Control Center op te kunnen zetten.

Op 18 september vertrok luitenant Bruce E.Davis naar Arnhem.
In het zweefvliegtuig zaten verder nog Squadron Leader Coxon, 4
RAF soldaten en een deel van het materiaal om een radiobaken en
een radarpost te kunnen opzetten. Vijf minuten voor de landing
stortte het sleepvliegtuig, een Stirling IV no V8H LK 121, neer.
De glider maakte een geslaagde noodlanding bij Zetten. De piloot
was Cummings. Deze sneuvelde later op 22 september bij Arnhem.
Op hetzelfde terrein kwamen nog twee gliders met 2 motorfietsen,
2 jeeps met trailers en een 6 ponder anti—tankkanon van de le
Parachutisten Brigade neer. Nadat de commandant luitenant Farrell
de vliegtuigen had uitgeladen en Davis zijn radiobaken had
vernield vertrok men richting Arnhem. Nederlandse burgers wezen
de weg naar het Drielse veer. Na betaling werd de rivier overge
stoken. De Britten zochten aansluiting bij hun eenheid in
Arnhem. Lt Davis meldde zich bij het hoofdkwartier waar hij zich
bezig hield met de Amerikaanse Air Support teams. Ook heeft hij
nog een aantal dagen geprobeerd met de radio no 19 BP van de
Royal Artillery, die op de zolder van Hartenstein opgesteld was,
verbinding te maken. Nadat hij gewond was geraakt heeft Davis
zich ingezet bij de verdediging van Llartenstein.
In de nacht van 25 op 26 september is hij met de rest van de
divisie over de Rijn teruggetrokken.

Postduiven als koeriers.

Voor de operatie waren
82 postduiven beschik
baar die verdeeld werden
over de brigades, de
artillerie en de 21e md
Para Coy. Ze waren af
komstig van de RAF en
hadden als thuisbasis
Londen.
De parachutisten kregen
de postduiven mee in een
duivencontainer die aan
het parachuteharnas
vastgemaakt werd. De
overige eenheden hadden
containers voor twee
postduiven bij zich.
Omdat de landingen over
het algemeen goed ver
liepen werden de meeste
dieren zonder neer
losgelaten. Het hoofd
kwartier van de le Para—
chutisteri Brigade nam
zijn duiven mee in een
buitgemaakte Duitse
wagen. Toen deze na
korte tijd stuk ging,
raakten ook de duiven
verloren.
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De doffer Willialu of Orange V.C. nummer: N.P.S. 15125 was
gekweekt in de duivenstal van Sir WillialU Proctor Smith, l3extOfl
House, Knutfort in Engeland. Zijn verzorger was J.Summer. Hij
werd verkocht aan de RAF en voor de operatie Market ingedeeld bij
het 2e bataljon “The parachute Regimeflt” onder commando van
luitenant—kolonel J.Frost. Op dinsdag 19 september werd hij, met
nog een andere duif, om half elf bij de RijnbrUg losgelaten.
Aanvankelijk bleef de duif op het dak van een van de huizen
zitten. Een salvo uit een stengun verjoeg hem. Na een afstand van
400 kin, waarvan 200 kin over zee, afgelegd te hebben kwam hij om
vijf voor half drie in Londen aan. Zijn gemiddelde snelheid was
100 kin per uur. Voor deze prestatie werd William of orange
onderscheiden met de Dicken medaille, de hoogste 0nderscheiding
in oorlogstijd voor dieren. Na de oorlog is hij voor 135 pond
teruggekocht door zijn vorige eigenaar. In 1960 overleden william
of Orange in de duivenhOk in BeXtOfl. De medaille ~5 nu in het
bezit van het Royal signals Museum in BlandfOrd, Engeland.
op 20 september werd de laatste duif bij de brug losgelaten maar
van deze postduif is niets meer vernomen. Van de 82 postduiven
die meegegaan zijn naar Arnhem zijn er 14 in Engeland teruggeko
men. Slechts drie hadden een bericht bij zich.
In de tuin van het Hartenstein stond een duiventil. Deze werd
door de Duitsers gebruikt. De aanwezige duiven werden onder de
Britse eenheden verdeeld. Ze wilden echter niet meewerken zodat
er gedurende de gevechten geen berichten mee verzonden zijn. Wel
kwamen er enkele duiven ~jflneflv1iegen met Duitse berichten.
Volgens generaal—majoor R.E. Urquhart werd op 25 september de
laatste postduif losgelaten met het volgende bericht

“ Moeten vogels wegens gebrek aan voedsel en water loslaten.
Niet ver van het DivisiehOofdkwa1~t1~ liggen acht tanks, staat
erg ro lig, maar we hebben er geen last van. Gebruiken nu
evenveel Duitse wapens als Engelse. Duitse MG’S zeer effectief,
wanneer gericht op Duitsland. Hollandse bevolking prima, maar
Hollandse tabak nogal draderig. Veel animo bij ons onderdeel
voor wedstrijd in de langste baard, maar geen tijd om winnaar
aan te wijzen.
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is een uitgave van de Vereniging Vrienden van het

Wat betreft de technische voorschriften met betrekking tot de
Engelse en Amerikaanse verbindings—apparatuur wordt verwezen
naar de bibliotheek van het VerbindingSdienst museum, Elias
BeeckmaflkaZerfle te Ede.

De le Airborfle Divisie beschikte over~en
telefooncentrales Omdat men al rekening hield met eventuele
slechte ~~dioverbindiflgen nam men extra telefoonkabel mee.
Tijdens de gevechten werden de telefooflkabels voortdurend
kapotgeschoten. Diverse lijnen werden dan ook meerder malen
gelegd. Alleen in de laatste dagen van de slag toen de divisie
rond HartenStei~n geconcentreerd was heeft dit yerbindingsmidde]
een rol gespeeld.
Bij de diverse eenheden waren motorordonnansen ingedeeld die van
diverse types motoren gebruik gemaakt hebben. De eenvoudigste
was de z.g. Welbike, een motorfiets die in opqevOUwefl toestand
in een speciale container van het type C.L.E. paste.
Voor de grond—lucht ~~~bindingen maakte men nog gebruik van gele
seinlaPPen en gekleurde rook. De divisie heeft verder nog een
aantal seinlampen meegenomen maar of deze in de praktijk gebruikt
Zijn is niet bekend.
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